
Agenda
municipal octubre
mont-roig i miAmi PLAtJA  2017

A càrrec d’Alfons Tejero i Jordi Solé. Activitat dins 
de les Jornades Europees del Patrimoni

Espectacle de dansa i música que ret homenatge a 
les dones anònimes. Activitat dins de les Jornades 
Europees del Patrimoni

Visita guiada a càrrec d’Alfons Tejero i Jordi Solé. 
Activitat dins de les Jornades Europees del Patrimo-
ni. Desplaçament amb vehicle propi

Xerrada a càrrec de la nutricionista Rosa Albaladejo, 
dins del programa Dones i Salut

Missa solemne i a continuació homenatge a l’avi i 
àvia més grans, dinar de germanor i ball.

Les dents d’en Paco Palma

Presentació del llibre de Teresa Mariné sobre 
la mont-rogenca Rosa Virgili i xerrada sobre la 
maternitat d’Elna

El canelobre màgic

Presentació del nou curs

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

Temes:  Introducció i beneficis, orientació al client, 
satisfacció de les necessitats del client, discrimina-
ció positiva de clients, models de fidelització, com 
guanyar-se la confiança del client… 
(Fins al 29 de novembre)
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11.30h

Xerrada sobre el patrimoni 
històric del nostre municipi

espectacle els rentadors 

passejada per la història i el 
nostre patrimoni costaner

alimentació de les dones: col·la-
gen, magnesi, antioXidants... 
imprescindibles?

homenatge a la vellesa
miami platja

Biblioteca de Miami Platja

Rentadors de Mont-roig

Trobada Torreó de Miami Platja (Passeig Marítim)

Casa de Cultura Agustí Sardà

Església Santa Magdalena i Centre Polivalent 
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08

10

08

hora del conte

rosa virgili 
i la maternitat d’elna

hora del conte
club de lectura infantil

mercat trastos fora

curs de fidelització i seguiment 
de clients (40 hores)

Biblioteca municipal de Mont-roig

Biblioteca municipal de Miami Platja

Biblioteca Miami Platja
Biblioteca Miami Platja

C/ d’Aureli Escarré (davant del poliesportiu) 
de Mont-roig 

Aula Pla de Barris. 
Centre Polivalent de Miami Platja
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Aprèn amb diverses tècniques i productes com fer un 
maquillatge de terror

Aprèn amb diverses tècniques i productes com fer un 
maquillatge de terror

Participa a la gimcana més terrorífica pels carrers de 
Miami Platja i sobreviu a aquest atac zombie. Cal 
inscripció prèvia. Places limitades

maQuillatge terrorÍfic

maQuillatge terrorÍfic

gimcana “atac zombie”

Casal Jove K2

Casal Jove K1

Casal Jove K2

17h
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21h
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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

segueix-nos

BIBLIOTECA
CULTURA

JOVENTUT RESIDUS SERVEIS SOCIALS
TURISME Famílies

Apte 
per: Adults Joves Tots els públics EmpresarisPROMOCIÓ ECONÒMICA

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

15h 
a 20 h

Taller consistent en crear situacions que ajudin a 
alliberar les tensions físiques o emocionals, per 
aconseguir riure de manera natural. Dins del progra-
ma Dones i Salut.

Entrega dels premis del 2017 i presentació de l’edi-
ció de les obres guanyadores del 2016

Endinsa’t pels carrers, llocs emblemàtics del municipi 
i deixa’t envoltar pel misteri que hi amaguen. Amb la 
col·laboració del Departament de Cultura i Els Xuts. 
Places limitades. Inscripció prèvia al Casal Jove K1

Espectacle de titelles on la protagonista, la Valenti-
na, no és una nena com les altres, el seu gran som-
ni és volarActe amb motiu del Dia Contra el Càncer de Mama

19h

19h

de 22h
a 00h

19h20h

risoteràpia

XXXvi premis literaris 
vila de mont-roig

mont-roig misteriós

valentina de forani teatre inauguració de l’eXposició 
“si vols t’ho eXplico” amb rat 
cebrián i Yvonne fuster 

Polivalent de Miami Platja

Casa de Cultura Agustí Sardà

Plaça Joan Miró

Teatre Polivalent Miami PlatjaEsglésia Vella de Mont-roig

17

21

27

2819

Parlarem del perfil del negociador, així com la 
finalitat, objectius, comunicació i planificació d’una 
bona negociació

19h

Missa solemne i a continuació homenatge 
a l’avi i àvia més grans, dinar de germanor i ball.13h

homenatge a la vellesa
mont-roig

Poliesportiu municipal de Mont-roig

15

mercat trastos fora

C/ de Sòria de Miami Platja

14

Gaudeix amb Tok’l2 d’una nit terrorífica a Port 
Aventura. Places limitades. 25€ Inscripcions fins al 7 
d’octubre.

tok’l2 al port aventura

Port Aventura Nits negres

18h
14

Cuida’m

El món de les coses perdudes

Amb el llibre Homes sense dones

Petit recorregut pels elements fantàstics dels 
contes i les històries. (Fins el 20 novembre)

Amb el llibre Una cabana a l’hivern

18h

18h

19h

18h

19h

hora del conte

hora del conte

club de lectura

eXposició territoris fantàstics

club de lectura

Biblioteca Mont-roig

Biblioteca Miami Platja

Biblioteca Mont-roig

Biblioteca Miami Platja

Biblioteca Miami Platja

18

25

30

23

20

Xerrada “tècniQues de negocia-
ció. l’art o l’habilitat”

L’Espai de Miami Platja

26

Aquest any ens endinsarem al misteriós món oriental. 
Bus gratuït per als joves de Miami Platja

passatge del terror

Casal Jove K1

de 18h 
a 21h

20, 21
 i 22Propostes gastronòmiques en format tapa, plat o 

menú amb l’arròs i els productes característics de la 
tardor com a protagonistes

la cuina de l’arròs de tardor

Diversos restaurants del municipi

12
al 22


