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Editorial

A carrera llarga 

Treballem projectes a llarg termini 
perquè són els que realment tenen 
una incidència transformadora 
per al benestar de la gent

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!

 Portem set anys dirigint-
nos a un model de municipi, 
urbanístic, econòmic, laboral, 
social, de benestar, energètic, 
molt clarament traçat que 
tot just comença a generar 
resultats

FRAN MORANCHO LÓPEZ
Alcalde de Mont-roig del Camp

alcaldia@mont-roig.cat

Estem decidits a que la implantació del 
projecte ILJIN generi confiança des d'un 
primer moment. Per això, i perquè hi ha 
rumors al respecte, que possiblement a 
aquestes alçades s’hauran fet més notoris, 
confirmo que efectivament estem treballant 
per aconseguir que ILJIN ubiqui en els 
Comellarets no dues, sinó quatre fàbriques 
d'elecfoil. Estem treballant perquè el 
desenvolupament urbanístic de la zona 
industrial prevegi ja la construcció de 
quatre plantes, el que suposarà ampliar 
molt considerablement la inversió i el 
nombre de llocs de treball que es van 
anunciar quan es va fer pública la notícia. 
El projecte fa vertigen, va agafant volada, 
i estic segur que serà dur, perquè som un 
municipi i un consistori modestos, i perquè 
significa transformar un model de municipi 
en el qual ens trobem instal·lats des de fa 
molts anys. Els canvis espanten, generen 

incertesa. Els éssers humans estem fets 
d'aquesta pasta, necessitem seguretats, 
d'allà aquella dita de "Más vale malo 
conocido que bueno por conocer". Però 
no tenim més remei que mirar endavant. Si 
volem aixecar el vol hem de donar passes 
i acceptar que aquesta transformació és 
necessària. 

La incidència és tan potent, que des que 
es va fer pública la inversió coreana ens 
han vingut a picar a la porta en tres mesos 
més empreses interessades en instal·lar-se 
al municipi que en els darrers deu anys. 
La inversió ILJIN ja està tenint incidències 
en altres sectors i zones del municipi. 
Sense anar més lluny, el polígon de Mont-
roig, tocant al poble, té pinta de revifada 
gràcies a la inèrcia que estem vivint, doncs 
algunes d'aquestes empreses interessades 
saben que el sòl de Comellarets estarà 

ocupat en la seva totalitat per les fàbriques 
coreanes i miren amb bons ulls qualsevol 
altra zona industrial del municipi.

En tenim un altre de projecte estratègic 
al forn, gairebé a l'alçada, per tipologia 
i creació de llocs de treball, que veurà la 
llum en els pròxims mesos. Si tot va bé, 
abans de Nadal. En aquest cas, també 
cercarà la diversificació econòmica i la 
generació de noves oportunitats laborals i 

d'emprenedoria per al municipi. Estigueu 
atents a les notícies de l'Ajuntament 
perquè la bona nova pot arribar abans 
de l'esperat. 

Estem d'enhorabona. Diuen que la sort 
no t'atrapa per sorpresa, sinó que se 
t’enganxa de tant que l'has perseguit. 
És això. Recordo plens de l'anterior 
mandat, on l'oposició ens renyava 
perquè pensaven que no estàvem fent 
res pel desenvolupament dels polígons 
industrials del poble. Llavors ja ho dèiem, 
que volíem i estàvem fent les coses bé. 
Com he dit més d'una vegada, res de 
tot això es fa per combustió espontània, 
els projectes no són bolets sense solta ni 
volta, tot està planificat, tot ha estat abans 
imaginat, tot ha estat fruit d'estratègies 
clares, de saber cap a on anem.

L'horitzó el vam ubicar fa anys. Estàvem 
farts de ser un municipi amb una renda 
per càpita per sota de les mitjanes del 
territori; de tenir un atur que se'ns dispara 
a la que comença la temporada de fred; 
de tenir vergonyosament un atur femení 
d'edat mitjana més alt que, de nou, 
les mitjanes registrades; de tenir una 
població jove i estudiant que abandona, 
que marxa o que no es forma perquè no 
veu perspectives de futur clares. Amb 
l'objectiu de batre'ns contra aquesta 
realitat socioeconòmica, que ve de lluny, 
i per tant és estructural, venim traçant 

un camí concret que podríem dir, com a 
punt de partida, que va iniciar-se el 2015, 
quan vaig tornar a l'alcaldia. Fa temps, 
sí. I és cert que encara no hem abocat 
tots els resultats que necessitem. Però és 
que les solucions màgiques a temes tan 
complexos no existeixen ni són instantànies. 
No us en refieu dels populismes que us 
diguin que els problemes complexos 
se solucionen de manera fàcil i ràpida.

Portem set anys dirigint-nos a un 
model de municipi, urbanístic, 
econòmic, laboral, social, de 
benestar, energètic, molt clarament 
traçat que tot just comença a generar 
resultats en alguns sectors, com 
l'urbanístic i el turístic, però que 
encara ha de reportar resultats en 
molts altres aspectes. Sovint s'acusa 
als polítics de tenir una visió a curt 
termini perquè només ens interessem 
per les eleccions. Nosaltres hem triat 
treballar projectes a llarg termini 
perquè són els que realment tenen 
una incidència transformadora per 
al benestar de la gent. Portem set 
anys treballant- cert que amb una 
aturada inesperada de 2 anys per 
la pandèmia - i encara ens en falten 

dos o tres més per començar a veure 
resultats potents i realment transformadors! 
Segurament no arribaran per brillar 
suficientment a les eleccions del pròxim 
maig, on ens juguem la reelecció, però 
us ben asseguro que el meu equip i jo 
estarem ben tranquils i orgullosos passi 
el que passi, perquè aquest projecte de 
municipi, de territori fins i tot, ha suposat 
molt, molt més que una fita purament 
electoralista.

Acabo fent referència a la portada d'aquest 
Comunica. Afirmo sense pal·liatius el que 
hi podeu llegir. Tenim un clar compromís, 
inequívoc, de lluita contra el canvi climàtic. 
Un esperit que introduïm en els grans 
projectes com ILJIN, amb qui estem 
treballant per disminuir l'impacte energètic 
que generarà a través de renovables, i 
que impregnem també en moltes altres 
petites accions de govern. Ens prenem 
seriosament aquesta qüestió perquè no 
podem fer res més, per responsabilitat, 
perquè els ho devem a les generacions 
futures. Gastar-se milers d'euros en 
plaques solars enlloc de en festes no dóna 
vots; treure serveis de les platges per re 
naturalitzar-les no dóna vots; imposar multes 
i sancions per infraccions urbanístiques 
en terrenys rústics no dóna vots; apostar 
per un model de recollida porta a porta, 
que incrementi el reciclatge, tampoc no 
dóna vots. Però tampoc, i menys aquí, 
estem per comptar vots, més faltaria.
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El Departament de Cultura ja té preparada la pro-
gramació de tardor amb les activitats dedicades a 

la celebració del centenari del quadre de La Masia, 
entre les quals destaca l’exposició fotogràfica “Joaquim 
Gomis retrata Miró i Mont-roig” o les Jornades Euro-
pees del Patrimoni amb unes passejades literàries per 
descobrir el Miró més íntim: “Miró a Mont-roig, cartes, 
paisatge i paraules”. 

Per altra banda, l’Ajuntament es torna a sumar al Festival 
Accents amb un concert vermut de la cantant Anna 

d’Ivori i un altre amb el grup Vespre Flamenc. També la 
tardor ens porta la cita literària de l’any amb l’entrega 
dels Premis Literaris Vila de Mont-roig i la presentació 
del llibre dels 40 anys del certamen.

Finalment, les biblioteques municipals tornen a enge-
gar motors amb un octubre ple d'activitats: diversos 
conta contes per als més petits,  un taller de lettering 
per als joves, clubs de lectura per adults o  la trobada 
literària "Tras el rastro de la Masía, Miró y Hemingway" 
amb l'autor Àlex Fernández de Castro. 

