
PUBLICACIÓ MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP www.mont-roig.cat / Desembre 2022 / Núm. 29

Els fons de recuperació aterren 
al municipi amb més de 42 M d'€ 
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Una de les reivindicacions històriques per endreçar 
la línia de la costa torna a posar-se en marxa. El Mi-
nisteri per a la Transició Ecològica acaba de treure 
a licitació aquest projecte per 10,5 M d'€.  / pàg.8

El Ministeri de Transports confirma la reconversió 
de la N340 en una via urbana i la construcció d’una 
passera que unirà Bonmont-Casalot-Via Marina amb 
Miami Platja, amb una inversió d' 11 M d'€. / pàg 8
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de les Cales
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i una nova passera

18 M d’€ per 
assegurar 
la inversió 
coreana al 
municipi
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Gràcies a aquest finançament, l'any 2023, l'Estat desencallarà 
projectes llargament reivindicats / pàg.7, 8, 9 i 10
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Un 2023 millor i amb 
més oportunitats 

El coronavirus ha estat tot un desafiament, però també ens ha millorat com a 
municipi. Hem vist la millor cara de la gent que viu aquí, la seva humanitat 
i generositat. I sobretot, ens ha aportat noves oportunitats per créixer 
i continuar endavant.

Si ets veí/veïna del municipi ara pots participar en el programa "Cafès amb 
l'alcalde" i compartir una estona amb ell i altres ciutadans/es com tu.
Si hi estàs interessat/da, apunta't-hi!

  Alguns dels projectes 
més estratègics per 
al municipi es realitzaran 
en els pròxims mesos gràcies 
al finançament extraordinari 
dels Next Generation 

FRAN MORANCHO LÓPEZ
Alcalde de Mont-roig del Camp

alcaldia@mont-roig.cat

·  Editorial

Començo aquesta editorial fent una 
reflexió sobre l’any que tanquem. 
Aquest 2022, amb el qual hem iniciat 
el quart any de la legislatura, ha agafat 
caire de segon any de mandat, aquell 
en el qual, després de prendre les 
mides i ressituar-te, poses els pilars 
que han de sustentar la teva obra de 
govern. I és que aquest no ha estat un 
mandat corrent. Tot s’ha endarrerit, hi 
ha projectes que han mutat, que han 
perdut o guanyat prioritat, hem posat 
en marxa serveis que no prevèiem. 

Una pandèmia inesperada, que mai 
haguéssim cregut que ens cauria a 
sobre, ens ha sorprès sense estar 
preparats. Ha estat dur, estrany i tot 
un repte gestionar el municipi amb 
la COVID.

Però entrem al 2023 amb esperança. 
Durant els darrers dos anys hem fet 
tot el que hem pogut per parar el 
cop, per guarir ferides, sempre des 
de la nostra capacitat i competències 
limitades, però ho hem fet des del 

convenciment que ho podíem fer i 
ho havíem de fer. I no parlo només 
com a alcalde, ni com a govern, parlo 
també de tots i totes les treballadores 
municipals i de la resta de regidors de 
l’oposició. Totes i tots ho hem fet com 
millor sabíem, amb la responsabilitat 
que ens tocava, i ens n’estem sortint.

Aquest consens sorgit de la vocació de 
servei a la ciutadania ha estat només 
una de les coses excepcionals que 
ens ha portat la pandèmia. Perquè el 
coronavirus ha estat tot un desafiament, 
i sí, ja ho he dit en diverses ocasions, 
ens ha aturat la màquina un temps, 
però també ens ha millorat com a 
municipi. Hem vist la millor cara de 
la gent que viu aquí, la seva humanitat 
i generositat. I sobretot, ens ha aportat 
noves oportunitats per créixer i continuar 
endavant.

Una d’aquestes grans oportunitats 
que ens han arribat, la més generosa, 
han estat uns fons de recuperació 
europeus post COVID que ens estan 
picant l’ullet. Ho heu vist en portada. 
Més de 42 milions d’euros dels Next 
Generation, gestionats pel Govern 
espanyol, finançaran projectes pendents 
al nostre municipi. S’executaran 
durant el 2023 i el 2024, ho tenim a 
tocar. L’avinguda de Barcelona que 
continuarà perfeccionant-se com un 
punt de trobada i comercial; la inversió 
industrial d’ILJIN que crearà centenars 

de llocs de treball als Comellarets; la 
transformació de la N340 per fer-la més 
segura i més urbana; la construcció 
d’una nova passera per a vianants i 
bicicletes que unirà les urbanitzacions 
del nord amb Miami... són alguns dels 
projectes que es realitzaran en els 
pròxims mesos o que ara s’ancoren 
al nostre municipi gràcies a aquest 
finançament extraordinari.

L’arribada d’aquestes inversions no és 
casual. Hi ha influït la bona sintonia que 
tenim amb l’Estat, però també amb 
altres administracions i organismes. 
Hem teixit complicitats. Hi ha influït 
també la nostra tenacitat, el fer-nos 
“pesats”. Hi ha influït que molts eren 
projectes que perseguim des de fa molt 
de temps. I també que són projectes 
treballats, planificats, i a punt per a 
posar-se en marxa, just el que busca 
l’Estat per poder justificar davant Europa 
l’execució dels fons abans de 2025 i 
no haver-los de tornar. 

El nostre municipi segueix en 
transformació. I aquests fons ens 
permeten fer-ho realitat en menys 
temps del previst. No podem estar 
més contents. Continuem la marxa!

Acabo aquest escrit traslladant els millors 
desitjos per a tothom. Espero de tot 
cor que gaudiu les festes nadalenques 
en bona companyia, i que el 2023 us 
porti allò que més desitgeu.
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/ La mesura es va anunciar en el plenari del mes de novembre

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp posa en marxa la primera edició dels 
pressupostos participatius, una iniciativa a través de la qual els veïns i veïnes 

poden decidir en quins projectes d’inversió volen que es destinin 300.000€ del 
pressupost municipal del 2023.

Els pressupostos participatius són una aposta perquè la ciutadania s’impliqui 
en el desenvolupament de les polítiques públiques, possibiliten la reflexió de 
necessitats, la identificació de demandes, el seguiment de l’execució del pressupost 
i, per tant, la rendició de comptes continuada.

En el transcurs del Ple ordinari del mes de 
novembre, l’equip de govern va anunciar 
que el 2023 es congelaran els impostos 
i les taxes. La mesura té l’objectiu de 
no carregar més sobre els contribuents 
davant l'escalada inflacionista i tenint en 
compte el context d'entre el 8 i el 10% 
d’inflació general al qual s’haurà de fer 
front. L'anunci es va fer coincidint amb 
la petició de Junts,  Ara i Ciutadans de 
rebaixar els impostos, una petició que 
el govern va descartar per considerar-la 
inviable per al manteniment dels comptes 
municipals.  

Durant el plenari també es va explicar que 
aquesta decisió suposarà dificultats per 
tancar els pressupostos de l’any vinent, 
ja que els ingressos municipals també 
quedaran congelats. En aquest sentit, es 
va explicar que serà complicat quadrar-
los i mantenir els mateixos serveis que 
demana la ciutadania, perquè aquests 
també tindran un increment del seu cost. 

Finalment, es va remarcar que la congelació 
d’impostos anirà lligada al manteniment de 
les ajudes que s’ofereixen a les persones 
que més ho necessiten.

·  Ajuntament

·  Participació ciutadana

L’Ajuntament engega els primers 
pressuposts participatius

Congelats impostos i taxes per al 2023
L’Ajuntament anuncia aquesta mesura davant l’escalada inflacionista i amb l’objectiu de no 
carregar més pressió fiscal sobre la ciutadania

A través d’aquesta iniciativa, la ciutadania podrà decidir en què s’invertiran 300.000€ 
del pressupost municipal del 2023

Per primera vegada, 
els veïns i veïnes podran 

decidir en què volen 
que s’inverteixi una part 

del pressupost
municipal.

