
Agenda
municipal maig
mont-roig DEL CAmP i miAmi PLAtJA  2016

Els Eco-robots 
dEl cEntrE obErt drac roig
Voleu conèixer-los? Veniu i us explicarem com els 
hem elaborat i les històries que amaguen!

3 i 4

18h 

Biblioteca municipal Mont-roig del Camp 

trobada 
dEl club dE lEctura 
Amb el llibre “La mort de Teresa” de Maria Barbal. 
Comptarem amb la presència de l’escriptora.

9

19h 

Biblioteca municipal Mont-roig del Camp 

Hora 
dEl contE
“El quadre més bonic del món”

11

18h 

Biblioteca municipal Mont-roig del Camp 

trobada 
dEl club dE lEctura 
Amb el llibre “La mort d’Ivan Ilitx” 
de Lev Tolstoi.

6

19h 

Biblioteca municipal de Miami Platja 

nEtEja popular 
d’Espais naturals
En el marc de la Setmana Europea de Prevenció 
de Residus “Let’s Clean up Europe”. 

7

10h 

Riera de Vilanova. Punt de trobada: 
Barranc dels 7 ponts.

nEtEja popular 
d’Espais naturals
En el marc de la Setmana Europea de Prevenció 
de Residus “Let’s Clean up Europe”. 

14

10h 

Coves urbanització Costa Zèfir. 
Punt de trobada a les mateixes coves. 

tEatrE
Amb l’obra: 
“Deadline”. El musical improvisat a contrarellotge.

7

20.30h

ElEcció dE la pubilla 
dE Mont-roig dEl caMp 2016
Ball i discoteca mòbil.

14

Carpa Pista d’Estiu de Mont-roig del Camp

22.30h

rEcEpció dE lEs pubillEs i 
HErEus i actEs divErsos 
*Consulteu el programa específic per conèixer 
totes activitats paral·leles que s’organitzen en 
motiu de l’Elecció de la Pubilla.    

15

Casa de Cultura Agustí Sardà i nucli antic 

12.30h

Centre Polivalent Miami Platja

Hora 
dEl contE
“El petit vaixell”

4

18h 

Biblioteca municipal Miami Platja 

tallEr 
dE Mini pizza5

17h Casal de joves K1 de Mont-roig del Camp

tallEr 
dE Mini pizza12

17h Casal de joves K2 de Miami Platja 



 2016

activitats organitzades 
per l’ajuntament de Mont-roig del camp. per a més informació i per consultar 
l’agenda de les entitats del municipi, visiteu www.mont-roig.cat

segueix-nos

Hora dEl contE 
En anglès
“The Three little pigs”  
a càrrec de Rachel-Erna Ross.

17

17.30h

Biblioteca municipal Mont-roig del Camp 

Hora 
dEl contE 
“El petit Dalí”

25

18h

Biblioteca municipal Mont-roig del Camp 

Hora dEl contE
En anglès
“The Jungle Book“ a càrrec de Baobabaula. 
Espai d’estudi i lleure de Miami Platja. 

27

17.15h

Biblioteca municipal Miami Platja 

Hora 
dEl contE 
“El mercader i el lloro”

18

18h

Biblioteca municipal Miami Platja 

7a jornada tècnica 
dE dEsEnvolupaMEnt EconòMic
Trobada anual d’empresaris, comerciants, 
emprenedors i entitats del municipi on s’exposen 
i es debaten estratègies per al creixement i desen-
volupament econòmic del sector empresarial.

20

9.45h 

Casa de Cultura Agustí Sardà de Mont-roig 

concErt 15è anivErsari dE l’aula 
dE Música baptista nogués
Durant el matí hi haurà jornades de portes obertes. 
Aula de Mont-roig: de 10.30h a 11.30h
Aula de Miami Platja: de 12h a 13.00h

21

19h

Plaça del Centre Polivalent de Miami Platja 

Matinal 
infantil 
Amb l’obra: “El teu conte em sona” 
Espectacle còmic infantil per promoure la lectura. 
A càrrec de produccions Lucky & Luke.

29

12h

Casal de joves K1 de Mont-roig del Camp
sEtMana 
friki
Del 23 al 28 de maig. Activitats diverses, tallers i 
jocs. Participa al concurs d’Instagram de Joventut 
penjant una fotografia amb el hastag 
#FrikiK1K2 i participa al sorteig d’un fantàstic regal.

23

17h

Casals de joves K1 i K2

dia Mundial 
contra El tabac
Vine al Casal K1 i K2 a canviar una cigarreta 
per una piruleta. 

31

17h

Casals de joves K1 i K2

tallEr 
dE fiMo 26

17h Casal de joves K2 de Miami Platja 

tallEr 
dE fiMo 27

17h Casal de joves K1 de Mont-roig del Camp

BIBLIOTEQUES
CULTURA

FESTES
JUVENTUT

PROMOCIÓ 
ECONÒMICA

RECOLLIDA 
RESIDUS Families

Apte 
per: Adults Joves Tots els públics 