El curs escolar 2022/2023 ha començat 
aquest mes de setembre amb la 

novetat que s’ha avançat una setmana 
a educació infantil i primària, i uns dies 
a secundària, per decisió del Govern 
de la Generalitat. 

Un curs que s’inicia amb una xifra rècord 
d’escolaritzacions, un fet que demostra 
que la política de foment de la matriculació 
al municipi per evitar la fugida cap a 
altres poblacions properes està donant 
bons resultats. Si l’any 2016 va ser 1.418 
l'alumnat matriculat, sis anys després, a 
l’inici d’aquest curs, la xifra se situa en 
1.636, amb un increment notable de 
més del 10%. Es tracta d’un creixement 
constant i prolongat. 

Aquest curs hi ha hagut al voltant de
900 matrícules a les escoles del municipi
(Mare de Déu de la Roca, Joan Miró i
Marcel·lí Esquius) i 122 a les llars d’infants
municipals. Cal remarcar que a l’Escola
Joan Miró de Miami Platja ha començat
un nou grup de P3 per l’increment en
la matrícula. A secundària, la xifra se
situa al voltant dels 600 entre ESO,
Batxillerat, Cicle Formatiu de Grau Mitjà
i el nou cicle formatiu de grau bàsic que
s’ofereix a l’Institut Antoni Ballester de
Mont-roig, que enguany compta amb
17 alumnes. Es tracta d’uns estudis
dirigits a joves majors de 15 anys que
en el seu dia no van poder superar els
estudis d’ESO i que, amb aquest cicle
bàsic, podran accedir, si l’aproven, a
un altre cicle de grau mitjà, en aquest
cas dirigit cap a la rama d’informàtica
o d’administratiu.

Gratuïtat Educació 
infantil I2
També és novetat aquest curs la gratuïtat 
d’I2, per decisió de la Generalitat. Ara 
mateix encara  hi ha places disponibles 
a bona part de les etapes en les llars 
d’infants municipals, la Mare de Déu de  
la Roca i la Petete. Cal dir també que 
l’Ajuntament ofereix tarifes reduïdes als 
nivells I0 i I1. 

·  Educació

·  Cultura

Continua la programació cultural amb propostes 
especials per aquesta tardor

Comença un nou curs amb més alumnes
Dels 1.418 alumnes de l’any 2016 entre P3 i segon de batxillerat, s’ha passat als 1.636 alumnes
en l’inici del curs 2022/2023

L’OME 

Es liciten les obres 
del nou pavelló esportiu 

Resposta immediata 
sense haver d’esperar a 
l’inici de curs.

 

De les 30 escolaritzaci-
ons que s’han fet entre 
l’11 de juliol i el 31 
d’agost, 19 s’han fet a 
través de l’OME.

    

L’OME ha respost 
múltiples consultes 
sobre transport esco-
lar, beques o l’oferta 
educativa de l’entorn.

A partir del curs 2022/2023 
totes les escolaritzacions del 
municipi es faran a través de 
l’OME. D’aquesta manera: 

i Es vetllarà pel 
correcte reparti-
ment de l’alumnat.

i S’optimitzarà 
l’acollida de les 
famílies nouvin-
gudes.

i Es facilitarà tota la infor-
mació sobre l’escolarització.

L’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) es va posar 
en marxa fa sis mesos al Centre Polivalent de Miami Platja

Ha obtingut una valoració molt positiva per part dels centres educatius del 
municipi perquè ha donat servei a les famílies en el període que han estat tancats.

L'Ajuntament ja ha tret a licitar les obres de cons-
trucció del nou pavelló esportiu de Mont-roig i 
les empreses interessades ja poden presentar 
les ofertes. Si la licitació no queda deserta, el 
nou equipament entrarà en funcionament el 
curs 2023-2024.

Amb la construcció d’aquest pavelló es pretén 
dotar a la població d’un espai que podrà ser uti-
litzat tant per pràctiques esportives dels diversos 
clubs esportius del municipi, activitats de l’Àrea 
d’Esports, també de l’Escola Mare de Déu de la 
Roca i altres esdeveniments. 

El pavelló esportiu estarà dotat per una pista de 
minibàsquet, dues pistes de bàdminton i una 
pista de mini voleibol. Hi haurà una zona reser-
vada per unes grades a dos nivells i vestidors, 
així com un espai de magatzem i altres serveis.

/ El curs escolar s'ha iniciat una setmana abans del que era habitual 

Increment  del  transport escolar

El curs 2022/2023 també s’ha iniciat amb 
un increment important en  les  xifres del 
transport escolar. L’any  passat van ser 
230 l’alumnat inscrit en aquest servei i 
enguany és de 288, un 20% més respecte 
a l'any anterior.

L’escolarització 
creix un 10% 
els últims 
6 anys

1.636 alumnes 
han començat el nou curs 
escolar al municipi

en 5
min.

D’altra banda, aquest estiu, com és habitual,
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha
realitzat diverses tasques de manteniment
als centres escolars del municipi. En 
concret, a l’Institut Miami s’ha habilitat 
l’espai per a la instal·lació d’un nou mòdul, 
a l’espera que la Generalitat faci realitat 
la construcció de l’edifici del nou Institut.
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/ Les plaques fotovoltaiques s’han començat a instal·lar aquest setembre

L’Ajuntament ha començat, aquest se-
tembre, a instal·lar plaques fotovoltai-

ques a 7 equipaments municipals. Entre 
els objectius de la iniciativa està el de 
reduir la factura de la despesa elèctrica 
i en conseqüència complir amb el repte 
mediambiental proposat. Així doncs, un 
cop entrin en funcionament es preveu 
una reducció d’emissions de gasos amb 
efecte hivernacle de 135 tones de CO2 
l’any i un estalvi en la factura de 51.000 
€/any. La producció total anual serà de 
538 MWh d’energia, el que representa 
el consum anual d’unes 160 llars.

El pressupost total d’aquestes obres 
és de 375.066,28 € (IVA inclòs). Aquest 
projecte està cofinançat pel Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional (FEDER) 
i gestionat per l’IDAE, amb l’objectiu 
d’aconseguir una economia més neta 
i sostenible. L’import de l’ajut 
correspon al 50% del pressupost 
total. La resta, que l’assumeix 
l’Ajuntament, es preveu amortitzar 
en 5 anys.

Incentivar a la ciutadania
Tot i això, la finalitat més important és la 
de conscienciar a la ciutadania. Una fita 
que a poc a poc es va assolint gràcies a 
les bonificacions del 50% de l’IBI i del 
80% de l’ICIO que ofereix l’Ajuntament 
per als immobles que instal·lin plaques. 
De fet, aquest mes de setembre s’han 
doblat les sol·licituds per acollir-se a les 
bonificacions, arribant ja a les 160.

La inversió que l’empresa sud-coreana 
ILJIN Materials farà a Mont-roig del 

Camp en els pròxims anys per posar en 
marxa una fàbrica de components de 
bateries continua sumant complicitats 
entre la classe política catalana per la 
importància de les xifres que se’n deri-
ven. En les darreres setmanes han estat 
el conseller d’Empresa i Treball del Go-
vern de la Generalitat, Roger Torrent,  i 
el cap de l’oposició al Parlament i líder 
del PSC, Salvador Illa, qui s’han desplaçat 
a Mont-roig del Camp per conèixer de 
primera mà el projecte i també visitar els 
terrenys on s’ubicarà la fàbrica.

Cal recordar que l’empresa ILJIN Mate-
rials va anunciar el passat mes de maig 
que invertirà 600 milions d’euros i crearà 
500 llocs de treball al municipi amb la 
previsió d’obrir a principis del 2025. 

·  Transició energètica 

·  Grans projectes

La inversió d'ILJIN genera consens polític de primer nivell

Set equipaments municipals funcionaran 
amb energia solar fotovoltaica

En les darreres 
setmanes el conseller 
d’Empresa i  Treball, 
Roger Torrent, 
i el cap de l’oposició 
i líder del PSC, 
Salvador Illa, han 
visitat els terrenys on 
s’ubicarà l’empresa

L’Ajuntament preveu una reducció de 134,5 tones de CO2 l’any de gasos d’efecte hivernacle 
i de 51.000 €/any de la factura elèctrica

Vols fer la transició cap a 
les energies renovables? 