TROBARÀS TOTA 
LA INFORMACIÓ A: 

Les inversions 
fan referència a tot allò que 
l'Ajuntament pot construir 
o adquirir, amb una duració 

prevista superior a un any. No 
són activitats (tallers, festes, 

programes…), ni serveis,
 ni subvencions.

I TU, EN QUÈ 

INVERTIRIES 

300.00
0€?

1 RECOLLIDA 
D'IDEES DEL 9 AL 30 de gener 

2 VALORACIÓ 
DE PROPOSTES 
I FILTRATGE 

DEL 31 de gener 
AL 24 de febrer

3 VOTACIÓ 
DE PROJECTES DEL 6 AL 17 de març

4 PRESENTACIÓ 
DE RESULTATS 22 de març 

Qualsevol persona  a títol individual 
o entitat pot fer propostes a través de l’App 
eAgora, a les OMACs i a les Biblioteques 
Municipals. 

Totes les propostes presentades s’avaluaran 
tècnica i econòmicament per part de la Comissió 
de coordinació tècnica de l’Ajuntament.  

Es donaran a conèixer els projectes guanyadors 
que s’executaran amb la partida de 300.000 € 
del pressupost del 2023.  

* Com han de ser les propostes? 
- Legals; - De competència municipal; - Que facin referència a inversions; 
- Concretes i avaluables econòmicament; - D'interès general

*



www.mont-roig.cat  ⁄ número 29 ⁄ 5

/ Lectura del manifest del 25N a l’institut Miami/ Lectura manifest del 25N a l’institut Antoni Ballester

/ D'esquerra a dreta: Francis Ortiz, regidora d’Acció Social; Fran Morancho, 
alcalde i president de Nostraigua; Pilar Povés, presidenta de la Creu Roja 
local i Vicente Pérez, vicepresident del’Entitat

La commemoració del 25 de 
novembre, Dia Internacional 
per l’Eliminació de la Violència 
envers les dones es va fer als 
instituts del municipi per 
denunciar l’increment de la 
violència masclista contra les 
menors. En l’acte a l’institut 
Antoni Ballester, la directora 
Alexandra Estopà va llegir 
el manifest institucional i 
seguidament les alumnes van 
llegir la seva pròpia declaració. 
A l’institut Miami el manifest 
es va llegir conjuntament entre 
la directora Montse Llaberia i 
dues alumnes del centre.

Les estudiants van aprofitar per 
posar pancartes reivindicatives 
que van fer específicament per a 
la jornada. Amb nexe comú entre 
els dos centres es podia llegir 
el missatge: “Cansat d’escoltar-
ho? Nosaltres de viure-ho”.

Nostraigua va entregar, el passat mes d’octubre, 
un total de 4.424€ a l’Assemblea Local de 

la Creu Roja de Mont-roig del Camp. 

Aquesta xifra es va recaptar gràcies al conveni de 
col·laboració per incentivar la correspondència 
digital de les factures del servei d’aigua.

Mitjançant aquest conveni, per cada usuari/ària 
que sol·licita deixar de rebre la factura en paper i 
passar-se a l’entorn digital, Nostraigua dona 1€ a 

aquesta entitat sense ànim de lucre. La iniciativa, 
que es va posar en marxa el mes de maig, té 
una finalitat doble. Per una banda, l’ambiental, 
ja que amb aquest servei es contribueix a reduir 
les despeses de gestió d’enviament de cartes 
així com el consum de paper. De l’altra, la social, 
ja que des de l’Entitat es vol donar suport als 
programes d’inclusió social i pobresa al municipi, 
en aquest cas a través d’una de les entitats socials 
de referència a Mont-roig i a Miami Platja.

·  Igualtat

·  Compromís social

Commemoració del 25N visibilitzant 
la violència masclista contra les menors

Suma't
Per un municipi lliure de violències masclistes Telèfon d'atenció víctimes 

de violència de gènere

061

Nostraigua entrega més de 4.000 € 
a l'Assamblea Local de la Creu Roja 

El manifest del Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència envers les dones es va llegir als 
instituts de Mont-roig i Miami Platja on les alumnes van fer la seva pròpia declaració

Gràcies a la campanya "Factura sense paper" s’ha pogut donar suport a una de les principals 
entitats dedicades a l’acció social al municipi

Unanimitat en el missatge 
institucional
L’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp també es va sumar a la 
lectura del manifest institucional, 
al qual s’hi van adherir tots 
els grups amb representació 
municipal. 

Segons dades de l’Institut 
Nacional d’Estadística 

(INE), el nombre d’adolescents 
víctimes de violència masclista 
s’ha duplicat en un any a 
Catalunya. El 2021, 77 noies 
menors de 18 anys tenien ordres 

de protecció per violència de 
gènere en l’àmbit de la parella. 
L’any anterior, marcat per la 
pandèmia, van ser 41.
Igual de preocupant és que 
quan s’analitzen xifres de 
violència de gènere entre 

l’adolescència, es veu que un 
percentatge rellevant ja l’ha 
patit, però, en canvi, un 20% 
dels adolescents no creuen 
que existeixi, segons dades del 
Baròmetre Joventut i Gènere 
de la Fundació FAD.

L’Ajuntament ha cedit a 
l’Assemblea local de la Creu 
Roja una part de la finca 
urbana situada a l’Avinguda 
de Barcelona, número 11, del 
nucli urbà de Miami Platja, 
des d’on aquesta entitat sense 

ànim de lucre duu a terme 
la seva tasca solidària.

La finalitat de la cessió és que 
aquesta entitat local pugui 
continuar desenvolupant les 
activitats i projectes inherents 
al Conveni de Col·laboració 
vigent entre les dues parts, en 
matèria d’actuacions socials.

/ La cessió és gratuïta i per un període de 30 anys

La Creu Roja atèn 
una mitjana de 180 
famílies a tot 
el municipi
Amb productes  de primera 
necessitat (alimentació i 
higiene), amb ajudes  als 

subministraments 
llum/aigua/
lloguers, beques 
menjador i llibres 
/ material escolar

Cessió gratuïta
a la Creu Roja 
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Quines 
millores 
suposarà
el nou 

conveni?

Què és 
el porta 
a porta?

Per què 
aquest canvi 
de model?

Quins 
residus es 

recolliran?
Com es 

recolliran?

I si no puc 
treure el 

residu el dia 
i hora 

indicat?

Aquest 
servei 

costarà més 
diners a 

l’Ajuntament? 

On 
s’implantarà?

A més de 1.500 
habitatges!

Major control 
del servei

Més flexibilitat 
i agilitat

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha 
aprovat un nou conveni de recollida de 

residus i neteja viària amb l’empresa comarcal 
Secomsa amb l’objectiu de modernitzar el 
servei i adequar-lo a les necessitats actuals 
del municipi.

Aquest nou conveni, que tindrà una vigència 
de 4 anys, substitueix l’anterior que havia 
quedat obsolet i no es podia actualitzar 
d’acord amb les modificacions que ha patit 
el municipi: increment d’urbanitzacions 

recepcionades i de carrers o augment de 
població i del nombre de contenidors, entre 
d’altres. També l’antiguitat dels vehicles que 
realitzen els serveis feia necessària la seva 
substitució. 

A més,  la deficiència en el servei podia arribar 
a perjudicar econòmicament el consistori, ja 
que la Unió Europea ha endurit la penalització 
per als municipis que no fan una bona gestió 
dels seus residus, amb l'objectiu d'incentivar 
la prevenció i la valorització (reciclatge).

Implantació 
de GPS per al 
seguiment de les 
rutes de tots els 
vehicles 

El servei podrà 
adequar-se en 
cada moment a 
les necessitats del 
municipi, ja sigui 
per circumstàncies 
no previstes o per 
la pròpia estacio-
nalitat (temporada 
turística)

Registre de 
dades de 
quantitats de 
residus recollits 
per zones i nivell 
d’emplenament 
dels contenidors

Permet implan-
tar el sistema de 
recollida porta a 
porta per incre-
mentar substanci-
alment els nivells 
de reciclatge

Actualment el 
percentatge està 
molt per sota de les 
mitjanes!

