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MÉS DE 400 PERSONES A
LA FESTA DE LA GENT GRAN

QUÈ HAS FET A L'HIVERN?
GALERIA D'IMATGES

ENTITATS: MIAMI SONA I
CASAL D'AVIS DE MONT-ROIG

Pàg. 10

Pàg. 14 i 15

Pàg. 11

ES RECUPERA LA
TERCERA BANDERA
BLAVA I S'AFEGEIX
UNA ECOPLAYAS

EL MAS MIRÓ, AL 2018
L'obertura, encara que de
forma parcial, de la masia
on Joan Miró va passar bona
part de la seva joventut
serà una realitat ben aviat,
segons ha fet públic el
president de la Fundació
Mas Miró, Fran Morancho.
L'esperada data d'obertura
del Mas Miró serà simbòlica,
ja que coincidirà amb l'aniversari del naixement de l'artista
que va dir que a Mont-roig del
Camp era el lloc on havia trobat bona part de la seva inspiració. Així ho va confirmar

Fran Morancho a mitjan del
mes de juny aprofitant una visita oficial de la vicepresidenta
del Govern Espanyol, Soraya
Sáenz de Santamaría, que va
oficialitzar amb la seva signatura la incorporació estatal
com a patró a la Fundació.
Aquesta primera fase d’obertura permetrà contemplar, per
primera vegada, una part de
la masia on es va allotjar el
pintor durant els estius i on va
concebre la seva obra a principis del segle XX.
El protocol de col·laboració
amb el Govern d’Espanya i

• El proper 20
d'abril serà la
data escollida per
l'inici de les visites
guiades a una part
de la masia
l’entrada de la Secretaría de Estado de Turismo a la Fundació
com a patró nat suposa un pas
important en l'estratègia de la
Fundació per cercar col·laboradors, patrocinadors i mecenes

que facin possible el projecte
i que permetin convetir l'espai
es una casa museu.
Els treballs de rehabilitació i
conservació d’aquesta primera fase van començar el passat
mes de març.
La importància de Mas Miró,
però, no només recau en la
casa, sinó també en el paisatge; per això es treballa en la
recuperació de l’essència de
tot l’indret i les terres tornen
a ser conreades sota els paràmetres d’una agricultura ecològica i respectuosa amb el
medi ambient. Pàg. 8

Mont-roig del Camp inicia
la temporada turística amb
la confirmació de tres Banderes Blaves i una bandera
Ecoplayas per l'Estany Gelat. Així, es mantenen les
banderes a la platja de la
Pixerota i platja Cristall i se
n'aconsegueix una de nova
per la platja de la Casa dels
Lladres. La campanya turística s'inicia també amb novetats ja que el municipi ha
obtingut el Segell de Cicloturisme, que atorga l'Agència Catalana de Turisme a
les destinacions que recolzen la pràctica d'aquesta
activitat esportiva.
L'Ajuntament també va
aprofitar la Nit del Turisme
que es va fer a Bonmont per
donar a conèixer la nova
imatge i el nou eslògan que
es farà servir per promocionar el municipi 'La teva casa
de vacances'. Pàg. 6

MILLORES A L'ENTORN DE LA NOUS AGENTS I SERVEI
MARE DE DÉU DE LA ROCA
POLICIAL A MONT-ROIG

DOS PROJECTES SOCIALS
AL BARRI DE LA FLORIDA

La regidoria de Medi Ambient ha realitzat un estudi
en què s’analitza l’estabilitat del vessant sud-est del
PEIN Mare de Déu de la Roca, ha millorat la senyalització de l'entorn i ha dut a terme una sèrie de mesures per evitar els incendis. Pàg. 9

El Pla de Barris de La Florida de Miami Platja ha posat en marxa dos projectes socials amb una inversió
de 66.000 euros amb l’objectiu de conèixer les necessitats i la realitat dels joves i les dones del barri.
La finalitat és la millora social dels col·lectius. Pàg. 10

La Policia Local de Mont-roig del Camp ha incrementat la seva plantilla amb tres nous efectius que
esdevindran elements importants per tal de garantir
la seguretat al municipi i el manteniment del servei
d'atenció al nucli de Mont-roig. Pàg. 4
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EDITORIAL
SUMARI

ANEM PER FEINA
Catorze mesos després de la seva
aprovació, el 50 % de les accions del PAM
han estat executades o iniciades. És la
nostra guia, i malgrat les dificultats que
estem tenint sobretot quant a capacitat
d'inversió i contractació de personal,
estem avançant en la seva execució.
FRAN MORANCHO LÓPEZ
Alcalde de Mont-roig del Camp
alcaldia@mont-roig.cat
Hem arribat a l'equador del mandat.
Han estat dos anys intensos, on hem
treballat sense descans per posar al
dia el nostre municipi. No està sent fàcil, comptem amb un terme municipal
que, per les seves característiques, és
difícil de gestionar, molt extens i amb
una densitat de població baixa. Tot i
així, i després d'uns anys de crisi i de
polítiques austeres, hem sabut posar-nos en el camí de la recuperació,
treballant amb la mateixa intensitat
per millorar l'atenció social i per construir vies de futur que suposin una revitalització econòmica.
El Pla d'Acció Municipal (PAM) que
vam aprovar fa poc més d'un any, i
que ens marca les accions que hem
d'emprendre durant aquest mandat,
busca, precisament, aquest objectiu.
El de construir un poble socialment
fort i cohesionat, per projectar un futur
en comú ple d'oportunitats. És la nostra guia, i malgrat les dificultats que
estem tenint, especialment limitacions
quant a capacitat d'inversió i contractació de personal, estem avançant en
la seva execució. En aquests moments,
només 14 mesos després de la seva

aprovació, el 50% de les accions del
PAM han estat executades o iniciades.
Estem treballant en la construcció del
govern obert, on a més de la comunicació, la transparència i el foment de
la participació hem preparat l'Ajuntament per situar-lo en l'era digital. La
modernització dels procediments, la
simplificació en els tràmits, la racionalització de l'estructura administrativa,
la gestió de sistemes de dades i la posada en marxa de l'administració electrònica han posat el nostre municipi
al capdavant del territori en un temps
rècord.
Hem reforçat les polítiques socials i
educatives: menjadors escolars oberts
en períodes de vacances; nous programes socials per a la gent gran i els
joves; un nou grau mig de formació
professional; un institut propi i independent a Miami Platja; o el reconeixement d'una Oficina d'Escolarització
Municipal en són alguns exemples.
Estem fent grans esforços per millorar
la mobilitat al municipi, on el paper del
vianant sigui més important. El reforç

de la senyalització, la construcció de
nous passos de vianants adaptats i la
construcció de carrils bici són algunes
de les accions que estem executant.
En seguretat ciutadana, els nostres
agents continuen treballant dia a dia,
sent condecorats i contribuint a la davallada en el nombre de fets delictius,
al temps que desenvolupen la seva
tasca de policia de proximitat, com en
el cas de Mont-roig, on s'ha posat en
marxa un nou servei d'atenció.
S'ha intensificat la programació cultural, d'activitats i teatral; hem recuperat
la festa de la Nacional, millorat la programació d'algunes festes populars, i
hem iniciat noves celebracions, com la
Festa de la Infància, que es va celebrar
el passat mes de novembre amb una
gran acollida.
Estem fent millores a l'entorn, arranjant camins; fent plans de sostenibilitat i millora en l'eficiència energètica
als edificis municipals. Estem millorant
l'asfalt de vies, també a les urbanitzacions, que eren les gran oblidades; hem
fet una rehabilitació integral de tots
els parcs infantils i estem treballant en