Tens dubtes amb
les factures elèctriques?

Vols conèixer les 
bonificacions que ofereix 
l’Ajuntament per a la 
instal·lació de plaques 
fotovoltaiques?

Demana 
cita al servei 
d’assessorament 
energètic de 
l’Ajuntament 

Consulta 
les ordenances
fiscals

/ El conseller dEmpresa i Treball considera que ILJIN és una primera oportunitat 
que obre noves possibilitats d’atraure més inversions industrials

/ Torrent va destacar en la seva visita que “el projecte d’ILJIN Materials a 
Mont-roig del Camp serà tractor i transformarà econòmicament el territori”

/ Salvador Illa va remarcar en el llibre d’honor: “l’esforç i la feina continuada de 
l’Ajuntament per millorar l’entorn i la qualitat de vida al municipi”

/ El líder del PSC va posar com a exemple la col·laboració entre l’Ajuntament, 
la Generalitat i el Govern d’Espanya per tirar endavant el projecte

Reducció de 135 T/ CO2 
any de gasos d’efecte 
hivernacle

Edificis que funcionaran 
amb plaques solars:

i Casa de la Vila (Ctra Colldejou)
i Casa de Cultura Agustí Sardà
i Poliesportiu de Mont-roig
i Espai Jove K1
i Ofic. municipals de Miami Platja
i Poliesportiu Miami Platja
i Centre Polivalent 
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1.000 SUPERFÍCIES

·  Urbanisme i obres

La plaça Jaén, nou espai de referència a 
Miami Platja 

Incorporarà algunes de 
les darreres novetats en 
aquest tipus d’espais d’oci i 
socialització al carrer amb 
una setantena d’activitats 
lúdiques

Aquesta plaça, que comptarà amb una moderna zona de jocs infantils, forma part de les obres  
de la segona fase de l'avinguda Barcelona, que avancen a bon ritme

Les obres de construcció de la nova plaça de Jaén, que 
es convertirà en una plaça de plataforma única i que 

contemplen la incorporació d’una important i moderna 
zona de jocs infantils, han començat aquest mes de 
setembre amb una primera fase d’enderrocs.  Aquestes 
obres són paral·leles a les de reforma del segon tram 
de l’Avinguda Barcelona entre les avingudes Cadis i 
Màlaga que enllacen amb la reforma de la primera 
fase finalitzada fa poc més de tres anys i que avancen 
a bon ritme. 

A la plaça de Jaén, un cop hagin finalitzat els enderrocs 
inicials, començarà la instal·lació de tots els serveis: el 

L’Ajuntament ha instal·lat una quarentena 
de punts per aparcar bicicletes amb 
l’objectiu de facilitar llocs segurs per 
estacionar-les i sobretot fomentar 
la utilització d’aquest vehicle com a 

alternativa en els desplaçaments dins 
el terme municipal. Aquesta actuació 
té un pressupost de 15.000 euros amb 
una aportació de la Generalitat de 
6.000 euros.

El tram comprès entre el carrer d’Almeria 
fins a la plaça Jaén s’ha reformat per tal de 
buscar una mobilitat més sostenible. Així, 
una de les principals característiques és 
que els vials de servei són, a partir d'ara, 

d’ús exclusiu per a vianants, carril bici i zona 
d’aparcament. Una solució que també es 
vol dur a terme a l’entrada des de Cambrils 
fins a la plaça Fleming i enllaçant amb la 
tercera fase de l'av. Barcelona.  

Nous punts per aparcar bicicletes Nova imatge de l'entrada de Miami Platja 

/ Imatge virtual de la futura plaça de Jaén de Miami Platja 

/ Es vol incentivar l'ús de la bicicleta dins el terme municipal / Aquesta fórmula d'urbanisme tàctic busca canviar els usos de l'avinguda de Barcelona 

Entrada 
zona 

esportiva
nou clavegueram, pluvials, aigua, gas, xarxa elèctrica 
baixa tensió, telecomunicacions i l’enllumenat públic, 
amb una previsió de finalització dels treballs el mes de 
novembre. A partir d’aquest moment s’urbanitzarà la 
plaça de Jaén, amb unes obres que duraran fins al 
mes d’abril, moment a partir del qual s’instal·laran 
els nous jocs infantils. L’obra està prevista que 
finalitzi el mes de maig de l’any 2023 amb la 
instal·lació del paviment de cautxú, ideal per 
les activitats de la canalla. La nova plaça de Jaén, 
amb el projecte enllestit, s’ha de convertir en 
un espai referencial pel Miami Platja del futur.

La nova zona lúdica
La zona lúdica de la plaça de Jaén incorporarà 
algunes de les darreres novetats en aquest tipus 
d’espais d’oci i socialització al carrer. En total, 
la zona de jocs inclusius, amb propostes pels 
infants a partir de 2 anys i fins a 12 anys 
i també amb propostes específiques 
per a adolescents i públic familiar, 
tindrà una capacitat per a 190 usuaris al 

mateix temps. En aquest nou espai, s’hi podran realitzar 
una setantena d’activitats lúdiques a la zona de jocs, 
totalment accessibles als nens i nenes amb discapacitat.
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·  Grans projectes

Mont-roig tindrà un complex esportiu
i d'oci obert a la ciutadania
Hi ha un equip de l'Ajuntament que està treballant en aquest projecte, que ja compta amb una dotació 
pressupostària de més de 2'2 milions d'euros

L’Ajuntament està treballant en la creació d’un 
important complex esportiu a Mont-roig, a l’actual 

zona esportiva. L’objectiu és endreçar aquest espai i 
obrir-lo a la ciutadania perquè sigui un punt de referència 
de l’esport i l’oci. 

Per aconseguir-ho es redissenyarà l’espai de tal forma 
que quedaran uns carrers centrals que connectaran 

els diversos equipaments.  Alguns d’ells es reubicaran,
com és el cas de la piscina que canviarà de lloc i de 
disseny. Així mateix es construirà un skatepark, una 
zona de gimnàs exterior, un espai de jocs infantils i 
una plaça per a activitats diverses.

Es tracta d’una operació urbanística rellevant  per millorar 
aquest espai i donar-li una coherència per tal que tots 

els equipaments estiguin connectats, obrint al poble 
també, l’institut Antoni Ballester. 

Per dur a terme aquest canvi s’ha fet un procés participatiu 
amb joves, entitats i persones vinculades a l'esport 
del municipi, les conclusions del qual es tindran en 
compte en el projecte que també inclou millores en 
les instal·lacions existents.

MONT-ROIG I MIAMI PLATJA Descarrega’t el 
programa d’activitats

ACTIVITATS
ESPORTIVES

Activitats per a infants   ·   Classes dirigides  ·   Gimnàstica per a la gent gran (gratuïta)   ·   Sales de fitness, pistes de pàdel i tennis

skatepark

Nou
Accés
Institut

PèrgoLaPARC 
INFANTIL

NOVA 
PLAÇA

Zona de 
gimnàs 
exterior

Pista 
Multiesportiva

Pista Futbol 
sala 

Entrada 
zona 

esportiva

VELÒDROM
CAMP DE 
FUTBOL

PAVELLÓ 
POLIESPORTIU

CASAL D'AVIS
VESTIDORS

INSTITUT 
ANTONI
 BALLESTER

Centre
de dia
L'onada

escenari urbà

FUTUR CENTRE 
CULTURAL

Distribució 
actual 

de la zona 
esportiva

Es preveu 

una inversió 

de més de 

2,2 M d'€

Piscina

Circuit
d'atletisme

*Proposta orientativa
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·  Grans projectes

3'9 milions d'euros per transformar 
la nostra destinació turística
Ajuntament, el govern de l'Estat i la Generalitat finançaran a parts iguals un 
programa per a la sostenibilitat del sector que preveu 12 actuacions

L’objectiu del Programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions 
2022 és impulsar la transformació de les destinacions turístiques cap 

a un model basat en la sostenibilitat mediambiental, socioeconòmica 
i territorial, així com donar suport al desenvolupament d’estratègies 
de resiliència davant dels nous reptes als quals s’enfronta el sector 
turístic. Uns criteris que s’alineen perfectament amb el projecte 
presentat per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, motiu pel 
qual ha estat seleccionat dins l’apartat de municipis turístics.