El nou conveni permetrà implantar la recollida de
residus porta a porta, que començarà inicialment
a 3 urbanitzacions (30% de la població) els pròxims
mesos, amb la intenció d’ampliar-la progressivament a
la resta de municipi.

Actualment un terç del cost del servei correspon al que paguem per tractar 
la brossa no separada. Reduint aquest cost  també podrem reduir el cost del servei. 

La recollida selectiva 
porta a porta (PaP) 
consisteix en lliurar 
els residus al servei 
municipal de recollida 
davant de la porta 
de casa, en uns dies 
i hores determinats 
per a cada fracció.

En les 3 urbanitza-
cions indicades es 
farà la recollida de 
les fraccions rebuig, 
matèria orgànica, en-
vasos i paper i cartró. 
El vidre es continuarà 
recollint mitjançant 
contenidors a la via 
pública. 

L’Ajuntament propor-
cionarà un cubell que 
s’haurà de deixar a 
la façana de cada ha-
bitatge els dies i els 
horaris indicats segons 
el residu a recollir.*

*Per evitar incidències deri-
vades de la meteorologia o 
dels animals, aquests cubells 
disposen de sistemes d’au-
tobloqueig a la tapa i de 
fixació a la façana.

Es crearan àrees de 
contenidors d’emer-
gència, tancades i 
controlades, per a 
dipositar puntualment 
els residus. 

El cost de la recollida 
tendeix a ser major, 
es necessiten més 
recursos materials i 
personals. En canvi, 
però, els residus estan 
més ben separats, fet 
que redueix el cost 
del seu tractament. 
A més, es produeix 
menys rebuig, la frac-
ció més cara.  

Per incrementar la 
recollida selectiva dels 
residus i reduir-ne els 
impropis (residus mal 
separats). Es tracta d’un 
objectiu ambiental i un 
requeriment europeu.

Inicialment, es comen-
çarà en les següents 
urbanitzacions:

· Club Mont-roig
· Bonmont
· Costa Zèfir 

Un nou conveni amb Secomsa permetrà 
millorar el servei de recollida de residus

Objectiu: implantar 
progressivament 
el porta a porta 
on sigui possible

Suposarà una millor eficiència i agilitat en la 
gestió pública del servei, amb major control i 
recopilació de dades

/ L'Ajuntament està renovant també de forma progressiva les illes de contenidors 

Nivells més alts de recollida selectiva i recuperació.
Es retiren els contenidors de la via pública (no cal mantenir i netejar 
els contenidors, no hi ha desbordaments).
Desapareix l'anonimat en el lliurament dels residus i per tant l'incivisme
A mig termini permet reduir el cost que paguem pels residus i a la 
llarga, l'aplicació de taxes d'escombraries de pagament per generació.
Es redueix l’ús dels contenidors per part d’usuaris de municipis veïns 

S’està subjecte a un horari de lliurament 
més estricte.
Suposa a un canvi d'hàbits important per 
a moltes llars.

Avantatges: Inconvenients:
x
x



www.mont-roig.cat  ⁄ número 29 ⁄ 7·  Turisme

·  Residus

La futura via verda sobre l’antic traçat del 
ferrocarril de la costa, al terme municipal, 

ha rebut l’aval de la Secretaria d’Estat 
de Turisme. Fernando Valdés, secretari 
d’Estat de Turisme, en una visita oficial 
al municipi aquest mes de novembre, va 
manifestar la intenció de donar suport 
a aquest projecte, clau per al futur del 
desenvolupament turístic de la zona.
Valdés va mantenir una reunió de treball 
amb l’alcalde Fran Morancho i la regidora 
de Turisme, Yolanda Pérez, en la qual es 
van repassar els diferents projectes que 
rebran finançament de la convocatòria 
ordinària dels Plans de Sostenibilitat 
Turística en Destinacions 2022.
Recordem que la proposta de l’Ajuntament, 
valorada en 3’9 milions d’euros (i finançada 
a parts iguals per l’Ajuntament, l’Estat 
i la Generalitat) contempla projectes 
com la creació de l’Ecoteca, un centre 
de convencions, la reurbanització de la 

Plaça Girona o el pla director del centre 
històric de Mont-roig, entre altres accions.
Valdés va destacar que Mont-roig del Camp  
és un dels 28 municipis seleccionats de 

tot l’Estat (únic al Camp de Tarragona) 
dels més de 200 que s’han presentat a 
la convocatòria, reconeixent de forma 
implícita la qualitat de la proposta. 

El nou equipament, que es construirà a Miami Platja 
els pròxims mesos, és un dels projectes que rebrà 

finançament dels Plans de sostenibilitat turística.  Es 

tracta d’un centre que tindrà com a principal objectiu 
fomentar l’economia circular i la recuperació de materials. 
A més, es vol convertir en un punt de referència per 

a la conscienciació i formació de la ciutadania, factor 
essencial en el desenvolupament d’una nova cultura 
del consum, ús i reutilització dels recursos.

Característiques 
de l’equipament

Ubicació  
estratègica

Cost  
del projecte

La Secretaria d’Estat de Turisme dona 
suport a la futura via verda

L’Ecoteca fomentarà l’economia 
circular

De visita a Mont-roig del Camp, Fernando Valdés, secretari d’Estat de Turisme, va repassar els 
projectes del Pla de Sostenibilitat Turística que suposaran un abans i un després de la destinació 
turística de Mont-roig i Miami Platja

El centre comptarà amb un espai de recuperació de materials, botiga d’objectes 
de segona mà, horts ecològics i aula ambiental

El 50% de les instal·lacions 
estaran destinades 
a fomentar 
la sostenibilitat 
amb:

L’altra 50% l’ocuparà la zona 
de recepció de materials o residus* amb:

Un espai de 
recuperació 
de materials

és a dir, un taller i magatzem per donar 
una segona vida a bona part dels residus 
que arribin al centre. 

Botiga de productes 
de segona mà

on es podran comprar els materials que 
s’hagin pogut recuperar a les instal·lacions. 

Aula de formació 
ambiental

que podrà ser utilitzada pels centres escolars 
o per fer activitats per a la ciutadania. 
 

Horts
ecològics

que podran obrir-se a les escoles, a les 
associacions de veïns/es o per projectes 
socials.

Entre l’avinguda Verge de Montserrat i carrer Paraguai
• Permetrà englobar el radi d’influència de Miami Platja i diverses urbanitzacions. 
• Molt ben comunicat amb les principals vies d’accés: av. Dr. Gil i Vernet, av. 
Diversitat, Nacional 340 i Autovia A7

1,1 milions d'euros
Subvencionat al 70% per:
Agència de Residus de Catalunya

Programa de Plans de Sostenibilitat Turística 
en Destinacions.

Terminis: Es preveu que sigui una realitat 
abans que acabi el 2023.

Contenidors grans 
(runa i restes d’obra, fusta, restes vegetals, 
mobles, etc.) 

 Contenidors petits 
per a roba, piles, bombetes, oli, petits 
electrodomèstics, vidre, envasos metàl·lics… 

 Zona de residus especials

* Aquesta zona correspondria a l’actual deixalleria 
de Miami Platja, que es deshabilitarà un cop entri en 
funcionament el nou equipament.

Durant la jornada, el secretari d’Estat 
de Turisme va assistir a una reunió del 
Patronat de la Fundació Mas Miró, que 
també va comptar amb la presència del 
net de l’artista, Joan Punyet. Recordem 
que la Secretaria d’Estat de Turisme 
és patró nat de la Fundació Mas Miró 
i una de les institucions que ofereix 
suport econòmic a la Fundació, amb 
una aportació anual de 100.000 €.

/ El secretari d’Estat de Turisme va visitar 
les instal·lacions de Mas Miró

/ Reunió de treball amb el Secretari d’Estat de Turisme, l’alcalde de Mont-roig del Camp 
i la regidora de Turisme

No es recepcionarà matèria orgànica 
orgànica ni es farà cap transformació 

dels residus. No és un abocador ni 
una deixalleria, no produirà olors.

