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les escoles de primària hi ha 
més alumnes respecte el dar-
rer curs escolar, superant-ne 
les xifres.
Si l'any passat es va veure 
una reducció important entre 
els alumnes de P3, que es va 
situar en 88 alumnes matricu-
lats a les tres escoles (Mare 
de Déu de la Roca, Joan Miró 
i Marcel·lí Esquius), enguany 
aquesta xifra s'ha incremen-
tat fins als 106 alumnes, una 
demanda que és la que ha 
permès recuperar una de les 
dues línies de P3 que es va 
perdre l'any passat a l'escola 
Joan Miró i que ha de perme-

El curs escolar 2017/2018 
ha començat amb normalitat 
als diversos centres 
educatius del municipi. 
Enguany la matriculació ha 
experimentat un repunt a 
l'alça i fins i tot s'ha reobert 
una línia de P3 a l'escola 
Joan Miró on hi ha hagut 
més demanda.

La campanya de matriculació 
als centres educatius públics 
del municipi, que es va portar 
a terme a principis d'any, ha 
donat els seus resultats com 
es desprenen de les dades 
oficials que ja es coneixen. A 

Els equips de futbol del municipi podran disposar 
aquesta tardor dels nous camps de futbol amb ges-
pa artificial, un projecte llargament reivindicat. Tam-
bé s'instal·laran dues pistes de pàdel i vestidors a les 
zones esportives municipals. Pàg. 6

Les dues Oficines Municipals d’Atenció Ciutadana 
(OMAC) posaran en marxa el 6 de novembre un nou 
servei d’atenció amb cita prèvia. L’objectiu és faci-
litar als ciutadans els seus tràmits presencials amb 
l’Ajuntament i reduir els temps d’espera. Pàg. 10

Amb l'elaboració del Pla Local es marcaran les 
línies de treball que la regidoria de Joventut ha 
d'impulsar els propers 4 anys. Per desenvolupar-lo 
s'han realitzat enquestes i trobades amb els joves 
que hi han fet les seves aportacions. Pàg. 5

Decidir conjuntament quin 
tipus de municipi volem és 
l’objectiu del Pla Estratègic 
que l’Ajuntament de Mont-
roig del Camp ha començat 
a elaborar. Es tracta d’una 
eina que servirà per avaluar 
on som i en quina situació 
ens trobem, decidir on volem 
ser i marcar quines accions 
cal implementar per canviar i 
millorar el municipi.
Per implementar-lo s'està du-
ent a terme un procés que 
compta amb una fase d’anà-
lisi i participació ciutadana, 
un pla d’acció i la posterior  
avaluació i seguiment.
El Pla Estratègic Mont-roig 
Miami 2030 és una de les 
actuacions previstes dins el 
PAM 2016-2019 que reque-
reix de les aportacions de la 
ciutadania i de tots els agents 
socials, econòmics, polítics i 
institucionals per decidir con-
juntament com es vol trans-
formar el municipi.  Pàg. 4

tre garantir les dues línies en 
els propers cursos. 

En total i a l'espera de que 
es tanquin definitivament les 
matrícules dels cicles forma-
tius i del Batxillerat, la previ-
sió és superar els 1.552 alum-

nes matriculats en el darrer 
curs escolar i fins i tot ens po-
dríem situar molt a prop dels 
1.600 alumnes.

Instituts amb nova direcció
Entre les novetats d'aquest 
curs destaca que Miami  
Platja té un institut indepen-
dent de l'IES Antoni Ballester 
de Mont-roig i, per tant, amb 
autonomia i direcció pròpia. 
Precisament aquests dos cen-
tres educatius estrenen direc-
ció: David Garcia a l'institut 
Miami i Alexandra Estopà a 
l'institut Antoni Ballester de 
Mont-roig. Pàg. 8 i 9

L'AJUNTAMENT 
IMPULSA EL PLA 
ESTRATÈGIC MONT-
ROIG MIAMI 2030

NOUS CAMPS DE FUTBOL DE 
GESPA ARTIFICIAL

NOU SERVEI DE CITA 
PRÈVIA A LES OMAC

ELS JOVES PARTICIPEN EN 
EL SEU PLA LOCAL

ARRENCA EL CURS ESCOLAR

• Més alumnes, 
nou Institut Miami 
i recuperació de 
la línia de P3 Joan 
Miró, els trets més 
destacats de l'inici
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APUNTA’T ALS CAFÈS AMB L’ALCALDE!

EDITORIAL

"De ser un dels ajuntaments catalans a 
la cua del desplegament de l’adminis-
tració electrònica, avui podem dir que 
hem aconseguit posar-nos a les prime-
res fi les: hem fet passes agegantades"

He de confessar que una de les me-
ves obsessions com a alcalde ha estat, 
en altres ocasions i ara, modernitzar 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 
Posar-lo al capdavant de les administra-
cions públiques locals, fer-lo destacar 
per ser una institució moderna, actual, 
avantguardista. Ha estat una obsessió i 
és tot un repte. I amb aquesta determi-
nació ja fa més d’un any que ens vam 
posar fi l a l’agulla per anar fent passes 
cap a la millora interna. Una de les vies 
obertes per a aquesta modernització 
ja ha començat a donar fruits. De ser 
un dels ajuntaments catalans a la cua 
del desplegament de l’administració 
electrònica, avui podem dir que hem 
aconseguit posar-nos a les primeres fi -

CAL POSAR-SE AL DIA

"Faig una enèrgica crida a la participació de 
tots els ciutadans, ciutadanes, entitats, ac-
tors econòmics i polítics. Entre tots hem de 
treballar el Pla Estratègic i decidir-lo."

FRAN MORANCHO LÓPEZ
Alcalde de Mont-roig del Camp
alcaldia@mont-roig.cat

les: hem fet passes agegantades, hem 
passat d’incomplir la llei a permetre 
que qualsevol ciutadà pugui fer gaire-
bé 70 tràmits a través d’internet, sense 
desplaçaments, horaris ni esperes.

Aquesta ha estat una de les línies de 
treball pel que fa a l’actualització de la 
gestió interna, però en seguiran d’al-
tres. És el cas de la millora en l’atenció 
ciutadana, amb mesures com la que es 
posarà en marxa aquesta mateixa tar-
dor amb el servei de cita prèvia. Amb 
aquest nou servei donem la possibilitat 
als ciutadans de fer tràmits presencials 
amb l’Ajuntament evitant que hagin 
de fer cues i ajudant a que la seva re-
lació amb nosaltres sigui compatible 

amb la feina o els estudis. Amb aquest 
nou servei millorem l’atenció ciutada-
na evitant la bretxa digital, permetent 
un servei més ràpid i efi caç a aquelles 
persones que no volen o no poden re-
nunciar a l’atenció presencial.

Encara ens falta molt per seguir avan-
çant en la modernització de l’Ajunta-
ment: simplifi cació de tràmits, millor 
control en la contractació pública, més 
efi ciència en la gestió dels espais pú-
blics... Són moltes les àrees que cal 
abordar per millorar la gestió interna 
de l’Ajuntament. Poc a poc! Són molts 
anys de retard, i és immens el gruix a 
modernitzar. No en va el nostre ajun-
tament és el tercer de la comarca en 
dimensió, amb 40 departaments i gai-
rebé 300 treballadors públics que tra-
miten cada any 12.000 expedients. 

Horitzó 2030
Hem posat en marxa la construcció 
d’una eina que, de segur, ens marcarà 
el pas per seguir avançant en aquest 
sentit. Es tracta del Pla Estratègic de 
Municipi, un full de ruta que ha de si-
tuar l’horitzó del nostre poble al 2030. 
Aquest pla ha de ser la nostra guia per 

transformar l’Ajuntament, però també 
per transformar el municipi i situar-nos 
en el camí cap allà on ens agradaria 
arribar. És fonamental saber on vas per 
poder prendre decisions més encerta-
des. Estic segur que ens serà una eina 
molt útil, tan a aquest govern com als 
que vindran en els pròxims anys. Per 
això faig una enèrgica crida a la parti-
cipació de tots els ciutadans, ciutada-
nes, entitats, actors econòmics i polí-
tics. Entre tots hem de treballar aquest 
pla, i entre tots l’hem de decidir. Ens hi 
juguem el nostre futur conjunt.

Finalment, m’agradaria desitjar a 
tothom un bon inici de curs escolar. 
Als nens i nenes, joves i famílies que 
tornen a la seva rutina diària després 
dels mesos d’estiu. Hem treballat de 
valent en els darrers mesos per te-
nir-ho tot a punt, per poder-vos oferir 
algunes de les promeses que havíem 
adquirit: l’ampliació de la llar d’infants 
Petete, la posada en marxa del pro-
jecte de remodelació del menjador 
a l’escola Mare de Déu de la Roca i 
un nou institut independent a Miami 
Platja, en són alguns exemples. Bon 
curs 2017-2018!
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Decidir conjuntament quin 
tipus de municipi volem 
arribar a ser el 2030. 
Aquest és l’objectiu del Pla 
Estratègic que l’Ajuntament 
de Mont-roig del Camp ha 
començat a elaborar. Es 
tracta d’una eina que servirà 
per avaluar on som i en 
quina situació ens trobem, 
decidir on volem ser i 
marcar quines accions cal 
implementar per arribar a 
transformar el municipi.

El Pla Estratègic Mont-roig 
Miami 2030, que es va pre-
sentar ofi cialment el juliol pas-
sat en una reunió on estaven 
convocats tots els regidors de 
l’Ajuntament, és una de les ac-
tuacions previstes dins el PAM 
2016-2019, que requereix de 
les aportacions de la ciutada-
nia i de tots els agents socials, 
econòmics, polítics i institucio-
nals del municipi.