Mont-roig del Camp, únic municipi 
del Camp de Tarragona que rebrà 
finançament d'aquest programa
Aquesta convocatòria està cofinançada a parts iguals 
per les tres administracions participants: l’Ajuntament 
de Mont-roig del Camp, la Secretaria d’Estat de Turisme i 
la Generalitat a través de la Direcció General de Turisme. 
Així doncs, l’Ajuntament podrà tirar endavant aquest pla de 3 ’ 9 
milions d’euros, dels quals 2’6 milions provindran de l’Estat i la 
i de la Generalitat.

12 projectes finançats
El Pla de Sostenibilitat Turística permetrà el finançament de 12 
accions diferents que aposten per la transformació i modernització 
del sector turístic a través de la sostenibilitat i la digitalització, 
augmentant la seva competitivitat i resiliència. Amb aquesta 
inversió s’executarà l’Ecoteca, el pla director del centre 
històric de Mont-roig, la remodelació de l’entorn de la 
plaça Girona, la creació d'un centre de convencions o 
la construcció d'una xarxa d’itineraris saludables, a més 
de diverses accions en digitalització i millora de
la competitivitat turística. Es tracta d’un centre que té per objectiu afavorir l’economia circular 

vinculada a l’activitat turística i sensibilització dels visitants. El nou 
equipament es construirà prioritzant l'eficiència i la sostenibilitat, per 

exemple amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques i una teulada verda 
o l'ús de fusta reciclada en algunes estructures.

A més de la zona de gestió per a la separació dels residus inclourà:

i Espai de recuperació de materials
i Aula ambiental 

i Botiga d’objectes de segona mà
i Horts ecològics

i Zona d’autocompostatge

l’Ecoteca
432.000 €

Nous punts de recàrrega 
per a vehicles elèctrics
180.000  €

Marketing
‘one to one’ 
105.000  €

Pla de suport a la 
digitalització dels 
establiments turístics 
92.000 €

Web de turisme 
i millores en 
l’accessibilitat  
35.000 €

Actualització i millora de la web de 
promoció turística, incrementant 

l’atractiu visual i implementant 
noves funcionalitats.

Per oferir formació i assessorament 
tècnic a totes les empreses 

vinculades al sector per 
evolucionar, millorar i adaptar 

el seu negoci cap a la 
digitalització.

Desenvolupament d’una webapp 
que permeti als visitants organitzar 

l’estada en base als seus interessos 
i especialització en un context de 

turisme sostenible.

S’instal·laran 10 punts de recàrrega 
elèctrica a la zona de platges per 

completar la xarxa ja existent.

Centre de 
convencions 

650.000 €
Ubicat dins del futur edifici 

de l'Ecoespai (que es construirà 
a la plaça Girona) vol impulsar el 

turisme de negocis vinculat a l'economia 
verda, que contribueixi a la desestacionalització i a fomentar
el segell de qualitat turística del municipi.

L'objectiu és atraure congressos de petit format o activitats d'empreses amb 
alta sensibilitat pel medi ambient i la transició ecològica. Tindrà una zona 

de convencions, amb un auditori amb capacitat per a 120 persones i 
zona annexa de networking, que es completarà amb altres sales 

d'ús polivalent. amb altres sales d'ús polivalent. 
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      L’objectiu és crear un espai que aprofiti el magnetisme   
      dels dos eixos estratègics de Miami Platja, la futura via ciclable al 

traçat de la via del tren i l’avinguda Barcelona, i que a més ofereixi una gran varietat de serveis. 

Aquest nou espai, que es vol convertir en un referent dels desplaçaments sostenibles, tindrà:

i Punt de reunió, informació ciclista i turística. Snack-Bar
i Zona d'aparcament de seguretat per a bicicletes, amb capacitat per a 120 places

i Aparcament complementari per a bicicletes i patinets elèctrics per a 80 places
i  Circuit infantil de bicicletes per a l’educació viària

i Estació de càrrega elèctrica per a bicicletes
i  Circuit “Pumptrack” per a bicicletes, patins, patinets, etc.

i Zones de descans amb vegetació, fonts d’aigua potable, espai
refrescant amb font lúdica i vaporitzadors

Aquest té l’objectiu d’identificar els dèficits mitjançant una 
consulta ciutadana, proposar solucions i definir les directrius que 

ordenaran l’actuació de remodelació d’aquest nucli històric en diversos 
àmbits: 

i La normativa urbanística
i Les polítiques d’habitatge jove

i La rehabilitació d’habitatges
i L’ esponjament del nucli

i La reordenació de la mobilitat i l’aparcament
i El foment del dinamisme econòmic, comercial, cultural 

i artístic 

Urbanització de la plaça 
Girona i aparcament cobert 
per a bicicletes 
1.698.251 €

Pla director del centre 
històric de Mont-roig 
300.000 €

Xarxa d’itineraris 
saludables 
500.000 €

Digitalització de 
l’oficina de turisme 
de Mont-roig 
120.000 €

Pla director de 
destinació turística 
intel·ligent
 255.000 €

Coordinació 
tècnica del pla de 
sostenibilitat turística 
a la destinació  
180.000  €Per transformar Mont-roig 

Miami en una destinació turística 
innovadora, sobre una infraestructura 
tecnològica d’avantguarda, que 
faciliti la interacció i la integració del 
visitant amb l’entorn i incrementi la 

qualitat de la seva experiència a la 
destinació. 

Connectarà les diferents urbanitzacions 
i principals nuclis de població de forma 
segura per a ciclistes i vianants.

Per aprofitar totes les oportunitats 
que la tecnologia ens pot aportar, 

en equilibri no competencial, amb 
la informació turística tradicional.

Es tracta de l’assistència tècnica 
professional necessària per coordinar 
i impulsar les diferents actuacions 

determinades en aquest Pla de 
Sostenibilitat Turística.

En aquesta plaça és on
 s'ubicarà l'Ecoespai



10  ⁄ Setembre 2022

Una setantena d’infants i joves del municipi amb edats 
compreses entre els 4 i els 14 anys, van participar en 

el nou campus final d’estiu, una iniciativa que va tenir lloc 
la setmana prèvia a l’inici de curs escolar per col·laborar 
a una millor conciliació familiar. Aquest campus gratuït 
i dividit per franges d’edat va oferir activitats lúdiques 
i esportives al poliesportiu i a la piscina de Mont-roig 
i al Club de Mar, on els més grans van poder gaudir 
d’activitats nàutiques.

Aquesta nova activitat s’ha pogut fer amb el finançament 
del programa Temps x Cures del departament de Polí-
tiques d’Igualtat de la Generalitat destinat a millorar la 
conciliació familiar. També han tingut una gran acceptació 
les dues sortides programades al setembre al Jumpland 
i Un dia de granja, també subvencionades per aquest 
projecte i que van reunir prop de 200 nens i nenes.

L’obra teatral El Mar. Visió d’uns nens 
que no l’han vist mai, basada en la 
història del mestre mont-rogenc 
Antoni Benaiges, va emocionar els 
prop de tres-cents veïns i veïnes 
de Mont-roig que van assistir a la 
seva representació, aquest mes de 
setembre. 

El poliesportiu municipal es va posar 
dempeus per aplaudir aquest projecte 
teatral produït i estrenat pel TNC que 
reivindica la memòria històrica i la 
tasca d’innovació pedagògica dels 
mestres de la Segona República. 