1

2

4

3
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El Ministerio de Transportes, Movilidad i Agenda urbana 
està treballant en 2 projectes reivindicats des de fa 

temps des del municipi i que permetran millorar la mobilitat 
i fomentar una vialitat més segura i humanitzada.  
Es tracta de la reconversió de la Nacional 340, des de 
la riera de Riudecanyes, límit amb el terme municipal 
de Cambrils, fins a la plaça Dr. Fleming de Miami Platja 

amb l’objectiu d’incorporar la carretera al teixit urbà. 
El 2016  es va fer la primera demanda a la Subdelegació 
del Govern espanyol perquè es fes la cessió d’aquest tram 
així com una intervenció per tal d’humanitzar aquesta 
carretera. Per altra banda, s'ha aconseguit la construcció 
d'una passera per a vianants i bicicletes que connectarà 
Bonmont - Casalot - Via Marina amb Miami Platja. Aquesta 

és una petició del veïnat de les urbanitzacions nord que 
tenen a Miami Platja com a nucli de referència i una 
manca de connexió segura per als desplaçaments a peu 
o amb vehicles no motoritzats.  
Finalment, i després de treballar-hi molt de temps, l’Estat ha 
acceptat fer les inversions i el projecte ja està contemplat 
dins dels pressupostos del 2023 del Govern espanyol. 

Transformació de la N340 i nova passera 
per unir urbanitzacions amb Miami Platja 
L’Estat ja treballa en aquests dos projectes, de 10'5 milions d'euros i que compten amb previsió 
pressupostària per al 2023 

A Bonmont, Casalot i Via Marina hi ha 1.300 
persones empadronades i 2.200 habitatges 

Com serà la passera entre 
Bonmont - Casalot - Via 
Marina i Miami Platja

1

2
3
4

5
6

Plataforma elevada per superar el traçat 
de la via del tren i l’A7
Connexió des del final de Via Marina fins 
a la rotonda entre l’avinguda Gil i Vernet 
i avinguda Diversitat
Passera per a vianants, bicicletes i patinets 

1

?

L’objectiu és guanyar espai per als vianants i els 
vehicles no motoritzats, millorar l’accés als càmpings 
i a les diverses urbanitzacions que tenen el seu accés 
en aquesta carretera. 

Com serà el nou 
tram urbà de la N340?

2

3L’objectiu és que les urbanitzacions al nord de Miami 
Platja, amb 1.300 persones empadronades, que tenen 
en aquest, el nucli natural per accedir a l’educació, 
la salut, el lleure o el comerç, puguin desplaçar-se 
a peu o amb vehicles sense motor de forma segura.

Reconversió 
a trama urbana de 

6,7 km
ESTAT ACTUAL

Via marina miami platjaA7 via 
del TRen

MILLORES

1,3 km 

Tindrà una 
longitud de

des de Via Marina fins a la rotonda 
de les lletres de Miami Platja

Redueix l’espai que tindran els carrils 
dels cotxes, així com la velocitat
Es construirà un carril per a bicicletes
Hi haurà un passeig per a vianants 
Es dotarà el tram d’arbrat, enllumenat
i enjardinament
Es millora l’accés a les urbanitzacions
Es construiran un total de 6 noves rotondes 
(a l’entrada de Miami Platja, a Solemio, a 
Sant Miquel, a La Torre del Sol, a Alannia  
Els Prats i a l’antiga estació de tren)

1

2
3
4

5
6
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El Govern de l’Estat ha posat fil a l’agulla 
perquè el 2023 sigui l’any de l'inici 

del passeig de les Cales. Aquest mes de 
desembre la Secretaria de Medio Ambiente 
ha publicat la licitació de l'execució de 
les obres, les ofertes de la qual es poden 
presentar fins al 10 de gener del 2023. 
El passeig de les Cales és una de les 
reivindicacions històriques per millorar 
aquesta zona, que no és de competència 
municipal, i que des de fa temps patia un 
greuge comparatiu amb altres localitats 
del litoral. 

Recordem que fa més de vint anys 
que l’Ajuntament va fer la tramitació 
urbanística per protegir aquestes cales 
i que l’any 2010 l’estudi d’arquitectura 
i disseny Capella Garcia Arquitectura 
va dissenyar el projecte original, que 
ara ha servit de base per desenvolupar 
l’actual proposta. 
Les obres, que tindran un cost aproximat 
d'11 milions d’euros, permetran donar 
continuïtat al litoral de Miami Platja, 
millorant l’accés a les cales i naturalitzant 
l’espai.

L’Ajuntament celebra els 18’2 milions 
d’euros de fons europeus que rebrà 

l’empresa coreana ILJIN per implantar-se 
al municipi. Una xifra, inclosa en la resolució 
del PERTE de Seat Volkswagen que va 
confirmar, el passat mes de novembre, 
la ministra d’Indústria Reyes Maroto, des 
de Corea, on es va reunir amb el CEO de 
l’empresa.

El projecte avança amb els tràmits 
administratius previs a la construcció de 
les fàbriques, però notícies com aquesta 
refermen encara més aquesta inversió que serà 
clau en la industrialització del municipi i del 
conjunt del territori del Camp de Tarragona. 
Es tracta d’una aportació provinent dels 
fons de recuperació de la Unió Europea 
gestionats pel Ministeri d’Indústria.

Reyes Maroto va agrair la decisió de l’empresa 
d’implantar la seva seu europea a Mont-
roig del Camp i la voluntat d’apostar pel 
projecte estratègic de mobilitat sostenible 
i connectada del Govern espanyol.

L’empresa coreana ILJIN, que fabricarà 
components de bateries elèctriques a 
partir de 2025, formava part del grup 
d’empreses del projecte tractor (PERTE) 
de Seat Volkswagen, que ha aconseguit 
prop de 400 milions d’euros per fomentar 
a Espanya la transició al vehicle elèctric 
i potenciar la reconversió del sector de 
l’automòbil.
Actualment, l’Ajuntament es troba a 
l’espera de rebre el Pla Parcial que preveu 
la urbanització i edificació dels Comellarets, 
la zona industrial més important del municipi 
que es destinarà exclusivament al projecte.

Les obres del passeig de les Cales, el 2023

Iljin rebrà 18 milions d’euros de fons 
europeus per instal·lar-se al municipi

L’Estat ha tret a licitar l'execució del projecte que 
permetrà naturalitzar tota la línia de la costa de 
Miami Platja amb una inversió de més d'11 M d'€ 

L’aportació econòmica referma el projecte, que continua amb els tràmits previs a la construcció 
de les fàbriques

La longitud del passeig 
que es remodelarà serà 
de 3.129,34 metres 
i comprèn:
- Cala dels Àngels
- Cala Bot
- Cala Misteri
- Cala Solitari
- Cala Sirenes
- Cala Vienesos
- Cala dels Penyals

Es configurarà el 
passeig com un 
espai per a vianants, 
permetent només 
l’accés als cotxes dels 
residents i als vehicles 
de serveis municipals i 
emergències. 

Les obres volen ordenar i 
urbanitzar el sòl, segons 
criteris de sostenibilitat 
ambiental i de recuperació 
i potenciació de valors 
paisatgístics propis de 
l’entorn natural. 

El projecte inclou 3 
miradors entre la cala dels 
Àngels i cal Bot, un altre 
a cala Bot i un altre a Cala 
misteri.

Pel que fa al mobiliari, 
destaca la instal·lació 
de pèrgoles, dos grups 
de grades, baranes, 3 
zones de jocs infantils, 
circuits físics, mòduls 
per aparcar bicicletes, 
conjunts escultòrics, 
fonts i bancs, etc.