El projecte compta amb 4 eta-
pes. La primera part es basa 
en l’elaboració del diagno-
si municipal fonamentat en 
l’anàlisi del territori. La fi nalitat 
és poder determinar el posici-

onament actual del municipi i 
d’aquesta manera fer possible 
la detecció dels principals rep-
tes. Aquesta primera fase ja ha 
estat iniciada mitjançant una 
acurada recollida de dades i 
estructuració d’informació.
Aquesta diagnosi és l’input 
necessari per identifi car les 
principals debilitats, amena-
ces, fortaleses i oportunitats 
del municipi.
La segona part és la formula-
ció estratègica. Aquesta part 
es realitzarà mitjançant la par-
ticipació pública del municipi, 
com un element essencial de 
tot el procés. Per aconseguir 
l’opinió dels veïns, veïnes i 
entitats locals es realitzaran 
diversos tallers participatius. 
A més, s’han previst activitats 

específi ques amb joves, in-
fants i població major de 45 
anys que es realitzaran aques-
ta tardor. A partir d’aquí es 
crearan taules de treball que 
seran sessions de debat on es 
posaran en comú els punts de 
vista que prèviament han estat 
treballats de manera sectori-
al als tallers, aconseguint així 
una visió integral del territori.
La següent fase és la formu-

lació del Pla d’Acció. Aquest 
inclourà els diferents projectes 
ja defi nits i assolirà concre-
tar-los a través d’uns objec-
tius específi cs, activitats, re-
sultats, identifi cació d’actors, 
estimació del cost d’execució 
del projecte, fonts de fi nan-
çament, inventari de recursos 
per dur a terme els projec-
tes, indicadors de seguiment, 
cronograma i període previst 
d’execució.
Finalment, la quarta part es re-
serva per al seguiment i l’ava-

luació dels  processos, malgrat 
que la fase d'anàlisi es realitza 
també en paral·lel durant tot 
el procés.

Horitzó 2030
El document fi nal, que hau-
rà recollit l’opinió de tots els 
agents del territori, contin-
drà les dimensions de gestió 
pública municipal per als se-
güents 12 anys i marcarà el 
camí a seguir per transformar 
el municipi i convertir-lo en 
allò que la ciutadania vol.
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MONT-ROIG MIAMI, A L'HORITZÓ 2030
L'Ajuntament comença a elaborar el Pla Estratègic amb una fase inicial d'anàlisi i, seguidament, de participació ciutadana

Imatge identifi cativa del Pla Estratègic Mont-roig Miami 2030

Aquesta tardor el Pla Estratègic 
de Turisme afrontarà noves fa-
ses i nous reptes. 
Continuant el seu treball, 
l’equip de la URV liderats pel 
catedràtic d’economia Juan 
Antonio Duro, presentarà a la 
Taula de Turisme les seves con-
clusions i propostes extretes del 
treball de camp realitzat a partir 
de les enquestes realitzades en 
profunditat a persones relacio-
nades de manera directa a l’ac-
tivitat turística i econòmica del 
nostre municipi. A les dades, 
propostes i refl exions extretes 
de les enquestes, l’equip de tre-

ball de la URV, incorporarà tot el 
seu coneixement pràctic i teòric 
pel plantejament dels nous pro-
jectes i nous reptes que l’activi-
tat turística haurà d’afrontar els 
propers anys al nostre municipi.
Es treballa per poder tenir un 
Pla Estratègic de Turisme que 
serveixi de guió pel desenvolu-
pament d’un model turístic de 
referència i de qualitat, el qual 
haurà de vetllar per a la millo-
ra de vida de la ciutadania del 
municipi i, alhora, es desenvo-
luparà incentivant l’activitat em-
presarial i la creació d’ocupació 
estable i de qualitat. 

De moment, s'ha fet un anàlisi de la situació turística i econòmica 

PLA  ESTRATÈGIC DE TURISME

• La fi nalitat és 
poder determinar 
el posicionament 
actual del municipi 
i detectar els 
principals reptes • Per aconseguir 

l’opinió dels veïns, 
veïnes i entitats 
locals es realitzaran 
diversos tallers 
participatius

DIAGNOSI
MUNICIPAL

OBJECTIU:
Determinar el 
posicionament actual 
del municipi i detectar 
els principals reptes.

OBJECTIU:
Aconseguir la 
participació ciutadana 
a través de tallers 
participatius i taules de 
treball amb joves, infants 
i majors de 45 anys.

OBJECTIU:
Posar en marxa els 
projectes defi nits i la 
seva execució, recursos, 
terminis i fi nançament.

OBJECTIU:
Permetre l’avaluació 
de tots els processos 
del Pla Estratègic.

PLA 
D’ACCIÓ

FORMULACIÓ 
ESTRATÈGICA2

3

4

1

SEGUIMENT

Participa a les 
sessions ciutadanes 
d'aquesta tardor!

Consulta les dates i tota l’actualitat del Pla Estratègic a:

www.mont-roig.cat

FASES DEL PLA ESTRATÈGIC
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L'Ajuntament està elaborant 
un nou Pla Local de Joventut 
que permeti respondre 
millor a les necessitats 
dels joves i transformar 
determinades situacions. 

Fins al moment, partint dels re-
cursos propis, s'ha fet un procés 
de seguiment del Pla Local de 
Joventut vigent, avaluant-ne el 
grau de compliment. També, 
s'ha analitzat la realitat juvenil 
del municipi a partir de les da-
des extretes del padró d'habi-
tants, d'enquestes a l'institut i 
de grups de debat amb joves 
usuaris dels casals. La partici-
pació directa dels joves s'ha 
dut a terme en dues sessions 
de treball per tal de conèixer 
com perceben el dia a dia mu-
nicipal, detectar les necessitats 
del col·lectiu i recollir les seves 
propostes que es tindran en 

compte en l'elaboració del do-
cument fi nal. 
L’objectiu de tot aquest procés 
és conèixer el punt de partida 

i les causes, per poder decidir 
sobre allò que es vol intervenir i 
planifi car de forma estratègica.
Amb l'elaboració del Pla Local 
es marcaran les línies de treball 
que la regidoria de Joventut ha 
de desenvolupar els propers 4 
anys. La voluntat és que sigui 
un document que posi en va-
lor els continguts procedents 
de la participació juvenil i que 
esdevingui una proposta que 

es pugui aprovar amb el màxim 
consens polític. Es tracta d’un 
compromís que caldrà mantenir 
en el seu període de vigència i 
d’un document que també es 
presentarà a la Generalitat per 
tal d'aconseguir fi nançament 
per desenvolupar els progra-
mes planifi cats.

L’esdeveniment esportiu va sorgir 
del treball realitzat pels joves a 
través d’un programa del Pla de 
Barris de La Florida de Miami Platja. 

Un total de 9 equips van participar al 
torneig de futbol sala que es va cele-
brar el 17 de setembre al poliesportiu 
de Miami Platja. La competició espor-
tiva, que va aplegar a un centenar de 
persones, va estar organitzada pels 
nois i noies que participen al Progra-
ma de Joves que ha impulsat el Pla de 
Barris de La Florida.
Des d’aquest programa, que es va posar 
en marxa el mes de maig i que comp-
ta amb un servei de dinamització juve-
nil, s’ha treballat amb els joves per tal 
d’aconseguir fomentar la seva participa-
ció i implicació en la millora del barri.

El projecte del torneig de futbol, ide-
at pels mateixos joves i fruit d’aquest 
treball col·lectiu, ha permès canalitzar 
de manera positiva les seves inquie-
tuds, doncs ells mateixos s’han en-
carregat d’impulsar l’activitat, cercar 

equips, inscripcions, reglament i fun-
cionament del torneig. A més, tam-
bé ha permès portar l’esport al barri, 
educar en l’establiment d’hàbits salu-
dables, treballar per superar els este-
reotips de gènere, origen i classe so-

cial amb la creació de dues categories 
i optant per una competició oberta a 
tothom. Els equips guanyadors van 
ser Piña F.C en masculí i Supergirls en 

categoria femenina. Tots ells es van 
endur, a més d'un trofeu per recordar 
la jornada, una sortida en caiac pel 
litoral del municipi.

LA VEU DELS JOVES AL PLA LOCAL
Es tracta d'una eina de treball que defi neix les accions a impulsar des de la regidoria de Joventut els propers anys

ELS JOVES DE LA FLORIDA S'ORGANITZEN PER 
IMPULSAR UN TORNEIG DE FUTBOL AL BARRI 

Es van realitzar dues sessions de treball per escoltar les peticions dels joves

Un dels programes juvenils 
que tenen més èxit i que 
apleguen més participació 
és el cicle de terror Pànic. 
Aquest es celebra cada tar-
dor i té com a activitat es-
trella el Passatge del Terror. 
Durant setmanes els joves 
s'organitzen per preparar 3 
sessions que requereixen de 
la implicació de diversos vo-
luntaris. Enguany, tindrà lloc 
els dies 20, 21 i 22 d’octubre 
al Casal Jove K1 i estarà am-
bientat amb el món oriental. 
El cicle Pànic, però, compta 
amb altres activitats des-
tacades com les sessions 
de maquillatge terrorífi c, el 
cinefòrum amb pel·lícules 
tematitzades, els tallers de 
cuina, el Photopànic per tri-
ar la imatge del cartell del 
passatge del terror o les 
gimcanes i sortides noctur-
nes. Precisament, el dia 11 
d'octubre es realitzarà una 
gimcana zombie pels carrers 
de Miami Platja. La sorti-
da Mont-roig Misteriós és 
el 27 d'octubre i permetrà 
endinsar-se pels carrers de 
Mont-roig i descobrir, amb 
la col·laboració del grup de 
teatre Els Xuts, el misteri 
que amaguen. 

TORNA EL CICLE DE 
TERROR PÀNIC

• S'han realitzat 
enquestes a tots els 
joves de l'institut 
i dues sessions 
presencials per 
escoltar les seves 
demandes

Equip de noies guanyador del torneig de futbol sala

• Els preparatius 
d'aquest projecte 
esportiu han servit per 
cohesionar els joves  

PROPOSTES JUVENILS SORGIDES A PARTIR DELS DEBATS

Més trajectes 
a la tarda 

de l’autocar 
municipal

Bus nocturn per 
als actes fe� ius 

del municipi

Més oferta 
formativa de 

turisme

Jornades de 
portes obertes 
dels casals

Activitats de 
promoció de 
la salut amb 

pares/mares i 
fi� s

Ta� e�  
d’experiències 
viscudes en 

primera 
pe� ona per 
conscienciar

Mi� orar la 
informació 
respecte les 
relacions 
afectives

Més difusió 
a les xa� es 

socials

Mantenir els 
programes 

K.Dat i Tok’l2

Crear la 
figura del 

“co� esponsal” 
a l’In� itut

Mantenir 
activitats  entre 

municipis

Propo� es
Debat

22%
DEL TOTAL DE LA 

POBLACIÓ SÓN JOVES

22%

Vols participar a les trobades de dones del 
barri que realitzarem una vegada al mes?