A la representació, a més de familiars 
i autoritats locals, també hi va assistir 
el director del Memorial Democràtic 
de la Generalitat, Vicenç Villatoro, que 
anteriorment i acompanyat per l’alcalde 
Fran Morancho i la regidora de Cultura 
Mei Benach, van visitar l’espai de memòria 
dedicat al mestre Benaiges, davant de 
la seva casa natal. 

De fet, el municipi s’ha incorporat a la Xarxa 
d’Espais de Memòria Democràtica. També, 
recentment s'ha adherit a la Xarxa de
Memòria i Prevenció del Feixisme Mai
Més de l’Amical de Mauthausen.

La campanya per evitar robatoris al camp, que la Policia 
Local de Mont-roig del Camp va posar en marxa a inicis 
del mes d’agost ha permès recuperar 1030 kg  de garrofes 
en set operacions policials.  Com a conseqüència s’han 
denunciat 10 persones per furt de garrofes. 

Pel que fa a les denúncies presentades a la comissaria per 
aquest motiu, només se n’han registrat 6 des de l’1 d’agost, 
tres de les quals ja estaven resoltes perquè la policia havia 
recuperat aquest producte. Per aquest motiu, el cos policial 

recorda que és important presentar denúncia sempre, ja 
que si no es denuncia, no es pot establir un mapa de fets 
delictius ni dirigir la vigilància per zones. 

Tot i això, durant aquests dos mesos s’han fet més de 25 
actuacions relacionades o bé amb controls a vehicles que 
circulen per camins o a persones que es trobaven recollint 
garrofes al camp. En el cas que la Policia Local recuperi 
garrofes furtades i no es conegui la seva procedència, 
aquestes es dipositen a la Cooperativa de Mont-roig.

Emocionant representació 
teatral sobre la vida del mestre 
Benaiges

Èxit del nou campus final d’estiu i les sortides del programa Temps x Cures 

La Policia Local recupera més d’una tona de garrofes

Una seixantena 
de persones 
s'involucren 
en una proposta 
teatral sobre Miró 
i Mont-roig 

L’estrena de l’espectacle coral i itine-
rant "Paisatges i retrats" va reunir a la 
plaça Mossèn Gaietà Ivern prop de 
400 persones, atretes per una pro-
posta que volia mostrar la relació que 
alguns mont-rogencs havien tingut 
amb Joan Miró fa dècades. En total 
van ser una seixantena les persones, 

Dos mesos 
de terror amb 
el cicle Pànic 

La regidoria de Joventut de l’Ajun-
tament ha posat en marxa una nova 
edició del programa Pànic 2022. Es 
tracta d’una programació de dos 
mesos plens d’activitats terrorífiques, 
divertides i amb molt d’enginy. Així, 

·  En breu...

  

 

 

 

 

 

 

 

OPERADOR/A DE 
PISCINES

MONITOR/A DE 
MENJADOR

SEGURETAT 
ALIMENTÀRIA 
MONITOR/A MENJADOR

VETLLADOR/A ESCOLAR

CONDUCCIÓ DE 
CARRETÓ ELEVADOR

INSTAGRAM PER A 
EMPRESES

GESTIÓ DE RESSENYES 
ON-LINE

COM FER ‘’REELS’’ PEL 
TEU NEGOCI?

GESTIÓ D’APLICACIONS 
TURÍSTIQUES

MÉS INFORMACIÓ:

s’han programat tallers de maquillat-
ge, de cuina, cinema, el ja tradicional 
Passatge del Terror pels més valents 
i valentes, l’Escape Room, un Cluedo 
i com a novetat un Survival Zombi a 
Miami Platja.

entre elles diverses entitats locals, que 
van participar en aquest muntatge que 
forma part dels actes del centenari del 
quadre La Masia de Joan Miró. Prèvia-
ment va haver-hi un recorregut per mitja 
dotzena d’espais decorats amb obres 
d’art i petites demostracions d’artistes 
i artesans locals. 



La primera edició de l’End Summer Festival, una pro-
posta lúdica i festiva pensada per a tots els públics, 

se celebrarà a Miami Platja els dies 7, 8 i 9 d’octubre. 
Inicialment s’havia de fer el darrer cap de setmana de 
setembre, però es va ajornar per la previsió de pluja. 
L’Ajuntament a través de Mont-roig Miami Turisme 
ha organitzat aquest festival que neix amb la voluntat 
d’allargar la temporada turística, incentivar l’arribada 
de nous visitants i convertir-se en la gran festa de final 
d’estiu a la Costa Daurada

Amb aquests objectius, doncs, s’ha programat un atrac-
tiu i potent cartell musical acompanyat d’una oferta 
de restauració local de qualitat i Food Trucks. A més 
hi haurà un mercadet de comerç local amb una dese-
na de parades que oferiran fora stocks. També es vol 
que sigui un festival per a tota la família, per aquest 
motiu també hi haurà una zona amb inflables per als 
més petits.

Les propostes musicals de primer nivell tindran lloc a 
l’escenari principal, tot i que també n’hi haurà d’itine-
rants i a la zona gastronòmica. Entre els plats forts 
destaca la cantant internacional Rebeka Brown i la Dj 
Núria Scarp o el concert acústic de David Ros. Altres de 
les actuacions seran la Bandarra Street Orchestra, els 
grups de versions VHS, Tapeo Sound System i Cocktail 
Tributov, el vermut rumbero amb Alma de Boquerón 
i les sessions dels Dj’s Sendo, Torres i Nàtura. També 
els més petits podran ballar diumenge al migdia amb 
una mini disco amb animació.
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A què és dedica?  Faig joies majo-
ritàriament de plata i, en ocasions, 
d’or.

Projectes de futur immediat?   Ac-
tualment estic treballant a casa, el 
meu projecte immediat és obrir el 
taller a peu de carrer, on la gent 
pugui venir sense cita prèvia.

Com s’imagina la seva empresa 
en 10 anys? Tenint el taller aquí 
al poble, venent la major part de 
la producció en una botiga online.

En què es diferencia de la com-
petència? Faig joies totalment ar-
tesanals, des de la part de fondre 
el metall, fins a polir-les. Per això 
les puc personalitzar al 100% i fer 

A què és dedica?  Fabriquem rei-
xes, portes i tot allò relacionat amb 
el metall, ja sigui per seguretat o 
decoració com ara panys, estructu-
res, ballestes, etc. Fem serralleria en 
general des de fa més de 30 anys. 

Projectes de futur immediat?   
Tenim diversos treballs en marxa 
a Miami Platja.

Com s’imagina la seva empresa 
en 10 anys? Si més no igual que 
ara, però sempre cal anar millorant 
en el servei al client per oferir les 
novetats que apareixen en el mercat. 

En què es diferencia de la compe-
tència? Considero que a la nostra 

joies completament al gust de la 
clientela.

Per què hem d’escollir la vostra 
empresa en lloc d’un altre? No hi 
ha cap empresa semblant al poble 
i crec que pot ser interessant per la 
gent que hi viu, oferir aquest servei 
de poder fer realitat les seves idees 
en forma de joia. Sóc una jove empre-
nedora, encara no gaire coneguda, 
molt recent, i tota ajuda és bona.

empresa fem treballs de qualitat. 
Acostumem a assessorar els clients 
i treballem amb rapidesa en els lliu-
raments.

Per què hem d’escollir la vostra 
empresa en lloc d’un altre? Per 
la proximitat que mantenim amb 
el client, l’assessorament professi-
onal que oferim i també perquè 
els nostres treballs són econòmics.