/ L’alcalde Fran Morancho i la regidora d’Impuls Econòmic Yolanda Pérez amb el màxim directiu  
d’ILJIN en una reunió de treball

/ Imatge virtual del projecte original que ha servit de base per desenvolupar l'actual proposta

Iljin és una 
de les empreses 
del PERTE 
que ha aconseguit 
finançament 

L'actuació va des de la Cala dels 
Àngels fins a la Cala dels Penyals 

L’arribada d’ILJIN continua 
generant complicitats
El president de la Cambra de 
Comerç de Reus, Jordi Just va 
rebre a l’alcalde Fran Morancho, 
el passat mes de novembre, en 
la primera visita oficial del batlle 
a aquesta important institució del 
Baix Camp. Una trobada que va servir 
per continuar generant complicitats 
al territori, abans de l’arribada de la 
gran inversió d’Iljin. Morancho va 
presentar al president de la Cambra 
el projecte i les oportunitats que 
s’obren amb la instal·lació d’aquest 
grup industrial de Corea, que invertirà 
600 milions d’euros i crearà 500 llocs 
de treball. 
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L’Ajuntament ja ha esterilitzat més de 
400 exemplars de gats ferals, per tal 
de controlar i regular-ne la població, 
i avançar en l’actual problemàtica 
derivada de la seva proliferació. 
El departament de Salut Pública està 
tramitant també la licitació del nou 
el servei de captura, esterilització i 
retorn dels gats ferals i fa uns mesos 
va impulsar una campanya informativa 
per donar a conèixer les accions per 
millorar la convivència amb el veïnat i 
vetllar pel seu benestar. A més, es va 

fer una crida al civisme i al respecte 
cap aquests animals. 

El consistori compta també amb el 
suport d’associacions i de persones 
voluntàries, que han estat formades 
i acreditades per encarregar-se de 
la seva alimentació. L’intrusisme, en 
aquests  casos, pot ser sancionat per 
la nova l’Ordenança municipal de 
protecció, control i tinença d’animals, 
que també s’ha posar en marxa aquest 
2022. 

Avancen les esterilitzacions de gats 
per controlar-ne la població

Casalot estrena parc

12 espais amb wifi gratuïta 
gràcies a Wifi4EU

Benvinguts/des a 
Mont-roig del Camp

El poliesportiu 
municipal 
de Mont-roig 
estrena nova 
sala de spinning
El nou espai, més gran que l’anterior, 
compta amb més aparells per a la 
pràctica del ciclisme de sala, fet que 
permet ampliar l’aforament i que un 
major nombre d’usuaris/àries facin ús 
d’aquest nou espai.
Les millores han inclòs la instal·lació 
d’un sistema audiovisual per a realitzar 

La urbanització del Casalot compta, des d’aquest desembre 
amb un nou parc, entre el carrer Bertran de Castellet i el 
carrer Casalot. El nou espai, que té l’objectiu de potenciar 
l’ús lúdic d’aquesta zona, compta amb nous bancs, pape-
reres, una font de boca, jocs infantils i taules de pícnic, a 
més d’il·luminació amb guirlandes aèries amb làmpades 
led. L’actuació també ha servit per corregir el problema 
derivat de l’escolament d’aigües pluvials que es produïa a 
la zona enjardinada existent. 
Per altra banda, ja ha finalitzat el període per presentar ofertes 
de la licitació per reurbanitzar l’encreuament situat entre el 
carrer Sortanelles i el carrer Alfons I, conegut popularment 
com la plaça del Sant. La finalitat és substituir la rotonda 
existent per una plataforma única de vianants i vehicles 
rodats. La plataforma única disposarà de zones verdes, un 
parc infantil, mobiliari urbà i una parada d’autobús. 

Han començat les obres d’un nou parc 
d’esbarjo per a gossos, que estarà situat 
en un solar que hi ha entre les avingudes 
Verge de Montserrat i Diversitat i el carrer 
Santa Teresa de Miami Platja. Amb un 
pressupost de licitació de 40.000 €, la 
finalitat és crear un espai tancat on es 
puguin passejar els gossos de forma 
lliure amb tota seguretat. Internament, 
aquest parc estarà dividit en dos recin-
tes, un pels gossos més petits i l’altre, 
pels gossos més grans.  A cada zona 
s’instal·larà un circuit d’agilitat i un espai 
de joc lliure, a més de fonts, papereres 
i taules on podran descansar els propi-
etaris dels animals. Bona part del circuit 
d’agilitat pels cans es construirà donant 
una segona vida a elements en desús 
restaurats o procedents de restes de 
grans obres municipals. 

L’Ajuntament s’ha adherit al projecte europeu Wifi4EU mitjançant 
el qual s’ofereix a la ciutadania connexió a Internet, a través 
d’una xarxa wifi pública, gratuïta i segura. En el marc d’aquest 
programa, el consistori ha habilitat 12 zones de connexió 
gratuïtes, en espais públics i en edificis municipals. Es tracta 
de la biblioteca Joan Miró, el Casal d'avis, el poliesportiu, 
l’espai Jove, el Centre Obert, la plaça Miramar i el carrer Au-
reli M. Escarré de Mont-roig, així com la biblioteca Miramar, 
el casal d’avis, el poliesportiu, la plaça Tarragona i el Parc Lilí 
Álvarez de Miami Platja.
Aquests punts de wifi obert són accessibles i  per utilitzar-los 
caldrà cercar la xarxa ‘WiFi4EU’ acceptar les condicions i ini-
ciar la sessió. Aquesta actuació s’ha realitzat mitjançant una 
subvenció de 15.000 € atorgada l’any 2019 per la Unió Eu-
ropea corresponent al projecte WiFi4EU per a la instal·lació 
d’aquest servei al municipi. 

La rotonda entre la T-323 i la T-310, un 
punt estratègic d'accés, llueix des de 
fa uns dies de lletres decoratives per 
donar la benvinguda i promocionar el 
municipi. La instal·lació s'ha efectuat 
tenint en compte els requeriments de 
Carreteres de la Generalitat per respectar 
aspectes com la visibilitat.

·  En breu...

Els cementiris municipals de Mont-roig i 
de Miami Platja van estrenar, coincidint 
amb Tots Sants, ‘El  Racó dels estels’, un 
nou espai destinat al dol gestacional i 
perinatal. L’objectiu és oferir un lloc idoni 
per a les persones que han viscut, d’una 
manera o altra, la mort d’un nadó durant 
la gestació o poc després d’haver nascut, 
un dels fenòmens d’estrès emocional més 

intensos als quals es pot enfrontar una 
persona. 
Per crear aquests espais, s’ha  comptat amb la 
participació ciutadana i amb l’entitat local de 
dol Deixa’t Abraçar, que ha ajudat a dissenyar 
un espai acollidor per a l’acompanyament 
d’aquesta pèrdua.  A l’espai s’hi pot llegir la 
dedicatòria: Als batecs que han emmudit i 
ara perviuen a les estrelles.

classes virtuals de cycling, ampliant 
també l’horari del servei. És a dir, 
la nova sala ofereix classes virtuals 
durant l’horari en què les instal·laci-
ons estan obertes de tal forma que 
es poden compaginar les classes 
dirigides presencials i les classes 
de ciclo indoor sense monitor/a.

Al tancament d’aquest butlletí municipal, l’Ajuntament ha conegut que l’Estat atorgarà una subvenció d'1,8 milions 
d’euros per a la segona fase de l’avinguda de Barcelona. Aquesta forma part dels fons Next Generation, gestionats pel 
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. El gruix del finançament es rebrà per les obres de remodelació i la jardineria, 
però també inclou diverses accions per millorar el comerç, com ara pantalles led, campanya promocional així com for-
mació i capacitació digital i innovació del comerç. La subvenció representa el 80% de l'import del cost del projecte que 
és de prop de 2,1 milions d'euros. 