Apunta’t a 
pladebarris@mont-roig.cat 

o al 977 17 04 40

Programa 
Dones i cooperativisme
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ENLLESTITS ELS CAMPS DE GESPA
Els equips de futbol ja poden gaudir d'aquestes reformades instal·lacions per entrenar i disputar els seus partits

Canvis al rebut de l'IBI

Una dotzena d'equips de 
futbol dels dos clubs del 
municipi, el Club Athletic 
Mont-roig i el Club Atlètic 
Miami Platja podran gaudir 
a partir d'ara dels esperats 
camps de futbol de gespa 
artifi cial.

L'Ajuntament de Mont-roig del 
Camp ha invertit 967.583 eu-
ros en el projecte d'instal·lació 
de gespa artifi cial als camps 
de futbol de Mont-roig i Mia-
mi Platja, la construcció d'uns 
vestidors a Mont-roig i unes 
pistes de pàdel als dos equi-
paments esportius. Aquest ha 
estat un projecte llargament 
reivindicat pels esportistes del 
municipi ja que pràcticament 
eren de les últimes localitats 

de la comarca que encara ju-
gaven els partits en camp de 
terra. De fet, aquestes obres 
van ser el primer acord del 
nou govern municipal un cop 

constituït a mitjan de l'any 
2015. L'execució de les obres 
ha anat a càrrec de l'empresa 
Voracys de Sant Cugat del Va-
llès que va guanyar la licitació 
pública de les obres. 

Els treballs de millora d'aques-
tes instal·lacions esportives 
van començar a principis del 
mes de juliol i s'han acabat 
a fi nals d'aquest mes per tal 
de poder-les inaugurar coin-
cidint amb la Festa Major de 
Sant Miquel i amb l'inici de les 
competicions. 
Des de l'Ajuntament de Mont-
roig del Camp s'espera que 
els nous camps siguin un re-
vulsiu pel municipi i que per-
metin fer créixer el número de 
practicants de futbol als clubs 
locals, principalment a Miami 
Platja on molts dels infants 
que juguen ho fan a equips 
d'altres localitats properes.  
De fet, a l'actualitat a Miami 
Platja només hi ha dos equips 
que juguen en les categories 

Els darrers mesos alguns veïns 
han rebut una notifi cació de 
Cadastre on se’ls informava 
que les seves parcel·les que 
fi ns al moment tributaven com 
a sòls urbans, passen a tributar 
com a sòls rústics. Aquesta no-
tifi cació es deguda a l'aplicació 
de la Llei 13/2015, de 24 de 
juny, de Reforma de la llei Hipo-
tecària i el Text Refós de la Llei 
del Cadastre Immobiliari que 
introdueixen nou tractament 
dels sòls urbanitzables que no 
disposin d’ordenació detallada. 

Ambdós resolen la problemà-
tica plantejada en aquests sòls 
des de la Sentència de 30 de 
maig de 2014 del Tribunal Su-
prem. Aquesta normativa indi-
ca que els sòls que es trobaven 
tributant a l’Impost de Béns 
Immobles (IBI) com urbans, han 
de ser classifi cats com rústics i 
valorats tenint en compte les 
circumstàncies de localitza-
ció. Malgrat aquest canvi de 
tributació, els terrenys no han 
perdut els seus drets urbanís-
tics i segueixen estant inclosos 

en sectors urbanitzables amb 
idèntics drets, deures i limita-
cions que tenien abans de la 
Reforma de la llei Hipotecària. 
Aquesta llei ha modifi cat la ma-
nera de calcular l’impost de l’IBI 
per tal que es pagui menys per 
terrenys que encara no dispo-
sen d’ordenació detallada per-
què manca aprovar la corres-
ponent fi gura de planejament. 
Es tracta, doncs, d’una mesura 
únicament a efectes cadastrals 
(IBI). L’aplicació d’aquesta llei 
ha atraçat l’emissió dels rebuts. 

A l'esquerra, un operari treballant a la nova gespa artifi cial al camp de futbol de Mont-roig. A la dreta, els treballs que s'han realitzat al camp de futbol de Miami Platja

L'ofi cina de BASE és qui gestiona els rebuts 
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inferiors i aquest nou camp, 
segons el regidor d'Esports 
Ángel Redondo, de cara a la 
temporada vinent 2018-2019, 
hauria de permetre al club re-
cuperar aquests esportistes. A 
Mont-roig, en canvi, el club de 
futbol manté un nombre im-
portant d'equips entre la base 
i l'equip que juga en catego-
ria amateur, però s'espera que 
també permeti practicar l'es-
port amb millors condicions.

Gespa i altres millores
Els nous camps de gespa ar-
tifi cial estan senyalitzats per 
poder disputar els partits de 
futbol 11, així com de futbol 
7 que practiquen els equips 
de les categories inferiors fi ns 
a infantil. Cal destacar que a 

Mont-roig, les noves instal·la-
cions comptaran amb quatre 
nous vestidors, un equipa-
ment també molt reivindicat 
pels esportistes locals. D'altra 

banda, a Miami Platja comple-
ten les obres del camp de fut-
bol una nova grada que té una  
capacitat per a 200 persones. 
Finalment, s'han millorat els 
accessos als dos camps. 

967
ÉS EL PRESSUPOST DE LES 
INVERSIONS REALITZADES

967.583 12
EQUIPS UTILITZARAN 

DE MOMENT ELS NOUS 
CAMPS DE GESPA

12

NOVES PISTES DE PADEL

El projecte de remodelació de les pistes esporti-
ves no s'ha limitat a la transformació dels camps 
de terra en camps de gespa artifi cial, també s'han 
fet altres millores com és la reconversió d'una de 
les pistes de tenis en dues pistes de pàdel, apro-
fi tant la gran demanda generada pels ciutadans 
que fi ns ara havien de practicar aquest esport en 
d'altres municipis o pistes privades. La gestió de 

les dues pistes que s'instal·laran a Miami Platja i a 
Mont-roig es farà des de l'Àrea d'Esports.  
Les pistes venen dotades de la seva pròpia il·lumi-
nació, que ha substituït la que hi havia fi ns ara per 
una de més efi cient. Les pistes són d'última gene-
ració panoràmiques, sense muntants metàl·lics als 
costats curts, per tal de millorar la visibilitat dels 
espectadors des de l'exterior.

O
B

R
E

S
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L’Ajuntament de Mont-roig 
del Camp ha elaborat un 
Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible (PAES) que 
serà l’eina que guiarà el 
municipi per arribar al 
2020 amb un 20% menys 
de les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle (GEH) 
respecte el 2005. 

La primera fase d'aquest pla, 
que ja s'ha completat, ha es-
tat la de crear un inventari 
municipal de consums ener-
gètics i d’emissions de GEH 
associades als principals sec-
tors d'activitat. Aquest anàlisi 
ha permès detectar els sec-
tors que tenen major impacte 
a nivell d’emissions, com són 
el transport i el sector domès-

tic, causants del 45% i el 28% 
de les emissions, respectiva-
ment. De la mateixa manera, 
del total d’emissions de GEH 
del 2005, que es comptabi-
litzen en 69.443 tones de  
CO2 s'ha calculat el 20% de 
reducció que s'ha de dur a 
terme pel 2020 d'acord amb 
el compromís adquirit amb el 
Pacte d'Alcaldes el 2015. Per 
aconseguir aquesta reducció 

que correspon a 13.889 to-
nes de CO2, l’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp porta a 
terme diverses accions, tant 
en l’àmbit municipal, com 
del propi Ajuntament, sobre 
els sectors d’afectació del 
PAES com són el terciari, el 
residencial, el transport i el 
tractament de residus. 

El Pacte d'Alcaldes
El Pacte d’Alcaldes i alcal-
desses és la primera inicia-
tiva de la Comissió Europea 
orientada directament a les 
autoritats locals i als ciuta-
dans per treballar en la lluita 
contra el canvi climàtic. Con-
sisteix en el compromís vo-
luntari de les ciutats i pobles 
que s’hi adhereixin de col·la-
borar en el compliment de la 
política energètica europea i 
reduir les emissions de CO2 
en, com a mínim, un 20% 
abans del 2020. La reducció 
s'ha de fer impulsant actua-
cions d’efi ciència energètica 
i relacionades amb les fonts 
d’energia renovables.
A hores d'ara ja són més de 
110 els municipis de les co-
marques de Tarragona que 
s'han adherit a aquest pacte.

SOSTENIBILITAT

L'AJUNTAMENT, COMPROMÈS
Mont-roig del Camp haurà de reduir 13.889 tones de CO2 abans del 2020 per complir amb el Pacte d’Alcaldes

Campanyes i material per reforçar la sensibilització
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• El transport i el 
sector domèstic són 
els que generen més 
emissions de CO2 
causants del 45 i 28% 
del total

13m
TONES DE REDUCCIÓ DE 
CO2 PREVISTES PEL 2020

13.889

L'Ajuntament de Mont-roig 
del Camp té preparades di-
verses campanyes encamina-
des a sensibilitzar a la ciuta-

dania sobre la necessitat de 
reciclar i reduir els residus. 
Una d'elles fa referència a la 
recollida de voluminosos, en 

què es posa a disposició del 
veïnat un servei gratuït per 
tal de facilitar l'eliminació de 
trastos i mobles vells. D'altra 

banda, els alumnes de les 
tres escoles del municipi re-
bran en breu un boc'n'roll. Es 
tracta d'un portador d'entre-

pans que està elaborat amb 
roba plastifi cada. Una inicia-
tiva que permetrà reutilitzar i 
evitar el paper d'alumini. 

QUÈ FA L’AJUNTAMENT 
PER REDUIR LES EMISSIONS?

