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mont-roig DEL CAmP i miAmi PLAtJA  2016

Vine a tastar l’oli del primer raig i emporta-te’l 
a casa! Durant el matí hi haurà esmorzar popular 
(2€), venda d’oli nou i activitats per a petits i grans. 
Us esperem a la nova ubicació de la festa.

Inscripcions gratuïtes. Tel. 977 837005 Ext. 207 
promocio@mont-roig.cat

Venda d’objectes usats o fets amb material 
reciclat, en el marc de la campanya del foment del 
reciclatge, reducció de residus i reutilització.

Obrim les portes a altres cultures, a través de la 
cuina de diversos països. Coneix Tailàndia a partir 
del seu paladar, les seves olors i sabors.

Taller l’auToesTima 
i la forTalesa inTerior 
Segona i tercera sessió d’aquest taller que oferirà 
eines per millorar la nostra autoestima. Programa 
Dones i Salut. 

De la mà de Susana Vecino descobrim vida, 
obra i les facetes més desconegudes d’aquest 
autor universal.

La Marta i el Miquel ens presenten la vida 
de les abelles en viu i en directe.
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Casa de Cultura Agustí Sardà

17.30h

fesTa De l’oli nou 

XerraDa D’HaBiliTaTs 
ComuniCaTiVes 

merCaT TrasTos fora

Cuina TailanDesa
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12

11 i 12

09h
a 13h

19.30h a 
22.30h

09h 
a 14h

17h

Av. Aureli M. Escarré (Davant Poliesportiu 
Municipal) Mont-roig del Camp

Centre Polivalent de Miami Platja

Pista d’Estiu C. Aureli M. Escarré de Mont-roig 
del Camp

Casal Jove K1 de Mont-roig del Camp (Dia 11)
Casal Jove K2 de Miami Platja (Dia 12)

18h

19h

18h

18h

18.30h

18.30h

TeaTre: És De Conya?
La companyia Nus presenta una obra 
de teatre sobre la violència de gènere. En finalitzar 
l’espectacle hi haurà un debat sobre aquesta temà-
tica. Programa Dones i Salut. 
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Teatre Centre Polivalent Miami Platja

19h

18h

“Yamina”

Llibre de Ramon Llull adaptat al públic infantil per 
la mont-rogenca Judit Robert. 

A càrrec de Gerard Mora. Profesor de la URV i 
infermer de l’Hospital Joan XXIII. 

A càrrec de Noemí Serra, Doctora en Bioquímica 
per la URV.

Hora 
Del ConTe

el CerVanTes mÉs DesConeguT

meli ConTe-aCTiViTaT

PresenTaCió: 
“el lliBre De les BèsTies”

XerraDa “els iCTus i les lesions 
meDul·lars TraumàTiques“

XerraDa “els iCTus i les lesions 
meDul·lars TraumàTiques“

Biblioteca municipal de Miami Platja

Biblioteca municipal de Miami Platja

Biblioteca municipal Mont-roig

Biblioteca municipal de Mont-roig

Biblioteca municipal de Mont-roig

Biblioteca municipal Mont-roig
*Durant tot el mes: Venda de llibres i revistes de segona 
mà per recaptar diners per a la Marató de TV3.
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“Mama no puc dormir”
Hora Del ConTe

Biblioteca municipal Miami Platja
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 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

i DiaDa inTernaCional De la infànCia 
“no DeiXis mai De somiar”
Gran festa de la infància amb homenatge als nou-
vinguts, inflables, tallers, contacontes  i enlairada 
de globus. 

20

11h
a 14h 

Poliesportius de Mont-roig del Camp i Miami Platja

segueix-nos

BIBLIOTECA
CULTURA

JOVENTUT FESTES
RECICLATGE PROMOCIÓ ECONÒMICA Famílies

Apte 
per: Adults Joves Tots els públics Empresaris

18h

18h

19h

19h

10h
a 20h

17h
19h

Vine a patinar sobre gel i a fer una ruta per alguns 
dels llocs més emblemàtics de la capital catalana. 
Inscripcions fins al 5 de novembre. Preu: 8,70 €. 

Aquest any la setmana de la Salut se centra en 
la violència de gènere. Durant aquest dies treba-
llarem temes com l’amor romàntic, la violència 
en la parella jove, els rols de gènere, conductes 
possessives... a través de tallers, dinàmiques, jocs 
i projeccions.

La companyia Els Pirates presenta un espectacle 
de cabaret definit per la força de la música i la pa-
raula en directe: un repertori de grans temes dels 
musicals del s. XX, des d’El Molino fins a Broadway. 

ToK’l2 sKaTing on iCe f.C.B.
+ ruTa Per BarCelona

seTmana De la saluT
esPeCTaCle De CaBareT
“roBa esTesa”

19

22 al 25

Barcelona

Casals de Joves K1 i K2 Casal de Joves K1 de Mont-roig del Camp

EDUCACIÓ

Taller soBre l’auToesTima 

ConCerT De sanTa CeCÍlia

Taller De PreVenCió
De la ViolènCia De gènere 

ConferènCia i eXPosiCió 
soBre la ViolènCia De gènere

Sessió dirigida a fomentar una millora de l’autoesti-
ma. Programa Dones i Salut.

A càrrec dels alumnes i professors de l’Aula 
de Música Baptista Nogués. 

En el Dia Mundial contra la violència de gènere es 
vol abordar aquesta problemàtica social. Programa 
Dones i Salut.

Conferència que s’emmarca en el Dia Mundial 
contra la violència de gènere i que es farà en el 
marc de la inauguració de l’exposició Metamorfosis 
de Beatriu Mar. 
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25

Casa de Cultura Agustí Sardà

Centre Polivalent de Miami Platja

Biblioteca Municipal de Miami Platja

Centre Miró Mont-roig del Camp

19h

12h

18h

18hVenda d’objectes usats o fets amb material 
reciclat, en el marc de la campanya del foment del 
reciclatge, reducció de residus i reutilització.

merCaT TrasTos fora19
15h 

a 20h
C. Sòria de Miami Platja

Inscripcions gratuïtes. 
Tel. 977 837005 Ext. 207 promocio@mont-roig.cat

Curs aParaDorisme22
19.30h a 

22.30h Centre Polivalent de Miami Platja

“De què fa gust la lluna?”

“El capità pernil”

De la mà de Susana Vecino descobrim vida, obra 
i les facetes més desconegudes d’aquest autor 
universal

De Jesús M. Tibau. Acompanyat pel cantautor 
Jesús Fusté. Llibre guanyador del XXXIII Premi 
de Narrativa Ribera d’Ebre.

Hora Del ConTe

Hora Del ConTe

el CerVanTes mÉs DesConeguT

PresenTaCió Del lliBre 
“a VolTes amB el nosTre enemiC”

Biblioteca municipal Mont-roig

Biblioteca municipal Miami Platja

Biblioteca municipal Mont-roig

Biblioteca municipal Mont-roig
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