  2022
  1 treballadora
  696 234 378 

  Actualment carrer d’Amunt, 9.  
En un futur carrer Agustí Sardà, 25

  clivejoies@gmail.com

  1989
  2 treballadors
  977 810 969 · 636 766 075  

  Av. Barcelona, 186 (Miami Platja)
  www.cerrajeriatorrecillas.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 a Cristina 
Olivé Anguera Entrevista a 

Óscar Torrecillas
"TINC PREVIST OBRIR UN TALLER 
A PEU DE CARRER A MONT-
ROIG"

“SEMPRE CAL ANAR MILLORANT 
EN EL SERVEI AL CLIENT”

Clivé Joies 
Cerrajería 
Torrecillas

L'End Summer Festival vol 
allargar la temporada turística

·  Turisme

·  Promoció econòmica

Miami Platja acull aquesta proposta lúdica i festiva 
per incentivar el turisme de final d'estiu  

L’End Summer Festival 
se celebrarà entre la platja 
Cristall, la Punta del Riu 
i el Bosquet de Llastres

Bona temporada
turística al municipi
La regidora de Turisme Yolanda Pérez va explicar, 
en el transcurs de la roda de premsa de presentació 
del festival que “a l’espera de dades oficials, ens 
atrevim a dir que és la millor temporada turística que 
recordem, per això creiem que s’ha de celebrar”. En 
la mateixa línia, l’alcalde Fran Morancho va dir que 
“ens agradaria que sigui la primera de moltes altres 
edicions per tal de reconèixer l’esforç que ha fet 
el sector del turisme durant l’estiu i poder allargar 
encara més la temporada”.

en 5
min.
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Les dades de l’estiu 2022
Les visites

El visitant que demana informació 
a les oficina s’allotja en: 

Demana informació sobre:

Les nacionalitats Per comunitats Tipologia: 

Les Oficines de Turisme

3.477 
consultes 37%

Respecte 
2021

45%
França

62%
Catalans

29%
Llocs d’interès del 
municipi

58%
Apartaments turístics

41%
Espanya

19%
Aragonesos

41%
Festes i 
tradicions

18%
Segona residència

43%
Familiar

56 pax./dia

Tot i que l’allotjament majoritari al municipi són els càmpings Tot i que l'interès majoritari és de sol i platja 

/ Cartell promocional End Summer Festival 2022
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Les imatges de contenidors desbordats i un servei 
de neteja deficitari han estat la nota negativa que 
hem vist i patit aquest estiu, i posa de manifest una 
de les grans problemàtiques recurrents del nostre 
municipi i que l’equip de govern no soluciona. Els 
reforços no han estat suficients, les accions in ex-
tremis tampoc. Per això des d’Esquerra Republi-
cana demanem a l’equip de govern que agilitzi la 
seva predisposició per signar urgentment el nou 
conveni que proposa SECOMSA, ja que l’actual, 
a part de ser caduc, ha quedat totalment obsolet 
després de 12 anys de vigència. Sabem que hi ha 
predisposició d’ambdues parts, per tant, ara cal 
materialitzar aquest conveni que ens permetrà no 
només augmentar la flota, mitjans i recursos, sinó 
replantejar-ne el model i també iniciar la recollida 
“porta a porta” que augmentarà el preocupant 22% 
de reciclatge que actualment tenim al municipi. Cal 
posar solucions als problemes quotidians de la 
gent, i la recollida i neteja es un dels principals 
esculls que cal fer-hi front de manera urgent.

Som conscients que hi ha hagut una gran demanda, 
que la població itinerant a l’estiu ha crescut a nivells 
inimaginables però la Setmana Santa ja va ser un 
preludi de l’allau de visitants que vindrien a l’estiu, 
i s’hagués pogut fer una previsió més ajustada. I 
no només per donar un bon servei en temporada 
turística, sinó durant tot l’any, els nostres veïns i veïnes 
es mereixen tenir un servei de qualitat, proporcio-
nal com a mínim als impostos que paguem amb 
l’increment de la  taxa d’escombraries. 

I també cal treballar per plantar cara a l’elevat 
grau d’incivisme, desfermat i totalment incontro-
lat, que actua de forma premeditada. Per molt que 
l’Administració augmenti els recursos en la recollida 
i neteja, si no es lluita contra l’incivisme, tots els es-
forços seran envà. L’hem d’aturar com sigui, ja n’hi 
ha prou, no podem permetre que la incivilitat i la 
ineducació juguin amb els diners públics. Posem-hi 
mesures! Fa molt temps que es parla de col·locació 
de càmeres, on son?

I la Fira, què? 

L’alcalde, en el seu discurs a la inauguració, va deixar 
molt clar que considera la Fira com la festa peti-
ta. Per tant, un gir en la història dels 137 anys de 
Fira (que ja veiem en les darreres edicions). Un gir 
que aquest any s’ha convertit exclusivament amb 
la ubicació de quatre furgonetes de menjar i beure. 
Podríem compartir que el format tradicional de fira 
sectorial s’ha d’actualitzar, evolucionar, reformular-se, 
adaptar-se a la realitat cultural i econòmica del mo-
ment  i repensar altres promocions econòmiques 
i culturals, però d’aquí a convertir l’espai de la Fira 
amb unes furgoteca, ho trobem lamentable. La Fira 
és història i cal preservar-la sense perdre el seu 
valor tradicional. Per què cal triar entre la Fira i la 
Festa Major? Son dues festes compatibles, perquè 
cal prioritzar-ne una enfront de l’altra? Naltros no 
en volem renunciar a cap. 

Tornem a les rutines habituals i després d'un estiu 
en què tothom ha volgut gaudir, sortir, quedar amb 
els amics, amb la família, fer platja, fer muntanya, no 
ha estat estrany que anessis on anessis, tot estigués 
ple de gent. Veníem de dos anys de restriccions i 
de límits i era de sentit comú pensar que el nostre 
municipi s'ompliria de gent i, per tant, preveure 
les necessitats del servei de recollida d'escom-
braries. Era una tasca d'obligat compliment. Doncs 
ha passat el de sempre: que per la falta de previsió 
a la qual ens té acostumat el nostre equip de govern 
i juntament amb l'alt grau d'incivisme que tenim al 
terme, malauradament, no ens hem pogut estalviar 
unes imatges molt desagradables del nostre muni-
cipi que ens fan mal en l'àmbit turístic, sobretot si el 
turisme que volem és el de primera divisió. 

Si us plau, signem ja el nou conveni!!!!!

Si li sumen l'abalisament que es va muntar ja comen-
çada la temporada turística i la manca d'informació 
que hi ha hagut quan han tret serveis a les platges 
i cales, tot plegat ens fa que hem de pensar que 
hem de canviar coses a les regidories responsables 
per obtenir resultats diferents si volem aconseguir 
l'excel·lència turística, ja que aquests fets es repe-
teixen any rere any.

Hem gaudit d'unes festes de Sant Jaume ben 
esplendoroses, això si, sense les típiques atrac-
cions que agraden als nens i als joves i potser, la 
capacitat de negociació amb els firaires de qui ho 
havia de gestionar, no ha sigut la més adequada. 
Val a dir, però, que les festes van ser majoritàriament 
seguides pels ciutadans i amb molt d'èxit.

Dissortadament, la Fira de Mont-roig també va 
ser molt seguida pels ciutadans (evidentment no 
ens quedarem a casa si és la nostra fira) però altre 
cop amb un format que no agrada. Sembla que 
és una festa a la qual el consistori li costa molt 
trobar el sentit i no ha sabut mantenir-la ni com 
a fira multisectorial ni gastronòmica.

A nosaltres ens encantaria poder-li fer un gir l'any 
vinent, si la ciutadania ens ho permet, i organitzar-la 
amb la il·lusió i el cor que l'equip de govern no ha 
posat aquests últims anys.

Ens sembla remarcable i trista la notícia que l'edifici 
sociocultural de Mont-roig haurà de continuar 
esperant després de projectar-lo, pressupostar-lo, 
dotar-lo, endarrerir-lo i ara, aparcar-lo definitiva-
ment fins a les eleccions del 2023 quan tornaran 
un altre cop a promocionar-lo a la seva campa-
nya electoral. La cultura és important dotar-la de 
mitjans, i s'hauria de cuidar més, ja que ens defineix 
com a municipi, com a societat i ens fa créixer com 
a persones.

L’equip de govern, amb una modificació de crèdit 
totalment electoralista aprovada a l'agost, tirarà 
endavant amb els diners del sociocultural i un altre 
préstec, una zona esportiva de més de 2.000.000 
d'euros perquè podran inaugurar-la abans de les 
eleccions de 2023 (si s'espavilen és clar).