Renovem l’enllumenat 
públic per aconseguir 
un estalvi energètic 

del 45%

Campanya per 
informar de la recollida 

de voluminosos

Adquisició de 
làmpades amb 

l’empremta de carboni 
el més baixa possible

Campanya pel foment 
de l’auto compostatge

Campanyes a les escoles 
per sensibilitzar els 

petits en el foment del 
reciclatge i la reutilització

S’impulsaran punts 
de recàrrega i 

mobilitat elèctrica

Mercat Trastos 
Fora per fomentar 

el reciclatge

Participació en 
iniciatives com 

‘L’Hora del planeta’ 
o ‘Let’s clean up’

QUÈ PUC FER JO 
PER REDUIR LES EMISSIONS A CASA?

Evitar deixar els 
electrodomèstics 

en standby

Utilitzar menys 
el cotxe

Fer servir la 
dutxa enlloc de 

la banyera

Reciclar
 i reduir

Utilitzar l’aire 
condicionat el 
menor temps 

possible

Adequar el 
nostre horari a 

la llum solar

Revisar sovint 
el sistema de 

calefacció

Comprar 
electrodomèstics 

efi cients

Utilitzar la 
rentadora i el 

rentaplats quan 
estiguin plens

Instal·lar sistemes 
d'il·luminació de 

baix consum

Campanya de recollida de trastos porta a porta Boc'n'Roll que es repartirà als alumnes de les escoles per embolicar l'esmorzar
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Amb les obres d'ampliació la llar d'infants Petete podrà oferir dues línies a tots els cursos 
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NOU CURS AMB MÉS ALUMNES
Es recupera la línia de P3 de l'escola Joan Miró de Miami Platja que s'havia perdut l'any passat pel descens en les matrícules 

Obres de millora a l'escola Mare de Déu de la Roca

Ampliació de la llar Petete

El curs escolar 2017/2018 ha 
començat amb normalitat als 
diversos centres educatius del 
municipi. Enguany la matriculació 
ha experimentat un repunt a l'alça i 
fi ns i tot s'ha reobert una línia de P3 
a l'escola Joan Miró on hi ha hagut 
més demanda.  A les escoles de 
primària també hi ha més alumnes 
respecte el darrer curs escolar.

La campanya de matriculació als cen-
tres d'ensenyament públics del muni-
cipi, que es va portar a terme a pri-
mers d'any, ha donat els seus resultats 
com es desprenen de les dades ofi -
cials. Si l'any passat es va veure una 
reducció important entre els nens i 

nenes de P3, que es va situar en 88 
alumnes matriculats a les tres escoles 
(Mare de Déu de la Roca, Joan Miró 
i Marcel·lí Esquius), enguany aques-
ta xifra s'ha incrementat fi ns als 106 
alumnes. Aquesta demanda és la que 
ha permès recuperar una de les dues 
línies de P3 que es va perdre l'any 

passat a l'escola Joan Miró i que ha 
de permetre garantir les dues línies 
en els propers cursos a mesura que 
els alumnes es facin més grans. 

En total i a l'espera que es tanquin de-
fi nitivament les matrícules dels cicles 
formatius i del Batxillerat, la previsió 
és superar els 1.552 alumnes matricu-
lats en el darrer curs escolar i fi ns i tot 
ens podríem situar molt a prop dels 
1.600 alumnes.

Llars d'infants i escoles
Pel que fa a les llars d'infants munici-
pals, es mantenen les mateixes xifres 
de matrícules que en el curs anterior 
amb la previsió que s'incorporin nous 
alumnes durant el curs, fet que fa ne-
cessària l'ampliació, per exemple de la 
llar d'infants Petete de Miami Platja. A 
primària, l'escola Mare de Déu de la 
Roca ha experimentat un lleuger incre-
ment en el nombre de matriculacions, 
igual que les escoles de Miami Platja. 
A la Mare de Déu de la Roca enguany 
hi ha 454 alumnes pels 448 de l'any 
passat i la suma de les dues escoles de 
Miami Platja és de 539 alumnes res-
pecte els 529 del curs passat.

Alumnes de l'escola Marcel·lí Esquius el primer dia de classe després de les vacances d'estiu

Obres al sostre del menjador de l'escola Mare de Déu de la Roca

SUBVENCIONS ESCOLARS 

L'Ajuntament de Mont-roig del Camp 
ha obert de nou una línia de subvenci-
ons per tal que les famílies afrontin millor 
l'inici del curs. Per aquest motiu ha tornat 
a treure les ajudes pels centres educatius 
que presentin projectes de reciclatge, 
reutilització i/o socialització de llibres de 
text. Aquestes subvencions, d'un import 
de 25.000 euros, també contemplen aju-
des per facilitar l’accés dels alumnes a 
les sortides curriculars obligatòries dels 
centres. L'objectiu és compensar les 
desigualtats econòmiques i socials dels 
nuclis familiars, permetent que tots els 
alumnes tinguin facilitats. Les ajudes es-
tan destinades a incentivar la conserva-
ció, reutilització i distribució dels llibres 
de text mitjançant sistemes de préstec 
que permetin incentivar l’estudi i la cura 
de llibres per part dels infants i afavorir 
iniciatives d'innovació pedagògica i cur-
ricular. També inclouen altre material pe-
dagògic com agendes, llibres de lectura, 
diccionaris o dossiers acadèmics. 

Altres ajudes escolars que s'ofereixen, 
són les beques i bonifi cacions al trans-
port escolar. A més, a Serveis Socials 
hi ha una partida pressupostària desti-
nada a famílies amb difi cultats per aju-
dar-les amb material escolar o beques 
de menjador, ajuts que també s'ator-
guen amb col·laboració amb el Consell 
Comarcal del Baix Camp. 

L'escola Mare de Déu de la Roca de 
Mont-roig ha estrenat aquest curs esco-
lar 2017/2018  amb algunes millores que 
s'han realitzat durant els últims mesos i 
que encara continuen per tal de facilitar 
les diverses activitats que es fan al centre 
educatiu.
Entre aquests treballs destaquen les 
obres que s'estan fent al menjador, on 
s'ha adequat el sostre amb la substitu-
ció del que hi havia fi ns ara. També s'han 
pintat els paraments verticals i les portes, 
s'ha enrajolat la part de la paret sota les 
fi nestres, polint i abrillantant la superfície 
de terrasso existent i instal·lant nous ren-
tamans. A més a més, també s'ha millorat 

la coberta de l'escola, danyada pel pas 
del temps.  Les obres que s'estan realit-
zant al menjador de l'escola, que segui-
ran els pròxims mesos amb la millora de 
la cuina, tenen un pressupost total de 
237.000 euros, 87.000 dels quals estan 
fi nançats per la Generalitat.
Per altra banda, durant l'estiu, també 
s'han realitzat les habituals tasques de 
manteniment de tots els centre educa-
tius del municipi. Aquestes han consistit 
en pintar diverses dependències, arranjar 
desperfectes, equipar alguns espais amb 
nou mobiliari o estris per facilitar l'emma-
gatzematge, així com la millora de la jar-
dineria i sorrals dels patis. 

L’ampliació de la llar d'infants munici-
pal Petete de Miami Platja consisteix 
en construir una nova sala polivalent i 
ampliar-ne l’actual per convertir-la en 
una nova aula facilitant la tasca educa-
tiva que s'hi realitza.  
Aquesta nova aula disposarà d’un gran 
armari i d'uns nous serveis amb canvi-
ador per a nadons, fet que permetrà 
disposar de dues línies completes a 
tots els cursos. Fins ara només es dis-
posava d'una aula per P0 i totes les 
places estaven cobertes. L'ampliació, 
que suposa augmentar la superfície 

actual de l’edifi ci, que és de 443,20 
m2, en 72,60m2 més, permetrà donar 
resposta a la demanda actual. L'edifi ci 
que originàriament contenia 3 aules, ja 
va ser ampliat el 2008 amb 2 aules més 
i continua creixent ara per donar res-
posta a les necessitats de la població. 

Nou parc infantil 
D'altra banda, també està prevista 
l'ampliació  del pati de jocs de l’escola 
Joan Miró de Miami Platja, guanyant 
un espai de 200m2. El pressupost de 
l’obra ha estat de 5.868,50€ IVA inclòs. 

1.585
ÉS EL NÚMERO TOTAL DE 

MATRICULATS ALS CENTRES 
PÚBLICS DEL MUNICIPI

1.585

• La suma de tots els 
alumnes de primària 
també suposa un 
increment remarcable
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Més de 400 alumnes cursaran 
Educació Secundària Obligatòria 
als dos centres del municipi que 
compten amb nou equip directiu.

Miami Platja té des d'aquest curs ins-
titut propi. El centre, que fi ns ara de-
penia de l'Institut Antoni Ballester de 
Mont-roig, ha iniciat aquest 13 de se-
tembre el curs amb un equip directiu 
propi liderat per David Garcia. Aques-
ta és una de les principals novetats 
d'aquest curs escolar que ha vist com 
s'incrementava el número d'alumnes 
matriculats als centres educatius del 
municipi. En aquest sentit, una de les 
dades més rellevants són les 4 clas-
ses de 1er d'ESO de l'institut de Mi-
ami Platja. Unes xifres que posen de 
manifest que la posada en marxa del 
nou centre ha permès frenar la fuga 
d'alumnes que es produïa en aquest 

nucli en fi nalitzar l'educació primària. 
Aquest centre, que oferirà l'educació 
secundària obligatòria, compta amb 
un total de 181 estudiants. 

En l'acte d'inauguració, que es va cele-
brar el passat 13 de setembre, l'alcalde 
Fran Morancho va voler agrair a les fa-
mílies haver confi at en aquest nou pro-
jecte educatiu i haver-hi decidit portar 
als seus fi lls. A més, va assegurar que 
ja estan treballant perquè el proper pas 
sigui disposar d'un edifi ci propi que 
permeti acollir aquests alumnes. 

Per altra banda, l'Institut Antoni Ba-
llester de Mont-roig també ha iniciat el 
curs amb novetats i és que Alexandra 
Estopà assumeix la direcció d'aquest 
centre que renova l'equip directiu. Un 
total de 236 alumnes cursaran l'Educa-

ció Secundària Obligatòria en aquest 
institut que també ofereix batxillerat, el 
segon curs del Cicle Formatiu de Grau 
Superior d'Animació sociocultural, el 
PTT d'Auxiliar en Vivers i Jardins i un 
nou Cicle de Grau Mitjà d'Informàtica. 