APUNTA’T ALS CAFÈS AMB L’ALCALDE!

nous projectes de millora de zones verdes, places i rotondes.
Hem reforçat els nostres recursos turístics, millorant les nostres platges,
oferint nous productes, i fent que la
nostra destinació sigui una de les més
demandades de l'estat aquest 2017.
I a més també estem impulsant grans
projectes, projectes estratègics que
marquen el pas ferm cap a la transformació del municipi. Alguns veuran
la llum en els pròxims mesos, d'altres
trigaran més, però tots es troben en
marxa: la rehabilitació integral de l'enllumenat públic; els camps de gespa
artificial; l'obertura del Mas Miró; el
projecte de l'avinguda de Barcelona;
el desmantellament de la via del tren
al seu pas pel municipi i la primera fase
del passeig de les cales.
Davant de les crítiques que sovint
s'adrecen a aquest govern, moltes relacionades amb el continent, el contingut és solvent. Treballem, assolim
i rendim comptes de la nostra feina.
Aquest també era un compromís del
Pla d'Acció Municipal.

RECONEGUT AL BANC
DE BONES PRÀCTIQUES
El programa Cafès amb l’alcalde
ha estat distingit pel Banc de Bones Pràctiques (BBP) dels Governs
Locals de Catalunya com a pràctica
significativa d’apropament a la ciutadania. S’ha inclòs al seu catàleg
pel fet de tractar-se d’una aportació
innovadora i de qualitat que pot servir de referència per a d’altres ajuntaments o entitats locals.
Des de la seva posada en marxa, el
gener de 2016, Fran Morancho ha
realitzat un total de 10 trobades
amb el veïnat del municipi que han
permès tractar d’una forma distesa,
propera i sense formalismes qüestions d’interès municipal, queixes o
suggeriments amb la ciutadania.
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LOCAL
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NOUS EFECTIUS A
LA POLICIA LOCAL

SERVEI D'ATENCIÓ A MONT-ROIG

En els darrers mesos s'ha detectat, a més, un descens en robatoris
Una imatge del nou servei de proximitat posat en marxa a Mont-roig.

L’Ajuntament ha posat en marxa un nou servei d’atenció
policial al nucli de Mont-roig.
Aquest servei, que va entrar en
funcionament el mes de maig,
s'ofereix de dilluns a diumenge,
de les vuit del matí a les dues
del migdia, i serveix per reforçar
el servei policial al poble.

L'alcalde Fran Morancho i el regidor de Seguretat Juan Gallardo amb els nous efectius de la policia local.

vacants per comissió de serveis, també permetran intensificar la vigilància policial durant l'estiu. Aquesta és l'època
de l'any en què més augmen-

Amb aquestes incorporacions,
que es van fer efectives el passat 24 d'abril, s'ha pogut disposar de presència policial a
les entrades i sortides de tots
els col·legis del municipi així
com reforçar la disciplina viària i augmentar les tasques de
seguretat ciutadana. A més,
han permès posar en marxa
un nou servei d'atenció policial al nucli de Mont-roig. Els
nous agents, que cobreixen 3

• A l'estiu,
s'intensifica la
vigilància a la costa i
a les urbanitzacions
ten els requeriments policials
coincidint amb l'increment
de població del municipi. Per
aquest motiu, les accions de
policia de proximitat s'incrementen a la zona de costa i a

les urbanitzacions, sense descuidar l'àmbit rural. El reforç
policial, però també la bona
coordinació amb agents d'altres cossos, ha permès frenar
el nombre de robatoris i fets
delictius al municipi.
Xifres positives
En aquest sentit destaquen
les xifres registrades el passat
mes de maig en què s'observa un descens del 76% dels
robatoris en habitatges i d'un
22% dels fets delictius com
furts o lesions. Així, per exemple, dels 47 robatoris que es
van produir el mes de maig
del 2016, s'ha passat als 11
d'aquest any.

Per poder contactar amb l’agent
s’ha posat en funcionament un
telèfon policial d’atenció al ciutadà que és el 676 81 86 35.
Aquest número podrà ser utilitzat, en l’horari indicat, (de dilluns
a diumenge, de 8 a 14 h) per tal
de sol·licitar presència policial,
ja sigui a l’oficina o en qualsevol
punt de Mont-roig.
Aquest nou servei de reforç
a l’atenció policial s’ha posat
en marxa per donar resposta
a les demandes dels veïns de
Mont-roig, que, malgrat que
actualment els agents del cos
es desplacen per qualsevol requeriment, reclamaven tenir la
policia al poble.

Horari:
De dilluns a diumenge de 8 a 14 hores.
Telèfon:
Per sol·licitar presència policial.

676 818 635
Fora d'aquest horari contacteu
amb el telèfon 977 838 873
En cas d'emergència truqueu al 112

Rep els avisos que
t’interessen de:

des

car
reg
a

-te

-la

!

La Policia Local de Montroig del Camp ha incorporat
3 nous agents a la seva
plantilla que desenvoluparan
funcions de policia de
proximitat.

Amb el nou servei, un agent
atèn a la ciutadania, de forma presencial, des de l’oficina
que s'ha instal·lat al costat de
les dependències de l’Ajuntament i que anteriorment ja
va acollir la seu de la policia
local, a la carretera de Colldejou, sense número. Aquest
agent també realitza tasques
de patrullatge a peu pel nucli de Mont-roig, vigilant els
carrers, l’escola i altres punts
d’interès. A més, en cas que
algun veí o veïna no pugui
presenciar-se a la nova oficina, l’agent es desplaça per tal
d’assistir-lo.

L’objectiu és que l’agent desenvolupi les funcions de policia
de proximitat i pugui atendre
als veïns que ho sol·licitin, evitant-los els desplaçaments a les
dependències que el cos policial té a Miami Platja.

Tria la
informació
que vols
rebre!

Períodes d’inscripcions
Actes festius
Actuacions teatrals
Ofertes de feina
Activitats infantils
Plens
Ajudes i beques
i molt més!