Subvenció de 1'8 M d'€ per les obres de l'av. de Barcelona 

Parc d'esbarjo per a 
gossos

El Racó dels estels, nou espai destinat 
al dol perinatal  i gestacional
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Amb la celebració del centenari del quadre La Masia 
de Joan Miró, la Fundació Mas Miró i l’Ajuntament 

de Mont-roig del Camp han aconseguit consolidar, 
difondre i remarcar àmpliament la importància del 
context social, paisatgístic i sensorial del Mas Miró, tot 
generant una oportunitat única per connectar i entendre 
millor l'artista i el seu paisatge emocional. Durant els 
últims set mesos, al voltant de 5.500 persones han 
assistit a la trentena d’activitats que s’han programat al 
Mas Miró i també en diverses localitzacions de Mont-
roig i Miami Platja.
En el marc de la programació han destacat diverses 
propostes originals. En primer lloc, la pre-estrena 
mundial de la peça musical contemporània d’Hèctor 
Parra inspirada en les Constel·lacions de Miró. També, 
l’obra d’audio-teatre "Siliqua" escrita i interpretada per 
l’actor Pol López, així com l’exposició inèdita "L'ànima 
de la forma", amb models de guix originals de Joan 
Miró provinents de la col·lecció de la Fundació, que 
es va poder veure al Centre Cultural Església Vella. La 
celebració del centenari ha culminat amb l’estrena 
d’un document audiovisual produït per la National 
Gallery of Art de Washington en col·laboració amb 
la Fundació Mas Miró. 
També a Mont-roig s’ha pogut veure l’exposició de 
fotografies de Joaquim Gomis en la qual retratava la 
relació de Miró i Mont-roig o l’espectacle participatiu 
"Paisatges i retrats", una proposta única amb el teixit 
cultural del municipi amb testimonis directes i indirectes 
que rememoraven la relació personal entre la gent 
de Mont-roig i Miró. També cal destacar els diversos
concerts amb música de l’època de Miró a Mont-roig
i Miami Platja, l'exposició "La Masia a la llum de la lluna" 
de Joan Vilà, així com un nou espectacle de titelles
al voltant de la joventut de l’artista.

A què és dedica?  Som administra-
dors de finques i gestionem comu-
nitats de veïns, lloguers de locals 
i habitatges, projectes d’activitat, 
de reforma...

Projectes de futur immediat?   El 
nostre principal objectiu és mantenir 
i continuar treballant pels veïns de 
la zona, per la seva tranquil·litat i 
pel seu ben estar.

Com s’imagina la seva empresa 
en 10 anys? Nosaltres el que volem 
és que la nostra sigui una empresa 
rendible, i mantenir-nos al mateix 
lloc, amb la mateixa filosofia d’em-
presa i el mateix tarannà.

A què és dedica?  Som una agència 
d’API, Agents de la Propietat Im-
mobiliària. 

Projectes de futur immediat?   Con-
tinuar atenent els nostres clients en la 
compra i venda de cases, apartaments 
i terrenys, així com lloguer i fer-ho 
amb serietat, eficàcia i coneixement.

Com s’imagina la seva empresa 
en 10 anys? Confio de seguir tro-
bant llars per als meus clients i que 
continuïn venint feliços .

En què es diferencia de la com-
petència? Una de les diferències 
és que sóc API i parlo cinc idiomes. 
Aconsegueixo propietats en exclusiva 
perquè els clients que han comprat 
amb mi també volen vendre amb mi. 

En què es diferencia de la com-
petència? Ens diferenciem de la 
competència perquè tenim un tracte 
personalitzat, els veïns tenen en tot 
moment assistència. Realitzem les 
liquidacions econòmiques detallades 
i disposem d’una sala de reunions 
pròpia.

Per què hem d’escollir la vostra 
empresa en lloc d’una altre? Crec 
que els clients poden confiar en 
nosaltres per la proximitat i el tracte 
personalitzat que oferim

Vendre una casa o apartament no és 
només un “producte” i per això dic que 
venc llars perquè sóc conscient que 
on vivim també té un efecte a tota la 
nostra vida també emocionalment i, 
per això, faig fins i tot constel·lacions 
immobiliàries.

Per què hem d’escollir la vostra 
empresa en lloc d’una altre? Perquè 
soc ràpida, eficaç, tinc l'experièn-
cia de fa 23 anys i es pot confiar, 
ja que acompanyo amb sinceritat 
i coneixement durant el procés de 
compravenda així com després. Sóc 
una professional que treballa amb cor.

  2003
  2  treballadors/es
  977 83 75 95

  c/ de la Indústria, 3 Bx-A 
(Mont-roig)

   info@sic19.com

  2000
  2 treballadors/es
   977172538 

  Avda Barcelona 53-57 L4
 (Miami Platja)

   www.casa-esmeralda.com    

Participa en aquest nou espai dedicat a visibilitzar i promocionar les microempreses i persones autònomes 
del municipi. Inscriu-te enviant un correu electrònic a promocio@mont-roig.cat

Coneixem les empreses del municipi

Entrevista Núria Callau
 i Anguera

Entrevista a 
Nadine Engel

"EL NOSTRE ÉS UN TRACTE 
PERSONALITZAT"

‘SOC UNA PROFESSIONAL 
QUE TREBALLA AMB COR’

SIC19 
Administradors 
de finques

Inmo Cem  

·  Cultura

·  Promoció econòmica

El centenari de ‘La Masia’ consolida 
i difon la relació entre Miró i  Mont-roig
5.500 persones han participat en les activitats programades a Mas Miró, a Mont-roig i a Miami 
Platja conjuntament per la Fundació Mas Miró i l’Ajuntament

/ Concert d'Héctor Parra

/ Exposició "L'ànima de la forma"

/ Diàleg sobre Miró i el vi

/ Espectacle "Paisatges i Retrats"



desembre 2022  ⁄ 12  

g.m.erc-am@mont-roig.cat

Després de tres anys i mig de mandat fem les següents 
reflexions:  La sensació que ens transmet aquest 
equip de govern ha estat sempre la improvisació: 

- Plens extraordinaris amb temes que es poden tractar 
als ordinaris, modificacions de crèdit amb inversions 
no previstes al pressupost general que surten com a 
rovellonets, obres iniciades com les de la llar d'avis, 
que al mes de començar-les ja es va incrementar el 
pressupost en 140.000 euros, d'altres que tenen 
pressupost dotat de fa tres anys com el polivalent 
de Mont-roig i és substituït per una altra inversió  
electoralista com és la nova zona esportiva, quan 
tenim altres espais esportius que no es poden uti-
litzar els caps de setmana com les pistes de paddel. 
I això fa anys i anys

De vegades,  la pràctica de les coses comporta certa 
flexibilitat, i cal saber adaptar-se a les diferents opor-
tunitats, però hi ha d'haver un camí a seguir i  una 
claredat en els objectius que es busquen:

- La possibilitat que entri en funcionament el polígon 
dels Comellarets ha estat un raig d'aigua fresca,  fins 
ara un desert empresarial, en el que hi havia una 
inversió anual de 3000 euros per a dinamitzar-lo.

- Motivacions  gens clares en obres que es volen 
tirar endavant com l'ECOESPAI, centre ecològic i em-
presarial a la plaça Girona (abans volien fer-ho a la 
plaça Tarragona). Un edifici de trobada empresarial, 
de promoció de les accions ecològiques, situada 
en una zona d'habitatges de segona residència, és 
quelcom que no hem entès mai.

- I  l’ECOTECA, (nou espai de gestió de residus). 
Un equipament que es situarà al costat de la urba-
nització Costa Zèfir i que al nostre entendre crearà 
problemes amb el veïnatge. Cal crear un problema 
a on no existeix?

- Quan l'ajuntament encarrega un projecte extern 
de 80.000 euros per dinamitzar el nucli antic, cal 
després fer un procés de participació ciutadana per 
arribar segurament a unes millors conclusions?

- Quan l'ajuntament encarrega de manera electoralista 
una enquesta per conèixer la satisfacció ciutadana 
dels principals serveis públics i la situació general del 
municipi és senyal que no té la capacitat suficient 
per saber realment quin municipi té entre mans.

- S’han fet 560 contractes menors irregulars durant 
l’any 2022 per un valor de 3,5 milions

- Cap pressupost durant el mandat aprovat en els 
terminis que marca la llei

REITERADAMENT NO:

-  No a les nostres  propostes per millorar els pres-
supostos, per  millorar les ordenances fiscals reduint 
impostes i aplicant noves bonificacions, per millorar el 
nou reglament de participació ciutadana als pressu-
postos de  l'Ajuntament i a les mocions municipalistes 
com l’establiment d’ajut al lloguer social per a joves.

En fi, detalls que confirmen el que hem estat recla-
mant durant tot el mandat:

Previsió, organització i execució = Millors resultats 
i recursos més eficients.