ELS DOS INSTITUTS ESTRENEN DIRECCIÓ
David Garcia assumeix la direcció del nou institut Miami i Alexandra Estopà es fa càrrec de l'Antoni Ballester de Mont-roig

Acte d'inauguració de l'institut Miami amb la participació de l'Ajuntament i l'AMPA

Els alumnes obtindran el títol de tècnic/a en Sistemes Microinformàtics i Xarxes 

L'Institut Antoni Ballester de Mont-roig 
amplia la seva oferta formativa aquest 
curs amb el Cicle de Grau Mitjà de 
Sistemes Microinformàtics i Xarxes. 
Aquests estudis tenen una durada de 
2 anys i permetran als alumnes ins-
tal·lar, confi gurar i mantenir sistemes 

microinformàtics, aïllats o en xarxes, 
així com xarxes locals. És tracta d'uns 
estudis amb una àmplia sortida laboral 
en una societat on la informàtica i les 
noves tecnologies prenen cada cop 
més protagonisme. Els estudis comp-
ten amb pràctiques a empreses. 

El programa Aprendre a nedar que es 
va posar en marxa el curs passat a les 
tres escoles del municipi s'ampliarà 
als alumnes de primer d'ESO dels dos 
instituts. Es tracta d'un projecte que 
va néixer amb l’objectiu de facilitar 
l’aprenentatge de la natació, fomen-
tar-ne la pràctica habitual i contribuir 

al desenvolupament integral dels in-
fants a través del medi aquàtic. Ara 
es creu convenient ampliar-ho i oferir 
també aquest projecte als joves, que 
també ho incorporaran al currículum 
d’Educació Física i que els permetrà 
gaudir d'una activitat esportiva dife-
rent dins l’horari escolar.

Nou CFGM d'Informàtica

L'OME properament

INSTITUT ANTONI BALLESTERINSTITUT MIAMI 

Alexandra Estopà Blanch
Directora

David Garcia Garcia
Director

Un nou repte mirant al futurUn institut de tots i per a tots
Al llarg de la vida sol ser habitual que 
se’ns presentin oportunitats diverses 
per canviar i donar un tomb a la nos-
tra trajectòria. Sempre he pensat que 
els canvis són realment el producte 
dels reptes assolits. 
Ara mateix, el gran canvi que em su-
posa la nova tasca com a directora de 
l’Institut Antoni Ballester és per mi 
un repte molt atractiu i que comen-
ço amb ganes.  A més, tinc la sort de 
comptar amb un equip que hi creu al 
cent per cent i amb el qual segur que 
assolirem tots els objectius que ens 
proposem.
Els nous aires a la direcció no ens 
han de fer perdre de vista que l’Insti-
tut Antoni Ballester és un centre que 
compta amb molts projectes que ja fa 
anys que funcionen, com el programa 
de mediació, l’escola verda, el club de 

lectura, l’aula d’acollida i el PTT-PFI 
de jardineria, entre d’altres. Amb el 
nou curs comencen també projectes 
nous, com l’eTwinning o els serveis a 
la comunitat, que de ben segur agra-
daran, i molt, als nostres alumnes. A 
més a més, engeguem el Cicle For-
matiu de sistemes microinformàtics i 
xarxes que, juntament amb els estu-
dis de batxillerat, donarà resposta a  
la demanda d’estudis postobligatoris 
de la zona.
Ja per acabar, vull fer esment tam-
bé de la importància que té dins 
d’aquests nous projectes treballar per 
tal de consolidar les relacions amb els 
pobles d’on prové el nostre alumnat 
i fer més partícips els nois i noies en 
qüestions dinamitzadores i organitza-
tives del centre.

Quan alguna persona em pregunta 
com serà el projecte que espero de-
senvolupar a Miami, penso en com 
m'agradaria que fos el centre educatiu 
on escolaritzaria la meva fi lla.
Actualment conformem un centre amb 
30 professionals decidits a treure el mi-
llor de cada un dels 181 alumnes del 
centre. Tots, orgullosos de formar part 
de l'institut Miami.
La funció docent actua sobre 2 àmbits: 
l'intern i l'extern. La vida del centre no 
consisteix només en els resultats acadè-
mics sinó que hi ha, d'una banda el clima 
de convivència interna i de l'altra, la per-
cepció social que es té, el seu prestigi.
El primer àmbit es desenvolupa a tra-
vés d'una educació en valors, atenent 
als diferents ritmes d'aprenentatge 
de cada alumne i potenciant les seves 
capacitats. Des de primer curs s'opta 

per un nombre reduït d'alumnes per 
classe. Realitzar reforços amb 2 profes-
sors dins de l'aula en algunes matèries. 
Millorar en el coneixement de l'anglès 
amb més hores lectives i matèries op-
tatives en aquesta llengua. Des de la 
vessant tecnològica, s'implementa la 
programació, la robòtica i l'adquisició 
d'habilitats empresarials.
El segon àmbit, passa per obrir l'insti-
tut a la societat treballant de manera 
coordinada, democràtica i amb una 
base organitzativa àmplia. El centre 
s'externalitza a través de diferents 
projectes i comissions amb la fi nalitat 
de millorar el seu entorn i per tant fer 
partícip a tota la comunitat educativa.
En defi nitiva, el projecte per a l'institut 
Miami no pretén fer de l'educació una 
cosa única, que ja ho és, sinó una cosa 
excel·lent.

4LÍNIES DE PRIMER D'ESO A 
L'INSTITUT MIAMI

4

Aprendre a nedar 
a primer d'ESO

L'Ajuntament està treballant perquè 
l’Ofi cina Municipal d’Escolarització  
es pugui posar en funcionament pro-
perament. Aquest és un instrument 
de col·laboració entre l’Ajuntament i 
el Departament d’Educació en el pro-
cés d’escolarització de l’alumnat als 
centres fi nançats amb fons públics en 
l’àmbit del municipi. Actua en el pro-
cés d’escolarització, preinscripcions 

i matrícules dels nivells d’educació 
infantil, educació primària i educació 
secundària obligatòria, amb la fi nali-
tat d’establir mecanismes necessaris 
per orientar i informar adequadament 
a les famílies de tota l’oferta educativa 
del municipi. Entre les seves funcions 
destaca la de procurar una distribució 
equilibrada de l’alumnat amb necessi-
tats educatives específi ques. 
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El nou servei permetrà millorar l'atenció amb la ciutadania
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Les dues Ofi cines Municipals 
d’Atenció Ciutadana (OMAC 
de Mont-roig i OMAC de 
Miami Platja) posaran en 
marxa, a partir del 6 de 
novembre, un nou servei 
d’atenció amb cita prèvia. 
L’objectiu és facilitar als 
ciutadans els seus tràmits 
presencials amb l’Ajuntament 
a la vegada que es redueixen 
els actuals temps d’espera.

Els nous horaris d’atenció amb 
cita prèvia seran, de dilluns a 
divendres i en dues franges de 
matí i migdia, de 8 a 9 hores i 
de 13 a 14 hores. D’aquesta 
manera es cobreixen dos trams 
horaris especialment pensats 
per a que els tràmits amb l’Ajun-
tament es puguin compaginar 
amb feina o estudis.
El nombre total d’hores d’aten-
ció d’aquestes ofi cines s’amplia 
fi ns a les 6 hores (actualment són 

5), dues de les quals seran amb 
cita prèvia. L’horari d’atenció 
sense cita prèvia passarà a ser 
de 9 a 13 hores. Totes aquelles 
persones que vulguin ser atesos 
a partir de les 13 hores, com fi ns 
ara, podran demanar cita prèvia 
indicant la seva preferència.
Aquest nou servei s’englo-
ba dins un Pla de Millora de 
l’Atenció Ciutadana endegat 

per l’Ajuntament de Mont-roig 
del Camp. Aquest pla també 
preveu altres mesures com 
l’impuls de l’administració 
electrònica (en marxa des del 
mes d’abril), l’atenció a través 
de nous canals digitals, així 
com una gestió basada en cri-
teris de qualitat, amb indica-
dors i una avaluació contínua 
del servei. 

NOU SERVEI DE CITA PRÈVIA
S'amplien a 6 les hores d'atenció a les OMAC, dues d'elles amb reserva prèvia

L'Ajuntament de Mont-roig del 
Camp està treballant perquè 
aquesta tardor es pugui rea-
litzar el pagament telemàtic a 
través de la seu electrònica. La 
introducció d'una passarel·la 
de pagament telemàtic perme-
trà als ciutadans el pagament 
on-line, d'algunes de les taxes 
que necessitin realitzar a l'Ajun-
tament, com poden ser: certifi -
cats urbanístics, taxa d’obertura 
d’establiments, taxa d’ocupació 
de via pública, drets d’examen 
de processos selectius o taxes 
per expedició de documents 
administratius. Aquest sistema 
estarà totalment integrat amb 
la tramitació dels expedients i 
el registre d'entrada.

Avantatges
Aquest nou sistema dóna al 
ciutadà una major disponibi-
litat horària, tenint la possi-
bilitat de realitzar qualsevol 
pagament els set dies de la 
setmana, les 24 hores del dia.
L'intercanvi d'informació en 
els processos de pagament es 
realitza a través de protocols 
segurs mitjançant la utilització 
de certifi cats digitals assegu-
rant en tot moment que totes 
les dades estan protegides. 
Com a resultat d'un pagament 
telemàtic es genera un rebut 
justifi cant de pagament que 
és lliurat al ciutadà i rebut a 
l'Ajuntament a través del re-
gistre electrònic.

PAGAMENT TELEMÀTIC 

NOUS HORARIS
De dilluns a divendres

de 8 a 9 h (amb cita prèvia) 
de 9 a 13 h (sense cita)
de 13 a 14 h (amb cita prèvia)

COM DEMANAR CITA?

Per telèfon al 977 837005

Per correu electrònic a:
omac@mont-roig.cat

A través del web www.mont-roig.cat

Per WhatsApp 695 781 993 

Nova plataforma per pagar taxes per Internet
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CENTRE D'ESTUDIS
MONT-ROGENCS
Acaben d'editar el llibre "Pinzellades de la història de Mont-roig"

L’Ajuntament de Mont-roig
del Camp, amb el consens 
de tots els grups municipals,
va commemorar institucio-
nalment la Diada Nacional 
de Catalunya. 