I el nostre nucli antic amb brutícia, deixadesa i ro-
segadors.

Han passat tres anys i encara no sabem quines 
són les prioritats d’aquest equip de govern!!!

Vénen temps difícils, un hivern dur que, sense els 
socialistes governant Espanya, seria encara molt 
pitjor. No cal recordar com vam haver de suportar, 
en la crisi financera passada, receptes neoliberals 
d'austeritat que van fer més pobres els pobres i 
més rics els rics. Al nostre municipi ho recordem 
molt bé. De fet, mai no hem tingut les coses fàcils. 
La temporada turística dura el que dura (és cert 
que cada cop més) i l'hivern aquí sempre és fred. 
El context internacional s'ha posat difícil, així que la 
inflació i la crisi energètica tampoc no ens ajudaran 
aquesta vegada.

Però tenim esperança. Tenim il·lusió. I és que la 
inversió prevista per al proper any al municipi, tant 
pública com privada, serà històrica. I cal aprofitar la 
ratxa. Des de l´Ajuntament seguirem amb el nostre 
ritme inversor, sempre amb l´objectiu de millorar 
les condicions de vida de la nostra gent: asfalt, 
zones verdes, parcs, equipaments. 

Per part seva, el govern de Sánchez té previstes 
importants inversions en infraestructures locals que 
canviaran de manera dràstica el nostre poble: cales, 
carreteres, via del tren. I finalment, ja tenim em-
preses de primer nivell, com ara ILJIN, que s'han 
compromès a invertir a casa, una destinació que 
consideren segura. No tenim por!

Fa just 5 anys, a la secció d'opinió dels grups mu-
nicipals d'aquest mateix butlletí, dèiem: “els soci-
alistes estem convençuts que és possible una altra 
actitud, ho hem demostrat en legislatures passades 
i continuarem en aquesta línia. És sens dubte una 
qüestió d'actitud, de fe en el nostre municipi, en la 
nostra gent, la nostra diversitat i els nostres recursos. 
Aquesta és la força que pot moure l'engranatge, 
la que pot trencar incredulitats i convèncer els es-
cèptics amb el pes dels fets”. Ho rellegim avui, amb 
ulls de 2022 i amb els projectes que tenim entre 
mans i ens en sentim orgulloses, hem actuat amb 
sentit i coherència, i tenim la sensació que el pes 
dels fets a què ens referíem ja es nota, i cada cop 
ho farà més.

Actuar amb coherència és clau per anar sobre segur 
i pel camí recte, i també per convèncer. Això també 
se'ns ha donat força bé. Hem seduït a tort i a dret, 
als nostres a Madrid i als oposats de Barcelona 
i d’aquí, aconseguint aquest consens polític tan 
necessari en temps regirats i incerts com aquests. 

El nostre discurs ha convençut, i per això polítics 
i dirigents de primer nivell ens citen a les seves 
xarxes i a les seves seus parlamentàries, i ens visi-
ten a casa i es fan fotos amb nosaltres, i accepten 
treballar colze a colze en els nostres projectes, i 
s'interessen per les nostres necessitats i ens aju-
den, i ens impulsen encara més com a municipi. 
Doncs això. Cal aprofitar la ratxa. Ara que s'acosta 
el Pànic, no tenim por!

·  Opinió dels grups municipals

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

Assignatura pendent: la 
recollida d’escombraries
i el servei de neteja

Després de l'estiu.... 
Continuem igual!!!!!

Pànic??...
No tenim por!
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Las deficiencias en la limpieza y recogida de basuras 
se debe claramente a la falta de organización de 
este servicio, que se hace mucho más evidente en 
los días en que más afluencia hay de visitantes. La 
actuación en materia de limpieza deja mucho que 
desear. Si tenemos un municipio con más de 15.000 
viviendas tenemos y debemos estar preparados para
atender las necesidades en plena ocupación, basta 
de excusas!.

¿Los vecinos de nuestro municipio sufrimos tener a 
la persona equivocada al frente del Ayuntamiento?

Estamos viviendo en medio de un estercolero entre 
bolsas con desperdicios, enseres, electrodomésticos, 
trozos de madera, muebles viejos, restos de poda, y 
decenas de colchones tirados por las calles sin que 
se recojan en varios días. Todo esto por no hablar 
del hedor tan insoportable que brota en cada zona 
de contenedores, ya sea la basura o los propios 
camiones que van dejando un reguero apestoso 
por todo el municipio, todo esto solo atrae ratas,
cucarachas y otros animales, hemos vivido un verano 
apestoso e insalubre.

La verdad es que no es la primera vez que vivimos 
esta situación llevamos ya unos cuantos años con esta 
dejadez, que ellos, el equipo de gobierno encabezado 
por el PSC Miami más (PLAMIMO) y (VERDS), algo 
deberían decir los verdes sobre este tema, siempre 
achacan a la gran afluencia de turistas, mentira, lo 
que no entendemos es que el pleno aprobó una
regularización y una subida de la tasa de basura 
justamente para mejorar el servicio y en vez de 
mejorarlo lo que hemos visto es más dejadez que 
nunca, Ciudadanos Miami/Mont-roig ya lo denun-
ció por primera vez hace 7 años y no ha mejorado 
nada la situación, seguimos peor y con aumento 
de impuestos.

Esta imagen que por desgracia es cada vez más 
habitual en nuestras calles crea además de malos 
olores, malestar social y problemas de convivencia.

Es verdad que las personas debemos respetar el 
espacio público, no tirando basura en lugares inde-
bidos pero el ayuntamiento debe ponerse las pilas 
siendo eficaz en la recogida y de una vez por todas 
vigilando y sancionando a esos pocos incividos.

Nos preguntamos ¿dónde han gastado el importe 
que se ha cobrado de más?

¿Qué sucederá de verdad el año que si esté todo al 
100% de ocupación? Se nos comerá la porquería y 
los bichos eso seguro. Si esta va a ser la imagen de 
cada verano al final saldremos en la prensa y no será 
para vender humo como nos tienen acostumbrados.

Las deficiencias en la limpieza y recogida de basuras 
se debe claramente a la falta de organización de 
este servicio, que se hace mucho más evidente en 
los días en que más afluencia hay de visitantes. La 
actuación en materia de limpieza deja mucho que 
desear. Si tenemos un municipio con más de 15.000 
viviendas tenemos y debemos estar preparados para
atender las necesidades en plena ocupación, basta 
de excusas!.

¿Los vecinos de nuestro municipio sufrimos tener a 
la persona equivocada al frente del Ayuntamiento?

Estamos viviendo en medio de un estercolero entre 
bolsas con desperdicios, enseres, electrodomésticos, 
trozos de madera, muebles viejos, restos de poda, y 
decenas de colchones tirados por las calles sin que 
se recojan en varios días. Todo esto por no hablar 
del hedor tan insoportable que brota en cada zona 
de contenedores, ya sea la basura o los propios 
camiones que van dejando un reguero apestoso 
por todo el municipio, todo esto solo atrae ratas,
cucarachas y otros animales, hemos vivido un verano 
apestoso e insalubre.

La verdad es que no es la primera vez que vivimos 
esta situación llevamos ya unos cuantos años con esta 
dejadez, que ellos, el equipo de gobierno encabezado 
por el PSC Miami más (PLAMIMO) y (VERDS), algo 
deberían decir los verdes sobre este tema, siempre 
achacan a la gran afluencia de turistas, mentira, lo 
que no entendemos es que el pleno aprobó una
regularización y una subida de la tasa de basura 
justamente para mejorar el servicio y en vez de 
mejorarlo lo que hemos visto es más dejadez que 
nunca, Ciudadanos Miami/Mont-roig ya lo denun-
ció por primera vez hace 7 años y no ha mejorado 
nada la situación, seguimos peor y con aumento 
de impuestos.

Esta imagen que por desgracia es cada vez más 
habitual en nuestras calles crea además de malos 
olores, malestar social y problemas de convivencia.