Sigueu molt feliços i Bon Nadal

De vegades veiem a les xarxes socials comentaris 
sobre la tasca que fem com a grup municipal i com a 
govern. Fem seguiment de les xarxes socials perquè, 
ben analitzades, són una eina útil. Ens serveixen per 
millorar, per fer autocrítica, per identificar problemà-
tiques que preocupen als nostres conciutadans i que 
no ens arriben directament. En fem un seguiment 
serè, sabent que no tot ens agradarà i que cal saber 
destriar per fer un bon ús dels comentaris que s’hi 
troben. De vegades és dur però ens aporta realitat. 
I d’altres, poques certament, ens donen ànims per 
seguir treballant i per convèncer-nos que hem triat 
el camí correcte.

Justament fa uns dies un ciutadà, sovint crític amb 
l’Ajuntament, reconeixia a les xarxes que estem fent 
una tasca social imprescindible, ben feta. I ens va 
encantar que això es destaqués entre tanta crítica. 
Es diu de nosaltres que som el grup dels grans pro-
jectes, de les grans inversions, de les transformaci-
ons importants. I és cert, som ambiciosos perquè 
creiem en les possibilitats del nostre municipi; el 
No sempre el tenim, i el sostre ens el posen altres. 
Però també som la gent que treballa pels seus, per 
la gent treballadora, per la gent gran, per les dones, 
pels joves, per les ecologistes, pels inconformistes, 
pels infants, pels que necessiten el suport del seu 
ajuntament en moments difícils. 

Treballem per millorar i transformar el municipi en 
tots els sentits: com a destinació turística, com a 
pol d’atracció de noves inversions, com a indret on 
viure-hi bé, treballar-hi bé, amb qualitat de vida. On 
es respiri aire net, on trobar espais naturals protegits, 
on desplaçar-se a peu, patinet o bicicleta amb total 
seguretat. On quan van vagin mal dades, es pugui 
trobar un refugi social. 

Tot el que fem i pel que treballem, té aquest objectiu 
d’aconseguir un municipi millor, amb més futur i 
qualitat de vida. La transformació de l’avinguda de 
Barcelona i de la N340, la inversió coreana, la nova 
zona esportiva, el nou casal d’avis, el nou conveni 
amb SECOMSA, el passeig de les cales, els carrils 
bici, els nous parcs, l’Ecoteca, l’Ecoespai, la millora 
del nucli antic, les accions de transició ecològica, les 
polítiques d’igualtat, els convenis amb entitats socials, 
la protecció a les persones vulnerables...tot suma 
per aconseguir el municipi que volem i mereixem.  

Al nou any que ja tenim aquí, li demanem poder 
seguir treballant en aquesta direcció. Esperem que 
pesin més la nostra feina i els encerts que les errades, 
que també hi són. I per suposat, al 2023 també li 
demanem felicitat, salut i treball per a tots els nostres 
veïns i veïnes. 

La família socialista us desitja bon Nadal i feliç any 
nou!

Som en els darrers mesos de mandat: el 28 de maig 
de l’any que ve hi haurà eleccions municipals i estarem 
convocats de nou per a escollir l’equip que governarà 
el nostre Ajuntament els propers 4 anys; un cop més, 
decidirem en quines mans deixem el futur del nostre 
municipi. Però aquesta vegada, amb el nou gran 
projecte industrial en marxa, el període 2023-2027 
serà transcendental per a Mont-roig: es perfilaran 
transformacions socials, econòmiques i urbanístiques 
que marcaran la direcció de les futures generacions; 
la gent d’Esquerra som garantia que aquest procés 
s’encari amb rigor i solvència.

Les prioritats son moltes i les urgències encara més. I 
malgrat això, cap dels 4 anys d’aquest mandat s’han 
aprovat els pressupostos abans de finalitzar l’any (amb 
moció de confiança de l’alcalde inclosa el 2021). I 
acabem el 2022 sense tenir els pressupostos per 
al 2023. Ens tenen acostumats a una previsió, en 
podríem dir improvisació, ja que no hi ha manera 
que compleixin els terminis esperats.

En canvi, tot el que podeu llegir al Comunica es 
fantàstic, perfecte i genial! El butlletí municipal s’ha 
convertit en el pamflet propagandístic de la figura de 
Morancho, que, sense cap mena de mania, l’alcalde 
utilitza per finalitats polítiques, partidistes i personals. 

I ja us van trucar? Ja vau respondre l’enquesta que 
l’alcalde va encomanar per conèixer el nivell de 
satisfacció dels veïns i veïnes sobre els serveis de 
l’Ajuntament? Les preguntes eren de traca i mocador! 
Per exemple, per saber si esteu satisfets és de vital 
importància respondre la pregunta: Sap qui és el Sr. 
Fran Morancho? Doncs això, que davant dels nostres 
morros ens han colat una enquesta electoral encoberta!

Esquerra Republicana de Catalunya seguim fent feina 
perquè, malgrat estar a l’oposició, tenim vocació de 
GOVERN, amb una actitud constructiva i propositiva, 
amb diàleg i mà estesa, picant molta pedra. La 
nostra estratègia ens ha portat a presentar, durant 
aquest mandat, fins a 43 mocions amb la finalitat 
d’aconseguir que projectes sòlids i engrescadors 
siguin una realitat. Ens devem a les 838 persones 
que ens vau fer confiança al 2019, un 17,5% dels 
veïns i veïnes del municipi, i la nostra responsabilitat 
i obligació es servir al bé comú.

Un govern que es fa el sord quan el nostre grup 
municipal presenta fins a 10 al·legacions al Reglament 
de Pressupostos Participatius, i no n’accepta CAP. 
Oportunitat política perduda. No escoltar i no atendre 
propostes que podrien millorar un procés participatiu 
només pel fet que vinguin de l’oposició, vol dir no 
estar a l’alçada de la partida de la democràcia. És 
perdre l’oportunitat de la generositat, el consens i 
els acords. Naltros no defallim.

Us desitgem bones festes i que les pugueu gaudir 
amb els qui estimeu.

VOLS FORMAR PART DEL NOSTRE EQUIP? 
Contacta amb nosaltres:
Whatsapp: 616 833 858
Facebook: @EsquerraRepublicanaMont-roigdelCamp
Instagram: @ercmontroigmiami 
Tuiter: @ercmontroigcamp

·  Opinió dels grups municipals

g.m.psc@mont-roig.cat g.m.jxmm@mont-roig.cat

Una oposició constructiva 
davant un govern que es fa 
el sord

Resumint la cosa va així, 
Volem canviar-la????

Treballem per fer 
un municipi millor, amb 
més futur i qualitat de vida
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- Carriles bici “sin sentido”.

- Petó i Adeu, beso y adiós en el colegio Marcel·li 
Esquius quitando más de 100 plazas de parking.

- Contrataciones menores irregulares; 560 Ayun-
tamiento, 96 Nostraigua y 376 Nostreserveis, por 
un valor de más de 3,5 Millones de Euros.

- Competencia desleal a la hostelería con FOOUD 
TRUCKS o Gastronetas.

- ECOTECA, o lo que es lo mismo punto de es-
combros y reciclaje camuflado ente flores en el 
barrio de Costa Zèfir.

- ECOESPAI, arregla tu lavadora.

- Oficina de turismo... EL IGLÚ de más de 200.000 
euros.

- Cambio de nombre de las calles.

- Cargos de confianza a 50.000 euros anuales.

- "Rambla 340" unas obras que se le multiplican 
las fases, más de 4 mandatos

tendremos de obras.

- La mayor Moranchada la deuda de más de 14 
millones de euros que volveremos a

tener y que no rebajarán ni un céntimo.

Ciutadans Miami/Mont-roig os desea:

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO 2023

Como es habitual, aprovechamos este espacio para 
dar cuenta de lo que hacemos desde Nostraigua, 
la empresa municipal que dirigimos como grupo 
municipal. Estamos especialmente satisfechos por la 
contribución que ha hecho la entidad para mejorar 
algunas infraestructuras estratégicas para el municipio. 