El consistori va fer una ofrena 
fl oral a dos punts emblemà-
tics del municipi com són l’Es-
glésia Vella de Mont-roig i el 
Torreó de Miami Platja, el 
passat 11 de setembre. En 
aquests indrets s’hi van instal-
lar plaques commemoratives 
i de reconeixement "a totes 
aquelles persones que han 
lluitat per la llibertat i la demo-
cràcia a Catalunya". A Miami 
Platja el Cant dels Segadors 
va ser interpretat amb violí per 
un dels professors de l'Aula 

És una de les entitats més 
actives de Mont-roig. Cada 
mes organitzen conferències, 
sortides i d'altres activitats 
obertes a tothom.

Fundada l'any 2006 i amb prop 
de 200 socis/es, el Centre d'Es-
tudis Mont-rogencs és una de 
les entitats que més activitats 
organitza de forma mensual. 
A més, han impulsat l'edició 
de diversos llibres, el darrer, 
"Pinzellades de la història de 
Mont-roig". En aquesta acura-
da edició hi trobarem un recull 
de fets històrics, llegendes, 
costums i tradicions del muni-
cipi explicades de manera re-
sumida, senzilla i entenedora. 
Cada text conté la bibliografi a 

de Música Baptista Nogués. 
L'alcalde Fran Morancho va 
fer una ofrena fl oral en nom 
de l'Ajuntament i seguida-
ment representants dels grups 
municipals del PSC, PDeCAT i 
ERC es van sumar a la iniciativa 
amb les seves ofrenes fl orals. 

Després, l'Associació Balls 
Country Linedance Mont-roig 
Miami va realitzar una ballada 
de sardanes. A Mont-roig, es 
va repetir l'acte en què l'Ajun-
tament i els mateixos partits 
polítics van fer les ofrenes fl o-
rals. També es va cantar Els 
Segadors amb la Coral Sant 
Miquel i els veïns i veïnes que 
s'hi van voler sumar. Tot se-
guit, hi va haver ballada de 
sardanes amb l'Associació La 
Rotllana Mont-rogenca. L'acte 
va tenir un marcat to reivindi-
catiu en què diverses persones 
van aprofi tar la presència de 
l'alcalde per demanar un es-
pai municipal per poder votar 
el referèndum convocat per 
la Generalitat de Catalunya el 
dia 1 d'octubre. 

de referència i una aquarel∙la 
representativa del text, creada 
per l’artista local Fongrau. Així 
mateix, els diversos temes del 
llibre, que també apareixen a 
l’Auca de Mont-roig del Camp 
elaborada també per l'entitat, 
contenen la quarteta que van 
escriure per a l’ocasió els poetes 

Frederic Font, Magda Garcia, 
Maria Dolors Oliva i Elisabet Pa-
llejà. A més, inclou tres poemes 
escrits per Antoni Ballester, Joa-
quim Benaiges i Magda Garcia. 
Un llibre que ha estat possible 
gràcies al minuciós procés de 
recerca documental i oral que 
ha dut a terme l'entitat. 

FITXA DE L'ENTITAT

05-10-2017 
Presentació del 
Viatge a l'Índia. 
6 i 7 -10-2017 

Jornades Europees 

del Patrimoni 2017. 
Llegendes de Mont-roig.

19-10-2017 
Conferència sobre 
les parelles de fet. 

CALENDARI 

OFRENES PER LA DIADA
S'instal·len plaques commemoratives a l'Església Vella i al Torreó

A QUÈ ES DEDICA?
A fomentar la cultura en to-
tes les seves vessants, ja si-
gui la història, l’etnografi a, 
el patrimoni local, cultural 
i gastronòmic o el coneixe-
ment de l’entorn, entre
altres. Per això la majoria 
d'activitats són gratuïtes. 

ACTIVITATS, QUAN I ON?
Realitza una mitjana de 60 
activitats anuals, entre elles; 
conferències, presentacions 
de llibres, exposicions, sorti-
des culturals i de l'entorn, tas-
tets gastronòmics i coordina 
l'Aula d’extensió Universitària 
per a la Gent Gran de la URV.

DADES DE CONTACTE?
secrecemont@gmail.com

centre.destudismontrogencs

http://cemont-rogencs.blogspot.com.es/

977 837 237

Foto de grup d'una de les sortides "Coneixem l'entorn" 

Acte celebrat al Torreó de Miami Platja 

Ofrenes fl orals a la placa commemorativa de l'Església Vella de Mont-roig

• Es van col·locar 
plaques en 
reconeixement a 
"totes aquelles 
persones que han 
lluitat per la llibertat 
i la democràcia a 
Catalunya"

FITXA DE L'ENTITATCLUB DE TIR MIAMI PLATJA
Esperen obtenir el títol de campions de la Lliga Catalana d'equips

Més de 250 socis formen 
part d'aquesta entitat 
que any rere any ha anat 
ampliant el seu palmarès. 

El Club de Tir de Miami Platja
ha aconseguit els darrers 
anys, fer-se un nom en el món 
de la competició. Actualment  
són primers de Tarragona de 
la Lliga Catalana per equips i 
aquest octubre esperen poder 
obtenir el títol a la fi nal que es 
celebrarà a Mollet del Vallès. 
De fet, cada any presenten de 
2 a 3 equips a la Lliga Catalana 
obtenint molt bons resultats. 
A més de les competicions, 
el Club també realitza tirades 

socials com les que es fan per 
Sant Josep, Sant Joan o Sant 
Jaume, totes  elles aplegant a 
més de 40 persones afi ciona-
des a aquest esport. A nivell 
individual destaca el tirador 

local Antonio Moreno que 
ha quedat primer en diversos 
campionats, com el Catalunya 
Absolut 2017 i el soci honorí-
fi c Joan Alcoba, que ha estat 
campió d'Espanya i del món.

Camp de Tir La Planada de Miami Platja

A QUÈ ES DEDICA?
Entrenament de tir al plat en 
fossa universal per a totes 
les categories: sènior, júnior, 
dones i veterans. Alguns dels 
socis del Club participen a di-
verses competicions.

ON ES FAN ACTIVITATS? 
Els entrenaments es realit-
zen al Camp de Tir Municipal 
La Planada de Miami Platja. 
En aquest espai també s'hi 
duen a terme competicions, 
tirades socials i benèfi ques.

DADES DE CONTACTE?

clubdetirmiamiplatja@gmail.com

PALMARÈS DEL CLUB

2017 i 2016
Lliga Catalana territorial per equips

2015
Copa Catalunya 

2014
Campionat Catalunya 
Absolut Fos Olímpic
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Passat l’equador d’aquesta legislatura, 
els socialistes podem començar a fer ba-
lanç d’aquelles metes que ens vam fixar a 
mitjans de 2015, quan es va configurar el 
nou govern municipal. El nostre programa 
electoral, però més concretament el Pla 
d’Acció Municipal (PAM), han estat d’algu-
na manera, sobretot el PAM, un autèntic 
programa de govern, al qual es va arribar 
a través d’un procés de participació ciuta-
dana.
El PAM és la materialització d’un dels nos-
tres més destacats compromisos, la parti-
cipació ciutadana i la transparència en la 
gestió municipal. En aquesta línia, des de 
l’actual govern no s’han escatimat esforços 
en la comunicació amb el ciutadà, bé amb 
la posada en marxa d’una web municipal 
potent i interactiva, bé amb l’aplicació per 
a Smartphone que l’Ajuntament ha posat 
a disposició dels veïns o bé amb la recu-
peració del butlletí d’informació municipal 
“Comunica” que s’està publicant trimes-
tralment. En aquest aspecte els socialistes 
hem fet un important esforç i seguirem 
fent-ho perquè totes aquestes eines siguin 
canals de comunicació i interacció cada ve-
gada més eficients.
Aquest no ha estat l’únic compromís que 
s’ha assolit, també s’han realitzat actua-
cions en l’àmbit urbanístic i esportiu com 
la millora i l’ordenació del passeig de les 
Cales, la millora de la imatge a l’accés de 
Miami Platja amb l’execució de la rotonda 
ornamental, la instal·lació i millora de l’en-

llumenat públic a tot el terme, que s’està 
executant en aquests moments, la millora 
dels passos de vianants sota el ferrocarril 
a Miami Platja, la remodelació dels polies-
portius municipals o la construcció dels 
camps de futbol d’herba que en breu s’in-
auguraran, són, en aquest sentit, les actua-
cions més destacades.
A l’àrea de les persones s’ha incrementat 
el pressupost anual en gairebé 70.000 € 
i s’ha dotat el servei d’un nou tècnic, mi-
llorant així l’eficiència i les prestacions que 
fins ara es venien donant. Dins de l’àrea de 
la promoció econòmica és especialment 
destacable el nou espai de coworking, la 
finalitat del qual és facilitar a les empreses, 
especialment a les de nova creació, un es-
pai en què disposin d’eines per al desen-
volupament de la seva activitat.
Dins de l’àrea de la cultura i les festes lo-
cals s’ha recuperat la festa de la N340, s’ha 
donat un nou impuls a la Fira de Mont-roig 
orientant el sector de la gastronomia local 
i al producte de proximitat, s’han potenciat 
esdeveniments com la Diada del Pop o la 
ruta de la tapa.
Això és la part destacada d’un treball i un 
compromís que els socialistes vam adquirir 
amb el municipi fa una mica més de dos 
anys, ho hem fet perquè creiem que hi ha 
un projecte de municipi real i social pos-
sible i ho hem fet des de la feina, el com-
promís i l’eficiència econòmica. Aquest va 
ser el nostre compromís i en aquesta línia 
seguirem treballant.