Al teu mòbil i de manera immediata

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

L'ESTAT ES COMPROMET: LA PRIMERA
FASE DEL PASSEIG DE LES CALES AL 2018
Ha confirmat que ha començat els tràmits perquè l’any vinent es puguin licitar les obres d'aquest projecte
El Govern de l’Estat ha
començat a treballar perquè
el 2018 sigui l’any de la
primera fase del passeig de
les Cales de Miami Platja.
Així ho va confirmar el subdelegat del Govern a Tarragona, Jordi Sierra a l’alcalde
de Mont-roig del Camp, Fran
Morancho en una visita que
va realitzar el passat mes de
maig al municipi. Acompanyats del cap del Servei Provincial de Costes de Tarragona, Alfons Fors, del regidor
d’Urbanisme, Vicente Pérez
i de la regidora de Turisme,
Yolanda Pérez, la trobada va
servir per tractar diversos temes d’interès pel municipi de
competència estatal.
Des de l’Ajuntament, l’alcalde es va mostrar satisfet que

• La primera fase
unirà el passeig
Mediterrani amb el
de la platja Cristall
aquest projecte important
per la façana marítima pugui
començar l’any vinent, tot
confiant que posteriorment

Visita del subdelegat del Govern Jordi Sierra al municipi.

es desenvolupin les successives fases del projecte.
La primera fase de les obres
tindrà un cost aproximat de
800.000 euros i és una de les
parts més destacades ja que
permetrà donar continuïtat
a tot el litoral del municipi.
Aquesta fase té previst unir
el passeig de la platja Cristall
amb el Passeig Mediterrani i
servirà per alinear la línia de
costa del municipi.

S'espera que el carril bici uneixi l'Estany Gelat amb el riu Llastres.

Millores prèvies
A l'espera de poder desenvolupar el projecte de les Cales, l'Ajuntament ha realitzat
diversos treballs de millora a
la façana marítima. S'ha asfaltat el passeig Mediterrani
i el passeig Marítim i s'han
realitzat treballs de senyalització horitzontal i vertical per
dotar aquests carrers d'espais peatonals, noves zones
d'estacionament, coixins de

reducció de velocitat i sentits
únics de circulació. L’actuació
ha contemplat la creació d’un
carril bici de 3.500 metres,

800

800.000
EUROS D'INVERSIÓ PER A
LA PRIMERA FASE

que uneix l'estació nàutica
amb l’Estany Gelat i la ruta de
BTT existent en aquest punt.
Aquest carril bici continuarà
al passeig de la platja Cristall
i enllaçarà amb la passarel·la
del riu Llastres. En aquest
tram es col·locaran les terrasses dels bars i restaurants a la
zona verda central del passeig
i s'eliminaran les escales per
tal de millorar la mobilitat de
vianants i ciclistes.

ZONA DE VIANANTS ENTRE L'AVINGUDA
OLEASTRUM I L'AVINGUDA BARCELONA
OBRES

L'Ajuntament ha començat els treballs per fer una zona de vianants que unirà
l'avinguda Oleastrum amb l'avinguda Barcelona per sota de l'actual pont de la
via del tren. Aquesta zona disposarà d'enllumenat públic, fins ara inexistent, i
estarà delimitada amb pilones de goma. Els dos carrils de circulació s'han desplaçat per poder guanyar més amplada i espai pels vianants que s'ubicaran al
cantó est d'aquest tram de carrer. L'objectiu és dotar de més segurat una zona
de trànsit que no disposava d'espai per passar-hi caminant.

NOVES ESCALES D'ACCÉS A LA PLATJA DE L'ESTANY GELAT

SENYALITZACIÓ DE PLACES DE MIAMI PLATJA

La platja de l’Estany Gelat disposa d'unes noves escales d'accés. Els treballs han
consistit en la demolició dels antics esgraons, desgastats i amb fort desnivell per
construir una nova infraestructura que destaca per tenir el doble d'esgraons de
formigó estampat i que, a més, incorpora una barana.

Solucionar les deficiències de senyalització era una de les prioritats de la regidoria de Mobilitat, que, amb aquesta actuació s'han pogut identificar places com la
del Cinquantenari, Tarragona o Jaén. Amb aquests treballs es dóna per pràcticament finalitzada la senyalització de carrers i places de Miami Platja.
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TURISME
SUMARI

NOUS DISTINTIUS AVALEN LA
QUALITAT TURÍSTICA DEL MUNICIPI
• S'està treballant
perquè establiments
d'allotjament,
restauració
i empreses
especialitzades
puguin disposar d'un
segell propi
tinuar amb la trajectòria iniciada de promoció d'aquest
tipus de turisme.

S'ha obtingut una nova Bandera Blava a la platja de la Casa dels Lladres.

El municipi torna a tenir tres
Banderes Blaves. La Platja
Casa dels Lladres ha estat
guardonada amb aquest distintiu que avala la qualitat,
l’accessibilitat i els serveis
d'aquest espai. També la platja de l'Estany Gelat ha obtingut una bandera, en aquest
cas la Ecoplayas, una certificació que valora aspectes com la
qualitat i la sostenibilitat.

de Cicloturisme atorgat per
l’Agència Catalana de Turisme, que ha de servir per potenciar l'activitat relacionada
amb la bicicleta. Paral·lelament la regidoria de Turisme està treballant perquè

establiments
d'allotjament
(hotels, càmpings i cases), de
restauració i empreses especialitzades (venda de material, fisioterapeutes) puguin
disposar d'un segell propi
identificatiu que permeti con-

Platja Cristall
RECONEIXEMENTS

La temporada turística
s'inicia amb la recuperació
de la tercera Bandera Blava,
i l'obtenció, per primera
vegada, d'una bandera
Ecoplayas i d'un Segell de
Cicloturisme.

Segell de Cicloturisme
Un altre dels reconeixements
obtinguts és el nou Segell

Platja Pixerota
Platja Casa dels Lladres
Platja Estany Gelat
Segell Cicloturisme

Posada a punt
Les platges del municipi ja fa
dies que estan preparades
per rebre als banyistes. Des
de l’inici del mes de juny que
funciona el servei de socorrisme. Així de l’1 de juny al 30
de setembre hi haurà servei
de dilluns a diumenge, en horari d'11h a 19h. En el cas de
la platja Cristall, les torres de
vigilància s’han reparat.
La posada a punt de les platges i les cales del municpi ha
inclòs també neteges extraordinàries i la revisió i millora de diversos serveis. Entre
ells d’estaca la instal·lació de
3 noves dutxes a la cala Califòrnia, cala Misteri i platja
dels Penyals o l’arranjament
de les escales d’accés a la
platja de l’Estany Gelat. També s’ha dotat de noves illes
de papereres de reciclatge
en aquest espai i a la platja
Cristall per tal de fomentar
aquesta pràctica.

NOU ESLÒGAN
TURÍSTIC
El municipi ha posat recentment en marxa un nou
eslògan turístic per tal de
millorar la fidelització entre els nostres visitants.
“Mont-roig Miami, la teva
casa de vacances” és la frase que s'ha escollit tenint
en compte el tipus d’oferta majoritària del municipi,
càmpings i habitatges d’ús
turístic, dos tipus d’establiments que es caracteritzen per tenir un important
nombre de repetidors.
Aquest nou eslògan va presentar-se oficialment durant
la Nit del Turisme a Bonmont que va servir també
per donar a conèixer la nova
imatge gràfica que s'utilitzarà per promocionar-lo i per
convidar als turistes a repetir
destinació.

Nova senyalització
Els banyistes trobaran altres
novetats aquest estiu com és
la senyalització informativa. En
aquest sentit s’ha regularitzat
el nom de cada platja i cala
paral·lelament amb la catalogació que ha fet la Generalitat
i s’ha establert una nova retolació que inclou el nom identificatiu de l’espai així com els
serveis que s’hi ofereixen com
socorrisme, neteja, banderes
blaves, WC, etc.

