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EL MUNICIPI 
 

Mont-roig del Camp és un municipi de la província de Tarragona ubicat al centre de la 
Costa Daurada, envoltat per les aigües de la Mar Mediterrània i acaronat per les 
muntanyes de la Serra de Llaberia, amb una extensió de 63,3 km² i 12 quilòmetres de 
platges i cales de gran bellesa natural.   
 

   

 

Actualment Mont-roig del Camp compta amb uns 12.000 habitants censats, el municipi 
té dos principals nuclis de població, Mont-roig i Miami Platja, a 

urbanitzacions repartides per tot el terme municipal.  
 

 
Les principals fonts de riquesa del nostre municipi són el turisme, la construcció, 

-roig del Camp 
municipi turístic. 
 
 

LA FIRA 
 
Enguany la Fira de Mont-roig arriba a la seva 135a edició. Des dels seus inicis va 
esdevenir una fira tradicionalment agrícola, per posteriorment, convertir-se en les 
últimes dècades, en una fira multisectorial centrada en diversos sectors comercials i 
econòmics. 
 
La Fira de Mont-roig, a banda del recinte firal, és una gran festa pel poble de Mont-roig 

 
en un programa paral·lel adreçat a tots els públics 
En aquest programa hi trobem activitats com concerts, balls, activitats infantils, 
exposicions, campionats esportius, la fira 

.   
 

érem conscients que el model de fira multisectorial del recinte firal, 
tal i com el coneixíem fins al moment havia quedat obsolet ractiu suficient 
per atraure a expositors i visitants i necessitava una renovació, per aquest motiu se li ha 
volgut donar un gir de 360 graus i replantejar-lo amb una nova temàtica específica i 
distintiva que faci el recinte firal més atractiu per als visitants.  
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Per tant, us presentem la nova fira CULLERADA. La temàtica de la nova fira estarà 
centrada en el món de la gastronomia i pretén ser una fira de referent dins el sector 
gastronòmic, on els productes alimentaris de qualitat i els productes de proximitat i de 
la nostra terra 
productes, aliments i begudes diferenciadors, que tinguin trets distintius, singulars i de 
gran qualitat. 
 
Una altra de les novetats importants és el  del recinte firal, durant els 
últims anys es duia a terme al Parc Maria Martori, però tenint present que la resta 

-
també el recinte firal cap allí, així quedarà tot concentrat a la mateixa zona i fluirà més 
naturalment, per tant esperem també elevar així la xifra de visitants. Serà un recinte firal 

davant del Poliesportiu Municipal.  
 
Al recinte firal, a més de concentrar-hi els expositors participants, on es podran comprar 
i degustar productes gastronòmics, també hi haurà 
diferents activitats com tallers, tasts de vins, degustacions, i xerrades relacionades amb 

 
, una zona que dona a conèixer la gastronomia local i els productes 

del nostre territori, i on es poden degustar les diferents tapes elaborades pels bars i 
restaurants del municipi participants. 
 
 

FITXA TÈCNICA  
 

NOM 
CULLERADA 2016 
135a Fira de Mont-roig  

ORGANITZADOR Ajuntament de Mont-roig del Camp - Àrea d  

DATES  

HORARI De divendres a diumenge de 18.00 a 24.00 h. 

UBICACIÓ 
C. Aureli M. Escarré (davant Poliesportiu Municipal) 
Mont-roig del Camp (Tarragona) 

SECTORS 
Gastronomia, alimentació, begudes, productes de qualitat, de 
proximitat i de la nostra terra. 

PREVISIÓ 
EXPOSITORS 

25 expositors 

PREVISIÓ 
VISITANTS  

20.000 persones 

INAUGURACIÓ Divendres,  a les 20.00 h 

HORARI  
MUNTATGE 

Dijous, 15.00 a 20.00 h 
Divendres, 8.00 a 17.00 h 

HORARI 
DESMUNTATGE 

Diumenge, 7 tancament de la fira 
Dilluns, 8 1.00 h 
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CAMPANYA DE COMUNICACIÓ 
 

Es durà a terme una exhaustiva campanya de comunicació per tal de donar a conèixer i 
fer la màxima difusió possible de la nova fira CULLERADA 2016.  
 