Sentència del Tribunal Internacional de 
Justícia de la Haia

“Declarem que no existeix, en Dret Inter-
nacional, cap norma que prohibeixi les 
declaracions unilaterals d’independència. 
Declarem que quan hi ha contradicció entre 
la legalitat constitucional d’un estat i la vo-
luntat democràtica, preval aquesta segona, 
i declarem que en una societat democràti-
ca, a diferència d’una dictadura, no és la llei 
la que determina la voluntat dels ciutadans, 
sinó que és aquesta la que crea i modifica 
quan sigui necessari, la legalitat vigent”. 
Així és si així ho vol la majoria dels catalans 
que se senten lliures i alegres. (Vicent Sanc-
his. El Punt Avui 21-12-2013)

Volem votar perquè hi ha una sentència del 
Tribunal Internacional de la Haia que ens ho 
permet i aquest Tribunal està legitimat per 
l’ONU i molt per damunt del TC espanyol. 
A més, el nostre Parlament el 6 de setembre 
va aprovar la llei necessària per poder-ho fer 
i d’acord amb les lleis del Dret Internacio-
nal. O és que Catalunya ja està vagant per 
l’espai sideral? Una segona sentència del 
mateix Tribunal del juliol de 2010 diu que 
no hi ha cap llei ni cap Constitució que pu-
gui estar pel damunt dels drets fonamentals 
de la persona i dels pobles. Dels Drets Hu-
mans, vaja. I què hi ha més fonamental en 
democràcia que poder votar? Encara volen 
més evidències?

L’estat espanyol ha estat incapaç d’acceptar 
amb normalitat democràtica aquest dret i, 
per tant, hem agafat les noves lleis del Par-
lament de Catalunya i del Dret Internacional 
i decidirem lliurement el nostre futur, com al 
Quebec i a Escòcia. Volem una República 
democràtica nascuda del vot dels ciutadans 
i, perquè comptem amb un 80% de ciuta-
dans que donen suport al referèndum i una 
majoria absoluta de diputats al Parlament 
de Catalunya. Res més senzill que això.

El govern està preparat per fer el referèn-
dum, i no hi renunciarem, i el farà superant 
totes les dificultats que vol imposar el Go-
vern espanyol, les intimidacions i amenaces 
directes a empreses, a mitjans de comuni-
cació coartant la llibertat d’expressió, perse-
cució política d’autoritats i càrrecs electes, 
censura i prohibicions de celebracions d’ac-
tes. Estem preparats per garantir que tots 
els catalans que vulguin puguin votar “SÍ” o 
“No” el proper 1 d’octubre.

ERC hem assumit el repte de liderar el pro-
cés per garantir el compliment i el compro-
mís de celebració del Referèndum d’inde-
pendència. 

Els alcaldes i els governs municipals que no 
volen col·laborar cedint els locals perquè pu-
guem votar com sempre, tampoc impediran 
que puguem exercir el nostre dret democrà-
tic. La Generalitat cedirà locals. I a Mont-roig 
del Camp, l’1-O hi haurà urnes i votarem. 

Deixem enrere un altre estiu on associacions 
i barris del nostre municipi ens han delectat, 
un any més, amb un llarg etcètera d’actes 
i activitats. Us agraïm novament l’excel·lent 
feina, dedicació i alegria per fer, de cada es-
tiu, un estiu encara millor que l’anterior. 
El teixit associatiu és una riquesa que hem 
de cuidar i, aquests darrers anys, veiem que 
s’oblida i no es recolza. Un exemple n’és la 
136 Fira Multisectorial (2a Cullerada i 2n fra-
càs consecutiu) on no s’ha tingut en compte 
l’opinió d’entitats ni s’ha comptat amb la seva 
participació en el desaparegut recinte firal. 

Millora i manteniment de serveis, una  
prioritat?
La renovació i millora de l’enllumenat exte-
rior municipal (préstec de 4 milions) és una 
gran notícia, sobretot pels veïns i veïnes 
que tenien enllumenat precari o inexistent. 
Cal supervisar rigorosament aquestes ac-
tuacions, sobretot on l’enllumenat s’ha vist 
afectat negativament causant malestar i in-
seguretat.
Ens preocupa, una vegada més, la deixa-
desa generalitzada que pateix el nostre 
municipi, situació habitual. La millora i man-
teniment de serveis (asfaltat, carrers, aigua, 
voreres, mobiliari urbà, neteja, senyalització, 
nucli antic, equipaments de platges, espais 
públics, etc.) hauria de ser prioritari ja que el 
seu envelliment i deteriorament és degut a 
la manca previsió. 
Així mateix, esperem que el pròxim estiu 

es reguli el Passeig Marítim de Miami Plat-
ja: amb el carril bici, les jardineres centrals 
(abandonades) i la venda ambulant no auto-
ritzada és complicat gaudir d’un dels millors 
recursos turístics que tenim.

La seguretat a les platges
Es garanteix la seguretat de tots els usuaris a 
les nostres platges? Cal ser estrictes amb el 
servei de vigilància i salvament que es con-
tracta (300.000€, dos anys) com també les 
infraestructures i recursos humans necessaris 
per dur a terme aquestes tasques, vetllant 
sempre per la seguretat i fent-ne un segui-
ment periòdic i efectiu, que a dia d’avui en-
cara no s’ha fet. 

El que divideix i degrada la democràcia és 
no deixar votar
Encarem la recta final per arribar al desitjat 
Referèndum l’1-O. Tant la postura del Sí com 
la del no són legítimes, el que és inqüesti-
onable és que els catalans i catalanes hem 
de poder decidir el nostre futur democràtica-
ment. Ens entristeix profundament la negati-
va del nostre alcalde a cedir els locals munici-
pals per tal d’exercir un dret universal, el dret 
de votar. Senyors de l’equip de govern: les 
urnes uneixen i no divideixen, hi cap tothom. 
Ens afligeix que aquesta sigui la seva única 
manera d’actuar, la de no escoltar. 
Mont-rogencs i mont-rogenques: l’1 d’octu-
bre fem “allò”, “allà” on ja sabem. 
Bona Festa Major!

Havent passat l’estiu, ens alegrem de la gran 
afluència de visitants que hem tingut. Ha es-
tat un període intens, en el qual hem estat 
capaços de donar resposta i afrontar les nom-
broses demandes generades arran de l’incre-
ment considerable de població que s’ha pro-
duït al nostre municipi. 

Iniciem la tardor i amb ella, el final de l’any, pe-
ríode en el que preveiem acabar i començar 
algunes tasques com: 

- Tots i totes ens adonem del canvi d’intensitat 
de la llum al carrer, d’aquesta manera acon-
seguim major estalvi energètic (amb el con-
seqüent efecte a la butxaca) i donant un pas 
més amb el compromís de la reducció d’emis-
sions de CO2 al medi ambient

- Estrenar la gespa i nous serveis al camp de 
futbol. 

- Asfaltar el camí de les Noyes.

- Asfaltar el carrer d’en Joan Miró, també camí 
que condueix cap al Club Mont-roig.

- Des de les nostres regidories s’impulsa un pla 
d’ocupació per 20 persones durant 5 mesos. 
Aconseguint així dues coses importants; millo-
rar el complex funcional del nostre ajuntament 
i donar feina a persones que avui segueixen 
desocupades, etc.

Estem entrant al període en el que es definirà 
el pressupost del 2018, volem preparar-lo 
i focalitzar-lo cap a la resta de mandat que 
queda per seguir donant resposta a les ne-
cessitats que demana el nostre poble i amb la 
perspectiva de poder-hi incorporar el màxim 
d’inversions previstes i sense la necessitat d’in-
crementar els impostos. 

No volem acabar sense agrair als veïns el seu 
civisme amb el tarannà diari i també l’esperit 
de crítica a través dels mitjans establerts amb 
l’ajuntament que ens ajuda a prendre deci-
sions i accions en les responsabilitats que hem 
assumit. 

Un molt bon inici de curs a tots els nens, nenes 
i joves de les escoles i instituts de Mont-roig i 
Miami i també a les seves famílies. 

Complint compromisos

Volem votar. I votarem per 
poder guanyar com mai

Encarant el 2018

El teixit associatiu és la 
riquesa del nostre municipi

g.m.psc@mont-roig.com

g.m.erc-am@mont-roig.com g.m.ara-vxm@mont-roig.com

g.m.ciu@mont-roig.com
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Los proyectos avanzan y las inversiones se 
concretan, desarrollándose con toda norma-
lidad. Este es el mensaje que, desde Platafor-
ma, deseamos transmitir a todos los vecinos 
de nuestro municipio.
Arrancamos el presente mandato con la eje-
cución de la mejora y rehabilitación de los 
pabellones deportivos de Miami y de Mont-
roig. A día de hoy, no solo tal actuación ha 
sido realizada con éxito, sino que también se 
han introducido mejoras adicionales sobre el 
proyecto inicial.
Así mismo, tanto la Diputación de Tarragona 
como la Generalitat de Catalunya ya han sa-
tisfecho los importes comprometidos para la 
realización de tales inversiones, y que fueron 
adelantados en su momento por el propio 
ayuntamiento.
Posteriormente, y en 2016, se llevó a cabo 
una obra absolutamente prioritaria, como es 
la reposición del colector de aguas residuales 
de la zona del Paseo Mediterráneo, en Miami, 
que estaba en muy mal estado. Complemen-
tariamente, y aprovechando tal actuación, se 
ha procedido al asfaltado, balizamiento y se-
ñalización de toda el área afectada.
Los resultados están ahí, y son más que evi-
dentes. Son, simplemente realidades.
El año 2017 también está siendo un ejercicio 
singularmente intenso en términos de esfuer-
zo inversor, toda vez, y mientras estas breves 
líneas llegan a Vds. se está ultimando la eje-
cución del proyecto de colocación de césped 
artifi cial en los campos de deporte de Miami 
y de Mont-roig.

Este proyecto, que si bien ha soportado nu-
merosas vicisitudes, tanto jurídicas como téc-
nicas, es ya una realidad, confi rma la apuesta 
del actual equipo de gobierno por mejorar de 
forma integral las instalaciones deportivas del 
municipio, por ser éstas un elemento estraté-
gico para la mejora del bienestar y la calidad 
de vida de los vecinos y visitantes.
Por otro lado, también se puede apreciar que 
el proyecto de mejora integral del alumbrado 
del municipio, y que se caracteriza por buscar 
un importante ahorro energético, avanza con 
mucha rapidez, por lo que quedará ultimado 
de acuerdo con el calendario previsto, a fi na-
les del presente año.
Los proyectos mencionados, junto a una lar-
ga lista de inversiones de menor entidad: en 
vía pública, equipamientos municipales, etc., 
arrojan un esfuerzo que supera ampliamente 
los 7,5 millones de euros, cifra que, para un 
municipio como Miami – Mont-roig, y en poco 
más de dos años, es más que notable.
Sin embargo, los esfuerzos no se van a de-
tener ahí. Los presupuestos para el próximo 
ejercicio 2018 van a contemplar ambiciosas 
iniciativas inversoras que, gracias a la salud 
económica del ayuntamiento y a su fortaleza 
patrimonial, va a ser posible fi nanciar sin con-
tratiempos.
En defi nitiva, avanza un mandato presidido 
por la normalidad, donde la noticia el desplie-
gue de importantes proyectos en materia de 
inversión, que benefi cian a una buena parte 
del municipio, se van llevando a cabo progre-
sivamente. 

