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Agenda
municipal

mont-roig DEL CAMP i MIAMI PLATJA
01

Hora
del conte

18h “L’elefant de sorra” de Rinna Hermann.

Biblioteca municipal de Miami Platja

2 i 16 Taller DIY

Taller on els joves realitzaran elements decoratius
17h fets per ells mateixos a partir d’elements reciclats.
Aquesta activitat forma part de la programació
K.Dat.

Casal Jove K1 de Mont-roig del Camp (Dia 2)
Casal Jove K2 de Miami Platja (Dia 16)

04

Espectacle “Joan
i els instruments màgics”

18h Espectacle de música per a grans i petits. Una
proposta per passar una tarda diferent i divertida.
L’entrada és gratuïta.

Centre Polivalent de Miami Platja

11

09h Venda d’objectes usats o fets amb material
a 14h reciclat, en el marc de la campanya del foment del

reciclatge, reducció de residus i reutilització.

C/ Aureli Escarré (davant del poliesportiu)
de Mont-roig del Camp
13 i 17 Taller

de lectura

15.15 h “L’aventura de llegir” és un taller que s’adreça
a 16.15 h a pares, mares o tutors on es tractaran, en dues
sessions, temes sobre com fer fills lectors.

Biblioteca municipal de Miami Platja

15

Biblioteca municipal de Miami Platja
17 al 19 Esquiada jove

a Andorra

Vine i gaudeix de l’esquiada a Andorra! L’activitat
s’adreça als joves a partir de 14 anys.
Per a més informació i formalitzar les inscripcions,
posa’t en contacte amb el Departament de Joventut al 977 17 25 36.

15.15 h “L’aventura de llegir” és un taller que s’adreça
a pares, mares o tutors on es tractaran, en dues
a 16.15 h sessions, temes sobre com fer fills lectors.

Andorra

Biblioteca municipal de Mont-roig del Camp

Hora
del conte

18h “Del dret i del revés” d’Elisabet Alemany

Hora
del conte

18h “La música de la nit” de Violet Easton

Taller
6 i 10
de lectura

08

MERCAT
TRASTOS FORA

18

MERCAT
TRASTOS FORA

15h
a 20h Venda d’objectes usats o fets amb material

reciclat, en el marc de la campanya del foment del
reciclatge, reducció de residus i reutilització.

Biblioteca municipal de Mont-roig del Camp

C/ de Sòria de Miami Platja
10 i 24 Taller

d’hamburgueses vegetarianes

17h Taller perquè els joves aprenguin a preparar i
cuinar hamburgueses vegetarianes.

Casal Jove K1 de Mont-roig del Camp (Dia 10)
Casal Jove K2 de Miami Platja (Dia 24)

21 i 23

Taller
de màscares

18h Deixa córrer la teva imaginació i fes una màscara
ben maca!

Biblioteca municipal de Mont-roig del Camp (Dia 21)
Biblioteca municipal de Miami Platja (Dia 23)

22

Hora
del conte

25

18h “Color animal” de Maya Hanisch

Biblioteca municipal Mont-roig del Camp

24

Recorregut pel C/de Badajoz, C/de Huelva, Av. del
Príncep d’Espanya i Av. de Cadis de Miami Platja

24

21.30h Vine amb el teu sopar preparat a casa i gaudeix de
la festa de Carnaval. A partir de les 23.30 h hi haurà
disco show i es farà el lliurament de premis a les
millors comparses i carrosses.

2016

Rua de carnaval
dels alumnes de Miami Platja

15h Rua dels alumnes de la llar d’infants Petete, de l’Escola Joan Miró i de l’Escola Marcel·lí Esquius amb
l’objectiu de lluir les seves disfresses de Carnaval.

Poliesportiu de Miami Platja

25

Concentració al pàrquing del C/ de Cambrils (al costat
del centre BTT) i recorregut pel C/ de Vinyols, Av.
de Catalunya, C/ de Cambrils, Pl. de Miramar, C/ de
Cristòfor Colom, C/ de la Indústria i C/ de Cambrils fins
arribar al poliesportiu de Mont-roig del Camp

17 h a Els infants aprofitaran per anar amb les seves
20 h millors disfresses i gaudir d’una festa infantil organitzada per celebrar la festa de Carnaval.

24

Ball de parelles

Les parelles ballaran en una vetllada organitzada
22.30h per gaudir d’una de les nits de Carnaval.

25

Carnaval
del moc i del clínex

Rua infantil pels més menuts de la família. En arri16.30h bar al poliesportiu hi haurà coca i xocolata per tots
els infants i una mini discoteca.
Concentració al pàrquing del C/ de Cambrils (al costat
del centre BTT) i recorregut pel C/ de Vinyols, Av.
de Catalunya, C/ de Cambrils, Pl. de Miramar, C/ de
Cristòfor Colom, C/ de la Indústria i C/ de Cambrils fins
arribar al poliesportiu de Mont-roig del Camp

25

Rua de Carnaval
de Miami Platja

Poliesportiu de Mont-roig del Camp

26

Guerra de confeti
a Miami Platja

12h Si encara tens ganes de gresca i de passar-t’ho bé,
vine i participa a la guerra de confeti!

Av. del Mar de Miami Platja
(davant de Correus)

26

18h Els veïns del municipi portaran les millors disfresses
i carrosses en una rua que recorrerà alguns dels
principals carrers de Miami Platja.

Gran ball de disfresses
a Mont-roig del Camp

00h Vine al gran ball de disfresses! Durant la nit es
farà el lliurament dels premis i el nomenament del
primer Rei Carnestoltes. A partir de les 3 h hi haurà
disco mòbil organitzada pels Kintos/es 17.

Poliesportiu de Mont-roig del Camp

25

Rua de Carnaval
a Mont-roig del Camp

22.30h Rua amb les carrosses i comparses participants. Els
veïns del municipi passejaran pels carrers de Montroig del Camp amb les seves millors disfresses.

Ball infantil
de disfresses

Poliesportiu de Miami Platja

Sopar popular
i festa de Carnaval a Miami Platja

Guerra de confeti
a Mont-roig del Camp

13h Si encara tens ganes de gresca i de passar-t’ho bé,
vine i participa a la guerra de confeti!

Plaça de Miramar de Mont-roig del Camp

Sortida de la Pista d’Estiu i recorregut per l’Av. del Mar,
Av. de Barcelona, Av. de Granada i C/de Badajoz fins a
arribar al Poliesportiu de Miami Platja

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

BIBLIOTECA
CULTURA

JOVENTUT
RECICLATGE

FESTES

Apte
per: Famílies

Segueix-nos

Adults

Joves

Tots els públics

Empresaris