Es verdad que las personas debemos respetar el 
espacio público, no tirando basura en lugares inde-
bidos pero el ayuntamiento debe ponerse las pilas 
siendo eficaz en la recogida y de una vez por todas 
vigilando y sancionando a esos pocos incividos.

Nos preguntamos ¿dónde han gastado el importe 
que se ha cobrado de más?

¿Qué sucederá de verdad el año que si esté todo al 
100% de ocupación? Se nos comerá la porquería y 
los bichos eso seguro. Si esta va a ser la imagen de 
cada verano al final saldremos en la prensa y no será 
para vender humo como nos tienen acostumbrados.

Somos conscientes de que hay mucha inquietud 
por la seguridad en el municipio, a pesar de que 
seguimos en los índices de criminalidad medios 
del territorio. A la vez, también nos consta que nu-
estra Policía Local goza de una buena imagen entre 
nuestros ciudadanos, por su compromiso y por su 
buen hacer. 

La competencia en seguridad ciudadana la ostenta 
el cuerpo de Mossos de Esquadra de la Generali-
tat, y en su ausencia, muy frecuentemente, nuestros 
agentes actúan en su lugar y protagonizan actuacio-
nes policiales de gran importancia y valor. Nuestros 
vecinos y vecinas lo perciben así, y a menudo nos 
llegan felicitaciones por las tareas que realizan. 

Queremos aprovechar ese gran valor, ese nivel de 
confianza que la ciudadanía de nuestro municipio 
tiene con su policía más próxima. Por ello quere-
mos que nuestros agentes tengan un papel más 
destacado en las tareas de prevención de delitos 
y concienciación, para conseguir más colaboración 
ciudadana en la persecución de delitos, mejores 
índices de identificación de grupos de delincuentes 
actuantes en el municipio, y parar el auge del inci-
vismo que estamos viviendo en los últimos tiempos.

En esta línea se han puesto en marcha campañas 
específicas desde la Policía Local, como la de la 
prevención y persecución del robo de la garrofa de 
nuestros campos, durante la que nuestros agentes 
se han coordinado con los productores locales para 
rebajar el riesgo de hurtos en un sector de alto valor 
económico. También estamos poniendo en marcha 
un programa específico de lucha contra los vertidos 
incontrolados, sobre todo de escombros, que en-
contramos en cada vez más puntos del municipio. 

Hemos reunido al SEPRONA de la Guardia Civil, 
la Unidad de Medio Ambiente de los Mossos de 
Esquadra y el cuerpo de Agentes Rurales de la Ge-
neralitat con nuestra Policía Local para impulsar una 
operación conjunta, conseguir reducir estos vertidos 
y perseguir a sus responsables. Hay que recordar 
que verter residuos en la naturaleza puede cons-
tituir un delito contra el medio ambiente, y puede 
ser castigado incluso con penas económicas y de 
privación de libertad. Es una actitud intolerable y 
vamos a ponernos duros con eso.

Estamos seguros, por otra parte, que las cámaras 
de seguridad que pondremos en trece puntos del 
municipio en los próximos meses (por fin hemos 
conseguido adjudicar el contrato) nos ayudará a 
perseguir y prevenir delitos, especialmente los ro-
bos, puesto que nos permitirán controlar matrículas 
de vehículos, así como las entradas y salidas de las 
zonas residenciales. Esperamos poder tener resul-
tados en poco tiempo.

Per fi s'ha acabat l'estiu i amb ell, les fortes calors 
que hem patit. Malauradament, no és així pel que fa 
als preus dels productes  de primera necessitat, els 
quals segueixen pujant, i això es fa difícil de suportar.

Darrerament es va convocar un Ple per aprovar 
una sèrie de Projectes per aplicar al municipi, 
tots ells referenciats probablement en aquest 
Comunica.

Tirar endavant un Projecte des de l'Ajuntament 
és comparable al que es pot fer a casa a nivell 
d'economia familiar. Hi ha tres maneres de dur-lo 
a terme: Una és, si tens els diners, es prepara el 
Projecte, es licita i s'executa; en el cas de no tenir 
els diners, fas un crèdit (avui, el diner, amb pocs 
interessos, no és car) i així, el Projecte avança (2ª 
alternativa); i la 3ª opció és quan hi ha patrimoni, 
com passa amb el nostre l'Ajuntament, llavors, el 
patrimoni es posa a la venda i s'obtenen els diners 
per fer el projecte.

Cal remarcar que un Ajuntament només pot vendre 
patrimoni per poder fer Projectes. En cap cas ho pot 
gastar amb despesa ordinària.

L'Ajuntament de Mont-roig del Camp porta més 
de vuit anys posant patrimoni a la venda i, a hores 
d'ara encara no s'ha venut res.

Pel que fa als Projectes aprovats en el darrer Ple-
nari, val a dir que el seu finançament parcial o 
total és a través de la venda de parcel·les. Segons 
la normativa d'un Ajuntament, no es pot posar en 
funcionament un Projecte que tingui el finançament 
total o parcial en venda de parcel·les si aquesta, 
la venda, no està efectuada. Cal esperar que es 
materialitzi aquesta venda.

Concluïnt doncs, aquest Equip de Govern ens pre-
senta tot un seguit de bones intencions, però ben 
poc realitzables. Esperem que s'ho repensin i canviïn 
el model de finançament per tal que, aquests nous 
Projectes es puguin desenvolupar i no es quedin 
simplement en paper mullat.

L'únic que fa aquest Equip de Govern és un 
augment constant de despesa, augmentant la 
Plantilla perquè segons ells, així "tot funcionarà 
millor". No són capaços de recollir les propostes 
de baixada d'Impostos que fa l'oposició, sinó 
que els incrementen sense que vegem millora i 
més eficàcia en els resultats.

Arribant la fresca, no caldrà i que no calgui que ens 
acalorem per tirar  Projectes endavant.

Bona Tardor! I esperem que plogui per anar al rovelló...

Salutacions,

ARA

·  Opinió dels grups municipals

Algo huele mal desde 
hace años, basta 
de excusas

Más campañas 
y operativos 
para prevenir delitos

Poca voluntat 
per encarar 
nous projectes...



Què has fet  
aquest estiu? Els mesos d'estiu són perfectes per sortir al carrer! 

Si ets dels que ha participat en les diferents 
activitats que s'han programat al municipi... Busca't!

·  Galeria de fotografies

Una mitjana de 260 nens i nenes al juliol i 90 
a l'agost han participat en els casals d'estiu

Ball de coques a l'Ermita, en el marc de 
les festes a la Mare de Déu de la Roca 

Activitats per fomentar l'esport 
entre els joves

Exposició ‘La Masia a la llum de la lluna’. Acte 
del centenari del quadre La Masia de Miró

Sons de Nit a l'Ermita de la Mare de 
Déu de la Roca

Celebració de la Diada Nacional 
de Catalunya a Mont-roig

Els jocs d'aigua, una de les activitats 
més refrescants dels casals d'estiu

Recepció institucional a les Maria 
de la Roca 

Dinàmiques de grup a l'Espai Jove 
de Mont-roig 

Commemoració de l'11 de setembre 
a Miami Platja 

Festival de Cinema Clàssic a la cala 
dels Penyals de Miami Platja
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Les atraccions - Fira de Mont-roig 

Les Azúcar Moreno al Miami 
Remember's Festival - Sant Jaume 

Castell de focs artificials a les festes 
de les Pobles 

Trobada de gegants - Fira de Mont-roig 

OBK al Miami Remember's Festival - 
Sant Jaume  Miami Platja  

La festa jove - Sant Jaume Miami Platja 

La garrofang - Fira de Mont-roig 

Festa holi i festa de l'escuma - Sant 
Jaume Miami Platja 

Piscina nocturna - Fira de Mont-roig 

La zona gastronòmica - Fira de Mont-roig Competicions esportives - Sant Jaume 
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? Festes de la Mare de Déu 
de la Roca a l’Ermita

Fotografies de l’any 1948 cedides per Ramon Boronat. 
Col·lecció d’imatges cedides de l’Arxiu Municipal. 

·  La contra
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