Al finalizar el 2022 habremos ejecutado, o estarán 
ya en ejecución, 2’1 millones de euros de inversión 
para mejorar redes de agua potable y saneamiento. 
Entre las actuaciones más importantes se encuentran 
la renovación de la red de agua y alcantarillado en la 
segunda fase de las obras de la avenida de Barcelona, 
y la reposición de la red de distribución de agua de la 
urbanización Rustical Mont-roig. De esos 2’1 millones 
invertidos, un millón proviene de subvenciones, lo 
que nos ayuda a controlar el endeudamiento. 

Queremos destacar también cómo Nostraigua sigue 
apoyando a los empresarios locales, tal como nos 
comprometimos a hacer. Hasta el mes de noviembre, las 
empresas locales nos facturaron casi 700.000 euros en 
concepto de suministros, obras y servicios que hemos 
contratado con ellas. Son excelentes profesionales 
y queremos felicitarles públicamente por lo mucho 
que nos ayudan en nuestro cometido.

Sobre la empresa municipal de aguas sólo destacar 
una cosa más. Cómo ya se anunció, Nostraigua ha 
donado a la Cruz Roja local más de 4.000 euros con los 
que podrá seguir ayudando a las familias de aquí que 
peor lo están pasando. Aprovechamos este ejemplo 
y el hecho de estar en plenas fechas navideñas para 
hacer un llamamiento a la solidaridad. Os pedimos 
que, todos los que podáis, seáis también solidarios 
a nivel particular y donéis a las entidades sociales 
del municipio. 

Acabamos este artículo con un deseo de Navidad, o 
de año nuevo. Que los permisos de la Generalitat y 
del Estado para poder colocar las trece cámaras de 
seguridad en las carreteras de acceso al municipio 
lleguen pronto. Después de tanto tiempo ya sólo 
quedará eso para poder sentirnos más seguros y 
empezar a controlar a los malos. 

¡Os deseamos una feliz Navidad y un próspero 2023!

Ens trobem a les acaballes de l'any i tenim els 
Pressupostos per aprovar encara, quan el normal 
seria tenir-los aprovats abans d'acabar-lo. 

Creiem que un document tan important pel municipi, 
un document que marca la pauta de funcionament 
de l'Ajuntament, hauria d'estar a hores d'ara ben 
enllestit, i més, veient la gran infraestructura amb 
la que compte la nostra casa de la vila.

Llegim, veiem i escoltem contínuament molts titulars 
que sovint, només són declaracions d'intencions que 
a la vida quotidiana del ciutadà/ana, poc aporten i 
poc solucionen, tenint en compte la dura situació 
actual que s'està vivint.

Al respecte, podem posar un exemple del darrer 
Ple. En aquest, es va aprovar un Reglament de 
Pressupostos Participatius, la qual cosa significa que, 
quan els Pressupostos s'aprovin, hi haurà una partida 
de diners que, en teoria, un grup de convilatans/es 
decidirà en què s'utilitza. Realment, se'ns fa difícil 
creure que acabi sent així, ja que l'experiència amb 
aquest equip de Govern és constatar en tot moment, 
que no accepta cap mena de proposta dirigida a 
millorar la vida del dia a dia.

I aquí va un altre exemple que corrobora aquests 
fets: Els grups Ara, Junts i Ciutadans hem fet diverses 
propostes durant els darrers tres anys per aconseguir 
rebaixar impostos, però han sigut denegades per 
l'equip de Govern. Ara, fa uns mesos vam fer una 
proposta de bonificacions pels veïns i veïnes de la vila, 
però tal i com es demostra habitualment, també va 
ser rebutjada per aquest equip de Govern. En el cas 
d'haver-se acceptat, alguns/es veïns/es s'haguessin 
beneficiat d'una rebaixa econòmica dins la seva fiscalitat.

Arriben les festes grosses quan s'acaba l'any. En 
aquestes dates és habitual omplir-nos de bons 
desitjos. El nostre desig per aquest 2023 és que 
les coses millorin en tots els sentits.

Que passeu i tingueu un molt BON NADAL i com 
no, molt BONES FESTES!

Salutacions ben cordials,

Grup ARA

·  Opinió dels grups municipals

Moranchadas Apoyo a las empresas 
locales y solidaridad con 
los que nos necesitan

Molts titulars 
i poca realitat



Què has fet 
aquesta tardor? Si ets dels que ha participat en les diferents 

activitats que s'han programat al municipi... 
Busca't!

·  Galeria de fotografies

El Survival Zombie, novetat del cicle Pànic 

Ball de Dames i Vells per Sant Miquel 

Torna la Festa de la Gent Gran

Guanyadors/es dels Premis Literaris Vila de Mont-roig 2022

El Survival va omplir els  carrers de Miami

Autors/es del llibre del 2021 i Jurat

El Passatge del Terror torna a ser un èxit

Les puntaires de Mont-roig L'orquestra Maravella per la Festa Major 

Festa de l'Oli Nou a Mont--roig

Neix l'End Summer Festival per allargar la temporada turística Miami Platja va acollir aquest festival
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Encesa de l'arbre de Nadal a Miami Platja

Encesa de l'arbre de Nadal a Mont-roig

Festa de la Infància - Mont-roig Festa de la Infància - Miami Platja
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Tens fotos antigues del municipi? T’agradaria 
que es publiquin al Comunica?
Les fotografies poden estar relacionades am b la 
vida social, cultural, esportiva o festiva, així com amb 
la transformació urbanística o paisatgística de Mont-
roig, Miami Platja i les diverses urbanitzacions.  
Envia-les a comunicacio@mont-roig.cat. Cal 
adjuntar una breu descripció i l’any de la fotografia. 

Te'n recordes? Cavalcada dels Reis d'Orient 
i Pessebre vivent de Mont-roig, 
any 1985

Col·lecció d'imatges del fons de l'Arxiu Municipal

·  La contra

DILLUNS 26    
Cursa del Gall d’Indi
10 h  I  Davant del Poliesportiu 
Municipal de Mont-roig

Pessebre vivent i tió
18 h  I  Els rentadors 
de Mont-roig

DIMARTS 27    
Parc de Nadal
De 17 a 20 h  I  Poliesportiu 
Municipal de Mont-roig
 

DIMECRES 28
Parc de Nadal
De 17 a 20 h  I  Poliesportiu 
Municipal de Mont-roig 

Concurs Televisiu
19 h  I  Teatre Polivalent 
de Miami Platja

DIJOUS 29 
Parc de Nadal i tió
De 17 a 20 h  I  Poliesportiu 
Municipal de Miami Platja

DIVENDRES 30 
Parc de Nadal
De 17 a 20 h  I  Poliesportiu Municipal 
de Miami Platja

X Cursa dels Nassos 
i els Nassets. Seminocturna
18 h  I  Davant del Poliesportiu Municipal 
de Mont-roig 

Un Nadal Improvisat
20 h  I  Teatre del Centre Polivalent 
de Miami Platja

DISSABTE 31   
Arribada de l’Home 
dels Nassos
18 h  I  Plaça Mossèn Gaietà Ivern 
de Mont-roig

Festa de Cap d’Any
00.15 h  I  Poliesportiu Municipal 
de Mont-roig

GENER
DIUMENGE 1 
Primer bany de l’any
12 h   I  Pèrgola de la Platja Cristall 
de Miami Platja

Pessebre vivent 
i recollida de cartes
18 h  I  Els rentadors de Mont-roig 

DIMARTS 3 
Recollida de cartes
19 h  I  Plaça de Tarragona 
de Miami Platja

DIMECRES 4   
Espectacle i entrega 
dels premis del Concurs 
de Pessebres
18 h  I  Centre Cultural Església Vella
de Mont-roig 

DIJOUS 5  
Cavalcada de Ses Majestats 
els Reis d’Orient
18 h  I  Av. Catalunya de Mont-roig  

Cavalcada de Ses Majestats 
els Reis d’Orient 
19 h  I  Plaça de Tarragona 
de Miami Platja

DISSABTE 7 
Ball amb el Duet Yas
19 h  I  Teatre del Centre Polivalent
de Miami Platja 

DIUMENGE 8 
Crema Torrons
10.30 h  I  Platja Cristall 
de Miami Platja