Tornen el Banys de Lluna

Més serveis turístics familiars

Els tallers i l'animació infantil són algunes de les principals propostes de la programació.

La Family Area i l'Ecobiblio són els nous serveis gratuïts que s'oferiran aquest estiu.

Aprofitant la campanya de vacances i
els mesos de juliol i agost, són diverses les activitats programades per tal
de complementar l'oferta tradicional
de sol i platja.
La novetat d'aquest estiu són les excursions guiades al Mont-roig medieval i les excursions nocturnes amb
sopar inclòs a l'Ermita Mare de Déu
de la Roca. Continua aquest estiu les
sessions de ioga infantil que s'obren

Una altra de les novetats de la temporada turística és la posada en marxa
de la Family Area a la platja Cristall. Es
tracta d'un servei que s'ublicarà on hi
havia la guarderia de platja però que
presenta un concepte diferent. El nou
espai oferirà diversos serveis a les families com microones, cambiador per
a nadons, lavabo, jocs, pilotes, piscinetes inflables, etc. Hi haurà un vigilant
que gestionarà l'espai però no hi hau-

a tota la familia i els tallers i animació
per tal que els nens i nenes s'ho passin bé com són les cucanyes o la festa
de l'escuma. A més, tots els dimecres
a primera hora del matí hi haurà sortides en bicicleta.
La programació estival també contempla projeccions de cinema totalment gratuïtes que tindran lloc els divendres a les 10 de la nit a la pèrgola
de la platja Cristall de Miami Platja.

rà servei de guarderia. A més, els dimarts hi haurà activitats com ara tallers
i manualitats per als més petits. L'horari d'obertura serà d'11 a 14 i de 17
a 19 h. D'altra banda, aquest estiu es
posa en marxa l'Ecobiblio al mòdul de
l'oficina de turisme que hi ha a la platja
Cristall. En aquesta biblioteca hi haurà
un raconet infantil i s'oferirà prèstec de
llibres per tots aquells que vulguin gaudir de la platja i la lectura.
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CONSTITUÏDA LA TAULA DE TURISME

És una eina del Pla Estratègic de Turisme que ha de servir per millorar el principal motor econòmic del municipi
La Taula de Turisme de
Qualitat ja és una realitat.
Es tracta d'una nova
plataforma d'interlocució
entre els agents públics i
privats del municipi que
treballarà per definir les
estratègies de futur i donar
un impuls al sector turístic
local.
El nou organisme es va reunir
per primera vegada a finals del
mes de maig. A la trobada hi
van assistir l’alcalde de Montroig del Camp, Fran Morancho
i la regidora de Turisme, Yolanda Pérez que van presentar la
iniciativa als integrants, representants del sector turístic local del càmping, del golf i de
l’allotjament, proposats per
tots els grups municipals amb
representació a l'Ajuntament,
la Fundació Mas Miró i la URV.
La Taula de Turisme servirà
com a plataforma d’interlocució per a l’orientació, planificació, seguiment i supervisió del
Pla Estratègic de Turisme, que
ja s’ha posat en marxa. Aquest,
s’està desenvolupant a través
d’un conveni amb la Universitat Rovira i Virgili, encarregada
d’elaborar un diagnosi rigoróssobre la situació econòmica de

PREMI NIT DEL TURISME

Imatge de la primera reunió de la Taula Estratègica de Turisme.

Mont-roig del Camp en general i del sector turístic en particular. L’elaboració d’aquest
Pla Estratègic és una actuació
que forma part del Projecte
d’intervenció Integral del Barri
de La Florida de Miami Platja,
que s’ha ampliat a tot el muni-

• El pla s'està
realitzant amb
integrants del sector
turístic proposats pels
grups municipals, Mas
Miró i la URV

cipi, i un dels compromisos de
l’Ajuntament per aquest mandat, inclòs en el Pla d’Acció
Municipal.
Precisament aquestes setmanes s'estant fent també contactes amb representants del
sector de la restauració i del
comerç local per tal d'incorporar les seves opinions.
En la primera trobada ja es va
fer una presentació de l’estudi
de la diagnosi prèvia de turisme i l’economia municipal i es
va acordar participar i cooperar de forma estable i permanent per millorar la competitivitat del sector turístic local.

El Premi Nit del Turisme 2017
ha estat per la pastisseria La
Glòria de Miami Platja. El
guardó és un dels moments
destacats de la Nit del Turisme, una gala que és punt de
trobada entre el teixit empresarial local i els representants municipals i serveix per
presentar les novetats de la
temporada turística. La XVII
edició d’aquest certamen,
celebrada al restaurant Les
vistes del Club de Golf Bonmont, va reconèixer públicament la pastisseria La Glòria
per la seva trajectòria professional i la seva remodelació,

replantejament i actualització del negoci adaptant-lo a
les noves tendències. Aquest
establiment, juntament amb
la immobiliària Arenda i
Reimund Dietzen eren les 3
candidatures finalistes que
optaven al reconeixement,
proposat per la regidoria de
Turisme de l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp i ratificat per la Junta de Govern
Local. La guanyadora es va
obtenir mitjançat votació
dels assistents, persones
vinculades directe o indirectament amb el sector turístic
del municipi.

Finalistes del Premi Nit de Turisme 2017.

ESPORTS

NOU SERVEI D'ACOLLIDA
DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES
La novetat de les activitats
esportives de l'estiu
organitzades per l'Àrea
d'Esports de l'Ajuntament
de Mont-roig del Camp és el
servei matinal d'acollida que
hi haurà diàriament entre les
vuit i les nou del matí.
L’Àrea d’Esports ja ho té tot a
punt perquè, un any més, els
nens i nenes gaudeixin de l’estiu jugant i practicant esport.
Caiacs, pitch and putt, jocs a
la platja, orientació, natació,
senderisme, BTT o tallers són
algunes de les activitats que
s’oferiran durant els matins
dels mesos de juliol i agost.
Les activitats es realitzaran
de dilluns a divendres, de 9h
a 14h, a la base nàutica de la
platja Cristall, a la piscina municipal, als poliesportius o al
Club de Golf Bonmont. Aquest
any, com a novetat, s’oferirà un
servei d’acollida per 1 € al dia.
Així, les famílies que ho necessitin podran portar els seus
fills a les 8 del matí. L’horari
també s’amplia amb l’habitual servei de menjador. A més,
tots els nens i nenes amb beca
de menjador durant el curs

Imatge promocional de les activitats esportives d'estiu.

acadèmic 2016-2017 tindran
el servei de menjador becat i
podran demanar ajuts per a la
resta d’activitats.
D’altra banda, els joves i adults

• Caiacs, pitch and
putt, jocs a la platja,
BTT, orientació,
natació,o tallers
són algunes de les
activitats que es
faran al juliol i l'agost

també podran continuar practicant esports com ciclisme de
sala, pilates o zumba, per 20
euros al mes. S’ofereix també l’entrada puntual per 3
euros al dia o un abonament
de 10 entrades per 15 euros.
Aquests preus inclouen l’accés
al nou gimnàs del poliesportiu
de Miami Platja. Finalment,
tots aquells que vulguin practicar esport a l’aire lliure, tindran
classes gratuïtes de zumba i
taitxí a la pèrgola de la platja
Cristall i un dinamitzador a les
instal·lacions esportives de la
platja Cristall.