La campanya de comunicació constarà de dues parts: 
 
 Disseny i edició de material gràfic: 

 nou logotip 
 

 Edició de la revista de la fira on hi consta tota la informació bàsica, així com la 
programació i les activitats, que es repartirà per tot el municipi (8.000 unitats).  

 Edició del cartell informatiu de la fira, que es repartirà per tot el municipi (200 
unitats). 

 flyer informatiu de la fira en idiomes, que bàsicament es repartirà 
pels càmpings i la zona de Miami Platja (6.000 unitats).  

 photocall amb el logotip de la fira i també els logotips de les 
carà en un punt 

 
 
 Difusió a través dels mitjans de comunicació: 

 anuncis publicitaris en premsa escrita i digital. 
 Inserció de falques publicitàries en ràdio.  
 Enviament de notes de premsa als mitjans de comunicació. 
 sdeveniment en xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram).  

 
 

ALLOTJAMENTS 
 

Hotel Mont-roig * 
C. del Dr. Antoni Castro, 24 · 43300 Mont-roig  

Tel. 977 838615 Fax 977 838987 

info@hotelmont-roig.com 

www.hotelmont-roig.com 

Alberg ermita M. de Déu de la Roca 
Ctra. Falset (T-322), km 2 · 43300 Mont-roig 

Tel. 977 837760 

 

Aparthotel Cala Cristal **** 
Av. de la Platja Cristall, 9 · 43892 Miami Platja 

Tel. 977 172986 Fax 977 172987  

bwl@pierre-vacances.fr 

www.aparthotelcalacristal.com 

Aparthotel Bonavista de Bonmont **** 
Urb. Terres Noves · 43300 Mont-roig 

Tel. 977 832050 Fax 977 832051  

bnb@pierre-vacances.fr 

www.pv-vacaciones.com  

Aparthotel Port Tropical **** 
Av. de Barcelona, 242 · 43892 Miami Platja 

Tel. 977 810116 Fax 977 811505 

 porttropical@terra.es  

www.porttropical.es  

Hotel Pino Alto **** 
Av. Platja Cristall, 18 · 43892 Miami Platja 

Tel. 977 811000 Fax 977 810907 

info@hotel-pinoalto.com 

www.hotel-pinoalto.com 

Hotel Can Salvador *** 
Av. De Barcelona, 149 · 43892 Miami Platja 

Tel. 977 810521 Fax 977 811070 

recepcio@hotelcansalvador.net 

www.cansalvador.es 

Hotel Plaza Miami ** 
Av. Maria Cristina, 21 · 43892 Miami Platja 

Tel. 977 170355 Fax 977 811437 

info@hotelplazamiami.es 

www.hotelplazamiami.es 
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Hostal Internacional ** 
Av. de Barcelona, 138 · 43892 Miami Platja 

Tel. 977 810922  

mserra62@hotmail.com 

www.hostal-internacional.com 

Hostal Hellín ** 
Av. Barcelona, 242 · 43892 Miami Platja 

Tel. 977 810116 Fax 977 811505  

porttropical@terra.es  

www.porttropical.es 

Hostal Martínez ** 
Ctra. N-340, km 1.135 · 43300 Mont-roig  

Tel. 977810362 

Hostal Pardo * 
Av. Barcelona, 132 · 43892 Miami Platja 

Tel. 977 810923 Fax 977 170254 

hostalpardo@yahoo.com 

www.hostalpardo.com 

Hostal Oasis* 
Av. de Califòrnia, 15 · 43892 Miami Platja 

Tel. 977 171275 Fax 977 171275 

marvasile1955@hotmail.com 

 