El Grup Municipal de la FIC ha declinat participar 
en aquest número del butlletí Comunica.

Agosto de 2017 quedará grabado en 
nuestras memorias, por la crudeza y bru-
talidad. El salvaje atentado en Barcelona 
perpetrado sin ningún razonamiento y sin 
el mínimo respeto a la vida y al derecho 
de la felicidad humana, a la infancia, a 
lo diferente. Todo ello comienza cuando 
arranca un motor, bajo el odio y el fana-
tismo, que acaba con todo lo humano 
que encuentra a su paso. También los he-
chos acontecidos en Cambrils, donde nos 
asalta la duda si nos podría haber tocado 
en nuestro municipio, y bajo esa duda la 
sombra del miedo cierne sus alas.

En el municipio, se hicieron cinco minutos 
de silencio, la población acompañó a sus 
dirigentes, se convocó una Junta de Por-
tavoces extraordinaria, nos adherimos por 
unanimidad a los tres días de luto ofi ciales 
y emitimos un comunicado consensuado 
de rechazo y repulsa a los atentados. Tam-
bién se suspendieron actos y actividades 
programadas. Una reunión en la cual se 
llegó a un acuerdo y un consenso: expre-
sar el sentir general de todos y el apoyo 
a las diferentes culturas sin apenas una 
muestra de discriminación, SI. 

Por otro lado, en Cs nos posicionamos 
en defender una Diada de todos, SI, pero 
aclaremos las cosas. La Diada tal y como 
la conocemos está secuestrada en manos 
de los separatistas y no representa a to-
dos los catalanes. Más de la mitad nos 
sentimos excluidos. Queremos una Diada 

para todos y no una que esté al servicio 
de una ideología concreta que busca la 
ruptura y la confrontación, y que vincula 
el 11 de septiembre con el referéndum.
Ciutadans Miami/Mont-roig, ante la pro-
puesta de nuestro Alcalde para instaurar 
en nuestro municipio un acto institucional 
para conmemorar la Diada, propone co-
locar unas placas conmemorativas con es-
tas palabras: “del Poble de Mont-roig del 
Camp o Miami Platja (dependiendo del 
núcleo municipal) a totes aquelles per-
sones que han lluitat per les llibertats i la 
democracia a Catalunya “. Por supuesto 
todos hemos contribuido a esta lucha, los 
que defendemos la democracia, la liber-
tad y la defensa de la Ley, Ciutadans dice 
SI a la placa pero declinamos la invitación 
y no asistiremos a la celebración de “la 
diada”.

Derecho a defender la democracia, la 
constitución y la Ley SI, un país democrá-
tico como España permite las discrepan-
cias, pero no que se salten las Leyes, y si 
alguien se las salta tiene que estar prepa-
rado para que la Ley actúe.

Desde Cs Miami/Mont-roig apoyamos y 
agradecemos la posición de nuestro Al-
calde por no saltarse la Ley, por no ceder 
espacios municipales para una consulta 
ilegal, que a lo único que está contribu-
yendo es a una crispación y enfrentamien-
to de la población.

Posa’t en 
contacte amb 
els grups polítics 
municipals.

Posa’t en 

SI, Derecho a defender la 
Democracia y la Ley, SI

El gran protagonista del
presente mandato: las inversiones.

g.m.ciutadans@mont-roig.com

g.m.imm@mont-roig.com g.m.fi c@mont-roig.com
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Què has fet 
AQUEST ESTIU?
Els mesos d'estiu són una bona oportunitat per sortir al carrer! Si ets dels que ha 
participat en les diferents activitats que s’han programat al municipi... Busca't!

SONS DE NIT
Actuació de Toni Xuclà i Gemma Humet a l'Ermita 

de la Mare de Déu de la Roca

CONCERT DE LA DIADA
Actuació de la formació Mel i mató 

FESTES SANT JAUME 
Guanyadors del concurs #StJaumeMiami #FestaN340 i #N340Photocall

@Eduard Granados @Laura Martínez

@sgm1969

@Eloy Sarrat 

@Nuriapastorf @Mamapara2

FESTES SANT JAUME 
La Pista d'Estiu plena per veure l'espectacle de màgia 

FESTES SANT JAUME 
Bany d'escuma, una de les activitats que va aplegar més 

gent dins la multitudinària Festa de la Nacional 340

FESTES SANT JAUME 
Inflables a la Festa de la Nacional 340

JOVENTUT  
Sortida a l'Aquòpolis

JOVENTUT  
Viatge a Granada amb el programa Tokl'2

JOVENTUT  
Piscina nocturna
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@Sarai Sabaté
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ESPORTS
Casal d'estiu

ESPORTS
Casal d'estiu

ESPORTS
Quan hi ha mala mar...

NOMAD FESTIVAL

NOMAD FESTIVAL

RECEPCIÓ INSTITUCIONAL
A totes les nenes i dones que porten el nom de Roca o Maria Roca, en motiu de la seva onomàstica

FIRA DE MONT-ROIG
Inauguració de la Fira Cullerada 2017

FESTES MARE DE DÉU DE LA ROCA
Ballada de sardanes a l'Ermita

FIRA DE MONT-ROIG
Concert a la plaça 

FIRA DE MONT-ROIG
Piscina solidària

@Albert Mauri

@Eloy Sarrat

@Santi Sancho

FIRA DE MONT-ROIG
Guanyadors concurs #Cullerada2017

TURISME
Activitats del Banys de Lluna
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Aquesta tardor no et perdis...

ag
en

d
a 

Consulta l'agenda 
actualitzada a:

www.mont-roig.cat

No t'arriba el COMUNICA?
 Posa't en contacte amb 

comunicacio@mont-roig.cat i sol·licita'l

Quieres este ejemplar en castellano?
Encuéntralo en las sedes municipales, comercios o en 
formato digital en www.mont-roig.cat/es

PROGRAMA DONA 
SALUT I ESPORT

Octubre - novembre

Xerrades i tallers sobre 
temes relacionats amb el 

foment de la igualtat. 

Casa de Cultura de Mont-roig 
i Centre Polivalent de Miami 

Platja

ENTREGA DE PREMIS

21 d'octubre

Del XXXVI Concurs 
Literari Vila de 

Mont-roig i presentació del 
llibre que recull les obres 
guanyadores del 2016.

Casa de Cultura de Mont-roig

 LA CUINA DE L'ARRÒS 
DE TARDOR

Del 12 al 22 d’octubre

 Propostes 
gastronòmiques en 
format tapa, plat o 

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

Diversos restaurants

JORNADES EUROPEES 
DEL PATRIMONI

3, 7 i 8 d’octubre

Visites guiades al 
patrimoni del municipi i 

acció teatral.

Diversos indrets històrics

BIBLIOTEQUES

Setembre - desembre

Hora del conte, club de 
lectura, presentacions 
de llibres, xerrades, 

exposicions i molt més!

Biblioteques Joan Miró 
de Mont-roig i de Miami Platja  

PROGRAMACIÓ
CULTURAL

Setembre - desembre

Titelles, teatre, música, 
màgia... per infants i 

adults per gaudir de l’oci 
cultural.

Casal de Joves K1 de
Mont-roig i Centre Polivalent 

de Miami Platja  

CICLE PÀNIC 2017

Fins al 3 de novembre

Programació especial 
dedicada al món del 
terror i la por amb el 

photo pànic, tallers de 
caracterització, de cuina, 

gimcanes i l'esperat 
passatge del terror!

Casals de Joves K1 i K2  

Octubre: Port Aventura
Novembre: Saló del Manga
Desembre: Skating Bcn + 

Gaudí Experience

Inscripcions als Casals 
de Joves K1 i K2  

PROGRAMA TOK'L2

HOMENATGE A LA 
GENT GRAN

8  i 15 d'octubre

Tradicional trobada amb 
la gent gran de Miami 

Platja (dia 8) i de 
Mont-roig (dia 15) 

en què es fa un 
reconeixement a les 

persones de més edat 
del municipi.

Poliesportiu de Mont-roig i 
Centre Polivalent de Miami Platja

XERRADES i CURSOS
FORMATIUS

Setembre - desembre

Sessions formatives sobre 
tècniques de negociació, 
comunicació verbal i no 

verbal, fi delització de clients 
i altres. 

Centre Polivalent i l'Espai de 
Miami Platja

FESTA 
DE L'OLI NOU

Novembre

Esmorzar popular, 
activitats lúdiques i 

festives i la participació 
dels productors locals.

Mont-roig del Camp

MERCATS 
TRASTOS FORA

Segon dissabte de cada 
mes. De 9 h a 14 h

Mont-roig del Camp

Tercer dissabte de cada 
mes. De 15 h a 20 h

Miami Platja

Espai per vendre i 
comprar objectes de 

segona mà i donar-los-hi 
una segona oportunitat. 

FESTA DE LA 
INFÀNCIA

19 de novembre
Homenatge als nounats 

i diverses activitats 
infantils 

Poliesportius de Mont-roig i 
Miami Platja

SETMANA DE LA 
PREVENCIÓ DE RESIDUS

23 i 24 de novembre

Activitats i tallers a les 
escoles per conscienciar 
sobre la necessitat de 

reduir l'ús dels envasos.

Mont-roig i Miami Platja

mont-roig miami participa
www.mont-roig.cat

Rep els avisos que 
t’interessen de:

descarrega-te-la!

Tria la 
informació 
que vols 
rebre!

Períodes d’inscripcions 
Actes festius

Actuacions teatrals
 Ofertes de feina

Activitats infantils
Plens

Ajudes i beques
i molt més!

Al teu mòbil i de manera immediata