MITJA MARATÓ MIAMI PLATJA

NIT DEL TURISME

Més de mig miler d'atletes
van participar el 15 d’abril a la
segona edició de la M3 Mitja
Marató Miami Platja. Francesos, italians, andorrans, canaris
i corredors de la demarcació i
del municipi, entre altres, van
gaudir d’aquesta jornada esportiva. La proposta va comptar amb recorreguts per a tots
els nivells amb distàncies de
21k, de 10k i també una de 5k.
Un altre dels atractius de l’esdeveniment van ser les proves
infantils on més de 120 nens i
nenes fins als 13 anys van participar i es van emportar una medalla en passar la línia de meta.
En la cursa de 21k, el corredor
local, Daniel Baena, va arribar
en primera posició amb un
temps d’1h 14m 02s, just un

minut abans que Aitor Abadias d’Osca amb 1h 15m 02s. La
tercera plaça masculina la va
tancar Borja Fernández, procedent de Torrelavega amb 1h
15m 37s. Pel que fa al pòdium
femení, la corredora local Núria Florencio es va imposar per
18 segons, 1h 34m 06s, a l’ampostina Andrea Drago amb 1h
34m 24s. Finalment, la tarragonina Laura Abella va arribar en
tercer lloc amb 1h 35m.
Pel que fa al recorregut de
10k, Israel Rodríguez va emportar-se el primer lloc amb
35m 19s, seguit de Joan Oriol.
Pel que fa a les guanyadores,
la reusenca Isabel Jiménez
va imposar-se amb 42m 41s,
acompanyada de la tarragonina Gloria Cristina.

Pòdium amb els guanyadors de la Mitja Marató 2017.
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FUNDACIÓ
MAS MIRÓ
SUMARI

LA FUNDACIÓ ES MARCA EL 20
D'ABRIL PER OBRIR EL MAS MIRÓ
Està previst que l'obertura parcial coincideixi amb la data de naixement del pintor, el 20 d'abril de 1893

REHABILITACIÓ I
OBERTURA

La vicepresidenta del Govern, amb un ventall mironià que li va regalar el nét de Miró, en presència de l'alcalde Fran Morancho, Enric Millo i Santi Vila.

El govern estatal s'ha sumat
a la Fundació Mas Miró en
un acte públic que va tenir
lloc fa unes setmanes i que
va comptar amb la presència
de la vicepresidenta Soraya
Sáenz de Santamaría que va
signar l'adhesió.
La Fundació Mas Miró de
Mont-roig del Camp s’ha marcat la data del 20 d’abril de
2018, coincidint amb l’aniversari del naixement de l’artista
Joan Miró (20 d’abril de 1893),
per obrir al públic les portes de
la masia fent realitat la primera
fase del projecte. Aquesta data
es va fer pública en el marc de
la signatura del protocol de
col·laboració entre la Fundació
i el Govern d’Espanya, rubricat
pel president de la Fundació,
Fran Morancho, i la vicepresidenta espanyola Soraya Sáenz
de Santamaría, que va visitar el
Mas Miró el mes de juny.
A l’acte també hi va assistir
Joan Punyet, nét de Joan Miró,

la secretaria de Estado de Turismo, Matilde Pastora, el Delegat del Govern d’Espanya, Enric Millo, el conseller de Cultura
de la Generalitat, Santi Vila, el
director dels Serveis Territorials
de Cultura a Tarragona, Jordi
Agràs, el diputat de Cultura
de la Diputació, Joan Olivella,
regidors de l’equip de govern

• La Secretaria
d’Estat de Turisme
es converteix en nou
patró de la Fundació
Mas Miró de Montroig del Camp
de l’Ajuntament de Mont-roig
del Camp, els patrons de la
Fundació i els arquitectes del
projecte, l'estudi RCR d'Olot,
guanyadors del darrer premi
Pritzker d'arquitectura.

El president de la Fundació va
mostrar la seva satisfacció per
l’entrada de l’Estat com a patró
d’aquest organisme i va demanar més implicació i esforç econòmic a totes les institucions
públiques i empreses. També
va dir que com a “poble estem
en deute per tot el que ens va
llegar, va posar el nostre poble
al món i ara volem que el món
visiti el lloc que va veure néixer
a l’artista”. Per la seva banda,
la vicepresidenta espanyola va
explicar que després de la visita al Mas entén l’arrelament de
Miró amb aquest territori i considera la figura de Miró com un
dels “majors patrimonis culturals d’Espanya”. Finalment el
nét de l’artista, Joan Punyet
Miró va recordar la importància
de la masia pel seu avi, quan
en una entrevista del director
del MoMA a Nova York, li va
contestar que Mont-roig del
Camp era el seu espai favorit
de creació per davant de Barcelona, París o Palma.

• L’estratègia de
la Fundació Mas
Miró és cercar més
col·laboradors,
patrocinadors
i nous mecenes
Obertura en fases
La Fundació Mas Miró ha replantejat el projecte inicial per
poder obrir la masia en diverses fases i ha desenvolupat una
estratègia de recerca de recursos que permetin fer viable
el projecte de museïtzació de
l’espai. El protocol de col·laboració amb el Govern d’Espanya
i l’entrada de la Secretaría de
Estado de Turismo a la Fundació suposa un pas important
en aquesta estratègia de la
Fundació per cercar col·laboradors, patrocinadors i mecenes
que facin possible i visitable el
Mas Miró.

El passat mes de març van començar les obres de conservació i rehabilitació de diferents
espais del Mas Miró, obres essencials pel manteniment dels
edificis i un primer pas per a la
seva futura obertura. Destaca
la rehabilitació de l’espai del
taller de l’artista, així com la rehabilitació d’un dels edificis annexes, el qual anirà destinat a
l’acollida de visitants. Tot i que
el calendari avança més lentament del que estava previst, el
projecte s’ha pogut replantejar, de manera que es treballa
amb l’objectiu de poder obrir
en diverses etapes. D’aquesta
forma, no serà necessari esperar més temps per començar a
gaudir d’aquest lloc absolutament icònic dins de l’obra i la
vida de Joan Miró.
El pressupost per aquesta primera fase d’intervenció està a
l’entorn dels 400.000 euros,
dels quals, 159.000 euros corresponen a una subvenció de
la Generalitat, lligada al fet
que aquest element està considerat un Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).

Agricultura ecològica
La importància de Mas Miró,
origen i inspiració de tota
l’obra de Miró, no només recau en la casa, sinó també en
el paisatge; per això es treballa en la recuperació de l’essència de tot l’indret i la seva
activitat, de manera que les
terres que envolten la masia
tornen a ser conreades sota
els paràmetres d’una agricultura ecològica i respectuosa
amb el medi ambient.