Playa Mont-roig Càmping Resort 1a 
Ctra. N-340, km 1.135 · 43300 Mont-roig  

Tel. 977 810637 Fax 977 811411 

info@playamontroig.com 

www.playamontroig.com  

Càmping La Torre del Sol 1a 
Ctra. N-340, km 1.136 · 43300 Mont-roig 

Tel. 977 810486 Fax 977 811306 

info@latorredelsol.com 

www.latorredelsol.com 

Càmping Els Prats Village 2a 
Ctra. N-340, km 1.137 · 43300 Mont-roig  

Tel. 977 810027 Fax 977 170901 

info@campingelsprats.com 

www.campingelsprats.com 

Càmping Playa y Fiesta 2a 
Ctra. N-340, km 1.138 · 43300 Mont-roig  

Tel. 977 179513 Fax 977 179412 

info@campingplayayfiesta.com 

www.campingplayayfiesta.com 

Càmping Oasis Mar 2a 
Ctra. N-340, km 1.139 · 43300 Mont-roig  

Tel. 977 179595 Fax 977 179516 

info@oasismar.com 

www.oasismar.com 

Càmping Miramar 2a 
Ctra. N-340, km 1.134 · 43300 Mont-roig  

Tel. 977 811203 Fax 977 811203 

info@camping-miramar.com 

www.camping-miramar.com 

 
 

COMUNICACIONS 
 
Per carretera: 

- Autopista AP7 
o Sortida 36 a Cambrils 
o  

- Autovia A7 
o Sortida 1138 a Mont-roig 
o Sortida 1131 a Miami  

- Carretera N-340 
- Transport urbà entre Mont-roig i Miami Platja 

En tren: 
- Estació RENFE Cambrils (a 12 km) 
- Estació  (a 14 km) 
-  www.renfe.es 
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Taxis: 
- Taxi González  Mont-roig del Camp   655 805 240 
- Taxi Figueras   Mont-roig del Camp   690 852 244 
- Taxi Gulín   Miami Platja    629 335 474 
- Taxi Robles   Miami Platja    679 464 600 

 

 

UBICACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMES DE PARTICIPACIÓ  
 
DATES 

 
 
INAUGURACIÓ 

 de la fira es celebrarà  
 
HORARIS 
De divendres a diumenge de 18.00 a 24.00 hores. 
 
INSCRIPCIÓ 
La inscripció queda oberta des del dia de la recepció de la documentació. El termini 

10 de juliol. 

-roig del Camp. Una vegada rebuda la sol·licitud es 
confirmarà la participació. El termini de pagament finalitzarà el dia 24 de juliol. Els 
expositors que no hagin fet efecti  com a 
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RECINTE 

Poliesportiu Municipal).  
 
MUNTATGE I DESMUNTATGE 

a 20 hores ores.   
a les 24 h, fins el dia 8 

 del matí.  
 
ESTANDS 
Els estands són casetes de fusta de 3x2 m. L  que 

 
en funció de la demanda 

 
 
TARIFES 
Preus unitaris de la caseta de fusta de 3x2 m: 

 Expositor del municipi   
 Expositor de fora del municipi   

El preu de fusta prefabricat il·luminació, el rètol amb el nom, 
la connexió elèctrica i el mostrador.  
 
FORMA DE PAGAMENT 

anteriorment. Per formalitzar el pagament caldrà 
transferència bancària, especificant en el concepte la referència FIRA i NOM DE 

. El número de compte corrent on fer la transferència el facilitarà 
 

 
IMPORTANT: Una vegada efectuat el pagament serà imprescindible enviar el justificant 

 . Per fax al número 977 838089, o bé per 
mail a promocio@mont-roig.cat. 
 
MESURES DE SEGURETAT 

 4 

els horaris establerts, es considerarà abandonat i el personal de neteja podrà disposar 
del mateix. 
 
INFORMACIÓ 
Per qualsevol dubte, podeu posar-vos en contac
a través del telèfon 977 83 70 05, o bé al mail promocio@mont-roig.cat. 
 

nts al certamen els quals 
seran comunicats als expositors pel seu compliment. 
 
 

MÉS INFORMACIÓ 
 

INFORMACIÓ FIRA CULLERADA:  
Àrea  
Tel. 977 837 005 
promocio@mont-roig.cat 
www.mont-roig.cat 

INFORMACIÓ TURÍSTICA:  
Oficina Municipal de Turisme 
Tel. 977 810 978 
turisme@mont-roig.cat 
www.mont-roigmiami.cat 

 