REHABILITACIÓ MAS MIRÓ

Pressupost
primera fase
intervenció:
400.000 €.

Primera fase de
visites guiades
i concertades:
el 20 d’abril
de 2018.

Inicialment es rehabilita
el taller de l’artista i un
dels espais annexes.

Els treballs
iniciats al març,
permetran
visitar la casa
parcialment.

Projecte de rehabilitació a
càrrec de l’estudi RCR d’Olot,
guanyador de la darrera edició
del Pritzker d’arquitectura.

En aquesta imatge es poden veure els treballs de conservació de l'edifici principal de Mas Miró.
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ERMITA MARESUMARI
DE DÉU DE LA ROCA

MILLORES A L'ENTORN DE L'ERMITA

S'estan realitzant intervencions per estabilitzar la muntanya, treballs de senyalització, recuperació de camins i prevenció d'incendis
L'Ajuntament de Mont-roig del
Camp, a través de la regidoria
de Medi Ambient està realitzant
diverses accions per preservar
i mantenir un dels punts més
singulars del municipi com és
l'Ermita de la Mare de Déu de la
Roca i el seu entorn.
Una de les primeres accions que s'hi
ha dut a terme ha estat un estudi sobre l’estabilitat del vessant sud-est del
PEIN Mare de Déu de la Roca. L'objectiu era determinar l'estat en què
es troben els blocs que conformen
la muntanya i anticipar-se a possibles
despreniments. L'estudi ha definit 10

60.000
60

La muntanya que alberga l’Ermita està formada per blocs de pedra.

EUROS PER
INTERVENCIONS A
L'ERMITA I L'ENTORN

En aquest sentit l’Ajuntament ha destinat més de 60.000€ del pressupost per
realitzar aquestes intervencions.

zones on s’especifica el nivell de risc
i el possible recorregut de les roques
en cas de caure i els problemes que
aquest fet podria ocasionar. A més
s’han detallat algunes de les possibles
actuacions a dur a terme, com poden
ser el sanejament de les zones inestables, l'estabilització amb estructures o
la instal·lació de panells informatius.

Nova senyalització
Aquest pressupost també ha contemplat la instal·lació de nova senyalització al voltant de l'Ermita de la Mare de
Déu de la Roca. D'una banda, cartells
identificatius de camins i senders, amb
distàncies i direccions, i de l'altra panells informatius dels usos i activitats
permeses com els que s'han ubicat a
la Cova del Patou i a l'Hort de l'Ermita.

Equip d'extinció d'incendis
Una altra intervenció realitzada és la instal·lació d'un equip d'extinció d'incendis.
S'ha col·locat una motobomba a l’antiga
cisterna que recull i aprofita l’aigua de

• S'ha dotat l'Ermita d'un
nou equip de lluita contra
els incendis per protegir
el Santuari i el seu entorn
natural

pluja, de manera que en cas de necessitat, només caldrà connectar les mànegues i el sistema ja podrà llançar aigua.
De moment es disposa de 30 metres
cúbics d’aigua, que equival a 7 camions de bombers. A través d’aquest
equip, en cas de produir-se un incendi a les immediacions del paratge es
podria frenar el desenvolupament de
les flames. Altres de les accions que hi
ha previstes de realitzar en breu són la
instal·lació d’un parallamps a l’ermita
de Sant Ramon i la reforma dels WC de
l’Ermita de la Mare de Déu de la Roca.

RECUPERACIÓ D'UN SENDER QUE PORTA A L'ERMITA
Un conveni de col·laboració amb la Diputació de Tarragona i l'Obra Social "La Caixa" ha permès netejar i desbrossar la zona del barranc de l'Ermita de la Mare de Déu
de la Roca, amb una extensió de 4.500 metres quadrats i
recuperar els camins que porten al mateix barranc, al llarg
de 200 metres quadrats més. Destaca d'aquesta actuació
la recuperació d'un sender que s'agafa a l'inici de la carretera i que permet contemplar nombroses cavitats a les

roques i gaudir d'un passeig saludable fins al santuari. Els
treballs els ha dut a terme un grup de 5 persones de l'empresa Formació i Treball. El resultat d'aquesta intervenció
és la millora d’un espai d’alt valor mediambiental i saludable, la prevenció d’incendis i la integració de persones en
risc d’exclusió social. Ara s'anima als veïns i excursionistes
a utilitzar aquest nou sender, que també s'ha senyalitzat,
per tal de contribuir al manteniment d'aquest nou espai.

El Ball de Coques és BCIL

Ara l’@juntament
+ àgil

Fotografia de l'any 1992 en què es va recuperar el Ball de Coques.

El Ball de Coques de Mont-roig ha estat
declarat Bé Cultural d'Interès Local. El Ple
de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp
de 14 de juny, recollint la proposta de l'Associació de Veïns Muntanya Roja, va atorga-li aquesta distinció. Es tracta d'un element festiu patrimonial del nostre poble,
documentat de fa més de 200 anys, que

aquest 2017 celebra el 25è aniversari de
la seva recuperació. El 8 de setembre de
l’any 1992 es va tornar a ballar a l'Ermita
de la Mare de Déu de la Roca després d'un
intens treball de documentació. Aquest
ball vuitcentista, és dels pocs que s’ha conservat a la comarca i l’únic que encara es
balla al Baix Camp.

+ a prop

+ obert

Nova seu
llicència de
electrònica
piscina
Instància general

amb més de 50
tràmits. Informa-te’n!

servei de
menjador
social

ajudes als emprenedors

llicència d’enderroc

PARELLES DE FET

www.mont-roig.cat/seu-electronica
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PLASUMARI
DE BARRIS

NOUS PROJECTES SOCIALS A LA FLORIDA
L'objectiu del Pla de Barris és donar una resposta socio-educativa als nois i noies i fomentar l’ocupació de les dones

tes vinculats a l’àmbit social per tal
que se’ls pugui donar una resposta
sòcio-educativa adient. El pressupost
d'aquest programa per a joves és de
27.500 euros.
La finalitat d’aquest programa és doble, per una banda, fer un treball conjunt amb una visió comunitària i de
millora social del barri, generant una
oferta d’activitats i oportunitats socials dels joves, i per l’altra, fomentar la
participació dels joves, a través de la
responsabilitat, el compromís, els valors socials de convivència i solidaritat
i el desig de millorar la societat.

Una tècnica es reuneix amb els joves per conèixer les seves necessitats.

El Pla de Barris de La Florida de
Miami Platja ha posat en marxa dos
projectes socials amb l’objectiu de
conèixer les necessitats i la realitat
dels joves i les dones del barri. La
finalitat és la millora social d’aquests
col·lectius.
Per desenvolupar els dos programes,
s’ha treballat conjuntament amb els departaments de Joventut i de Polítiques
d’Igualtat i de les Dones de l’Ajuntament
de Mont-roig del Camp. En total la in-

versió d'aquests dos programes és de
66.000 € que es destinaran a la millora.
Programa de joves
La primera de les actuacions consisteix
en el disseny i execució d’un programa dirigit als nois i noies que viuen en
aquesta zona. Aquest, es portarà a terme a través d’una educadora de carrer,
que serà l’encarregada de diagnosticar
quina és la situació actual dels joves del
barri i fer un treball individual, grupal i
comunitari amb ells.

Es treballarà amb els joves per tal de
crear vincles de confiança, per plantejar dubtes, inquietuds, dificultats i/o
propostes sobre els diferents aspec-

66M
66.000 €

ÉS EL PRESSUPOST TOTAL DELS
DOS PROGRAMES

Programa de dones
L’altra actuació va dirigida a les dones del Barri de La Florida i al foment
de l’ocupació i té un pressupost de
38.500 euros. Donat el sector i el
col·lectiu, es farà especial èmfasi en
el foment del cooperativisme. Així, a
través d’aquest programa es vol informar, sensibilitzar i animar al col·lectiu
de dones a dedicar-se, bé com a emprenedores, bé com a treballadores
al treball cooperatiu. Amb la millora
de les competències i del nivell d’autonomia econòmica de les dones, es
pretén, per un costat, fomentar el
treball femení de qualitat i emprenedor, i per l’altra diversificar l’economia
d'aquest barri de Miami Platja.

EDUCACIÓ

SEGONA LÍNIA DE P3 A
L'ESCOLA JOAN MIRÓ
El nou curs escolar començarà amb una
nova línia de P3 a l'Escola Joan Miró.
L'augment de nens i nenes preinscrits
als centres educatius de Miami Platja ha
portat al Departament d'Educació de la
Generalitat a atorgar una segona línia del
primer curs d'educació infantil. Es tracta
d'una molt bona notícia que confirma
l'aposta i la confiança de les famílies pels
centres educatius del municipi. En aquest
sentit, també han sigut un èxit les preinscripcions al nou institut de Miami Platja,
en què pràcticament el 100% dels alum-

nes de les dues escoles d'aquest nucli es
quedaran a estudiar en aquest centre.
Una altra de les novetats pel curs
vinent és el nou cicle formatiu de grau
mitjà de Sistemes microinformàtics i
xarxes amb 19 preinscrits.
D'altra banda durant l'estiu es realitzarà una reforma del menjador de l'escola Mare de Déu de la Roca. Properament està previst rehabilitar també
la cuina d'aquest centre. Per aquestes
dues obres l'Ajuntament hi aportarà
150.000 € i la Generalitat 87.000 €.

Aquest curs l'escola Joan Miró ha tingut una sola linia de P3.

ACCIÓ SOCIAL

400 PERSONES, A LA
FESTA DE LA GENT GRAN
Bona companyia i molta diversió a la
primera Festa de la Gent Gran celebrada el passat 26 de maig. Més de 400
persones van participar a la iniciativa,
organitzada per l’Ajuntament de Montroig del Camp, que tenia per objectiu
reunir als avis i àvies de tot el municipi,
majors de 70 anys, en una jornada de
germanor.
Diversos autobusos els van passar a recollir per portar-los fins al càmping La
Torre del Sol on es va desenvolupar la
Festa. La celebració va començar amb

l’acte de recepció i benvinguda.
La presidenta del Casal d’Avis Sant
Jaume de Miami Platja, Miracle Fumanal va parlar de la satisfacció de poder
treballar per la gent gran, una tasca que
espera poder fer durant molt de temps.
D’altra banda, Josep Maria Martí, president de l’Associació de jubilats i pensionistes de Mont-roig, va destacar que
aquesta és una iniciativa molt bonica
i una molt bona oportunitat perquè la
gent gran dels dos nuclis pugui compartir un dia junts i relacionar-se.

La festa es va celebrar al càmping La Torre del Sol i va comptar amb un dinar popular.
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CULTURA

IMPULS AL CONCURS LITERARI
S'han fet diversos tallers de creació per incentivar la participació
Fins al 16 de juliol està
obert el termini per
participar al Concurs Literari
Vila de Mont-roig.
Aquesta és la data límit per
presentar les obres i participar al Concurs Literari Vila de
Mont-roig, en les seves diverses categories. Per tal d'incentivar-ne la participació, aquest
any s'ha organitzat una presentació pública de les bases
del concurs així com la signatura del llibre “Un hivern fred i
altres històries” per part d'algunes de les guanyadores de
l’edició del 2015. Clara Meriz
Masip, Judith Garcia Zafra,
Mar Gairal Garcia i Beatriz
Herrera Córdoba van signar
exemplars pel públic assistent.
I és que les seves obres, que
van resultar premiades, formen part d'un llibre que recull

NOU REGLAMENT D'HONORS I DISTINCIONS
Els ciutadans i ciutadanes,
entitats o institucions que treballen pel nostre futur i que
assoleixen nivells d’altruisme
i generositat, que destaquen
o han destacat per fets o
trajectòries personals o professionals, mereixen el reconeixement del seu poble i
de les institucions que els re-

presenten. Per aquest motiu,
l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp ha aprovat un reglament
per a poder regular els honors,
les distincions i els nomenaments honorífics encaminats a
premiar mereixements especials, qualitats i circumstàncies
singulars que contribueixen a
enriquir el municipi.

L'acte de signatura va servir per posar en valor l'esforç dels participants

tots els treballs premiats. Una
iniciativa que es tornarà a repetir amb les obres d'aquesta
edició, els guanyadors de la
qual es donaran a conèixer el
proper mes d'octubre.
Aquest any, a més, s'han organitzat dos tallers per fomentar
la creació literària entre petits
i grans. El primer taller dirigit

a infants va tenir lloc el dia 8
de juny a la biblioteca de Miami Platja i el taller per a joves
i adults es va realitzar el dia
14 de juny a la biblioteca de
Mont-roig. Totes dues activitats van tenir molt bona acollida per part dels participants,
que van poder descobrir els
secrets de l’escriptura creativa.

RACÓ DE LES OPOSICIONS A LA BIBLIO
Les biblioteques de Mont-roig i Miami Platja han posat en marxa un recull de documents i llibres per ajudar a les persones
que ho desitgin a superar amb èxit els examens d'oposicions.

CONEIXEM LES ENTITATS DEL MUNICIPI

CASAL D'AVIS DE MONT-ROIG
Cada dia de la setmana ofereix activitats per als seus socis
L'Associació de Jubilats i
Pensionistes de Mont-roig
celebra aquest 2017 els 30
anys de la inauguració del
seu casal.
El dilluns; servei de podologia i punta de coixí, el dimarts; tallers de memòria o
jocs, dimecres; pintura, dijous; sardanes i country, divendres; tai-txí i tota la setmana servei de perruqueria,
aula d'informàtica i bar. El casal d'avis de Mont-roig està
obert cada dia de la setmana
per tal que els seus 350 socis puguin gaudir d'un espai
on trobar-se i realitzar activitats. I ja en fa 30 que es va
inaugurar i les propostes lú-

A QUÈ ES DEDICA?
L’entitat acull i és punt de
trobada de totes aquelles
persones grans que volen
gaudir de la seva jubilació
mitjançant la seva participació en activitats, tallers,
balls, festes o excursions.

ACTIVITATS, QUAN I ON?
El Casal d’Avis obre cada
dia i ofereix el servei de bar.
A més, organitza setamanalment diverses activitats esportives i culturals. No hi falten les celebracions festives i
les sortides.

DADES DE CONTACTE?
avisjub15@gmail.com

Bar 977837738. Despatx 977837456

Celebració dels 30 anys de la inauguració del casal.

diques no han parat de créixer. De fet, l'entitat organitza
també excurions per Europa,
una trobada entre avis i néts,
un berenar el Dijous Gras i
participa a les festes de Sant
Isidre presentant una pubi-

lla. Aquest any, a més, ha
celebrat l'aniversari de l'entitat amb una festa que va
tenir lloc el 24 de juny i que
va comptar amb un berenar
popular, sardanes, gegants,
country, tai-txí i ball.

ASSOCIACIÓ MUSICAL I
CULTURAL MIAMI SONA

El grup de batucada participa en diversos actes festius locals
Amb tres anys d'història,
el grup de batucada Miami
Sona ja ha aconseguit fer-se
un nom. Estan presents en la
majoria d'actes festius que
es celebren a Miami Platja i
les seves actuacions són èxit
assegurat.
Els hem vist actuar per Sant
Jordi, per Carnaval, per la
Marató i en d'altres activitats
festives. I és que el nombre
d'actuacions d'aquest grup
de percussió no ha parat de
crèixer des que un grup de
persones de Miami Platja la

FITXA DE L'ENTITAT

CALENDARI
Festa Major Sant Miquel
Actuació de la Coral Sant
Miquel i rom cremat
Octubre
Espectacle de titelles

per adults i vermut
31 octubre
Festa de la castanyada
31 desembre
Sopar de cap d'any

FITXA DE L'ENTITAT
A QUÈ ES DEDICA?
Organitza classes de batucada, concerts, trobades amb
formacions musicals, coopera amb altres associacions i
participa en actes festius i
culturals.

ON ES FAN ACTIVITATS?
Realitza actuacions al llarg
de l'any. Els dies d'assaig són
els dijous, de les 19.45 a les
22.00 h al centre Polivalent
de Miami Platja.

DADES DE CONTACTE?
Associació Musical i Cultural Miami Sona
Lina 617.31.00.75

Imatge de la formació en un dia d'assaig.

va fundar, l'any 2004. Actualment són 25 socis de diverses
edats que, de forma periòdica, es troben per fer ressonar

timbals, tambors i els diversos
elements de percussió que
porten. L'entitat, que assaja
cada dijous al Centre Poliva-

lent, està oberta a qualsevol
persona que tingui interés
en formar part d'un grup de
batucada. Asseguren, a més,
que són una associació de recent creació i que encara s'estan formant. Tot i que no tenen un calendari d'actuacions

tancat, ja estan preparant les
properes sortides per aquest
estiu. Els qui els vulguin escoltar podran gaudir dels ritmes
de batucada més populars i
passar una bona estona al ritme dels seus timbals i la seva
percussió.
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Una mirada des de
l’esquerra

Manual de
desgovern

Els i les socialistes de Mont-roig Miami
vàrem iniciar en les passades eleccions
municipals de 2015 un projecte de progrés, encaminat a consolidar un municipi
de progrés i cohesionat, i alhora assolir un
municipi més igualitari i just.
Per nosaltres el servei a la ciutadania comença als pobles i la transformació social
prové des de baix, la nostra acció va encaminada a recuperar i construir amb convicció i compromís un municipi de progrés,
més equitatiu, just i solidari, impulsant cap
al futur la seva vida social, econòmica i cultural.
Des de els primers ajuntaments democràtics, les responsabilitats de govern dels i
les socialistes han estat mínimes al nostre
Ajuntament, sabem de les dificultats de
moltes demandes i no només de les estrictament municipals, també la desafecció i
rebuig de la ciutadania cap a la classe política. Els i les socialistes de Mont-roig Miami
som conscients de moltes de les dificultats
que se’ns presenten, però nosaltres entenem cada dificultat com una oportunitat
de millora i de compromís amb el nostre
municipi.
Volem construir un municipi de progrés,
des de l’esquerra, però ho volem fer des
de la participació ciutadana, la participació
de les entitats, les associacions i dels particulars, en definitiva volem enfortir la qualitat de la democràcia local. Mostra d’això
són els diferents processos de participació

1. Endeutar-se fins al coll i fer com si res.
En el passat ple es va aprovar un nou préstec de 1.100.000€. Això suposa un increment important de l’endeutament municipal, fent perillar l’estabilitat financera i la
premissa d’haver de sol·licitar permís a la
Generalitat per realitzar futures operacions
que el nostre grup municipal veu necessàries i prioritàries. Sembla que no n’aprenem dels errors del passat.
2. Modificacions de crèdit a dojo i improvisació. Full de ruta inexistent per part de
l’equip de govern. No tenir un pla d’acció
t’aboca a la improvisació. A fer i desfer sobre la marxa. Crèdit si, crèdit no, ara rènting ara no. Això provoca descoordinació
pressupostària i les modificacions de crèdits cada dos plens.
3. No optimitzar els recursos. Fa 18 mesos
que la Casa de Cultura espera arranjar la
climatització per valor de 42.000€. Sembla
que per aquesta operació no tenim diners.
Amb un dels sous dels càrrecs de confiança contractats per aquest ajuntament en
tindríem i de sobres. Un total de 95.000€
anuals per pagar aquestes contractacions
quan disposem actualment de tècnics altament qualificats i professionals.
4. Despeses innecessàries. Despesa en
informes i estudis que per l’actual equip
de govern són poca cosa però que tots
sumats són una quantitat desmesurada
de diners que es podrien destinar a serveis pels ciutadans. Cal dir que alguns

ciutadana que s’han ficat en marxa des del
nostre consistori, tals com l’elaboració del
PAM, la remodelació de la Plaça Miramar
i altres que es produiran durant aquesta
legislatura. Tenim clar que els municipis
participatius són per nosaltres el millor aval
d’un bon projecte, d’una bona decisió política, aquella que s’identifica amb el que
pensa la majoria dels veïns i veïnes. Això
unit a les noves polítiques de comunicació i transparència a més de la progressiva
implantació de l’administració electrònica
faran que la gestió del nostre municipi sigui cada cop més propera al ciutadà i a la
vegada més eficient.
Dintre d’aquestes polítiques de progrés
també cal destacar l’esforç que aquest
consistori està fent en qüestions socials i
educatives, amb significatius increments
pressupostaris que ens permetin aplicar
mesures necessàries en aquestes àrees,
tals com menjadors escolars durant l’estiu
i programes pel jovent i per la gent gran.
Considerem que la política és la millor eina
per assolir un futur millor, això requereix un
esforç constant i la suma i el compromís de
moltes persones, volem dinamitzar la participació i l’acció col·lectiva que ens permeti
construir un projecte conjunt d’una majoria
de veïns i veïnes del municipi, el compromís per la construcció d’un projecte compartit i que tothom el senti com a seu.
Us desitgem unes bones vacances d’estiu!

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

d’aquests informes, com són els del Club
de Mar o el projecte del viver d’empreses
són autèntics plagis d’altres estudis que
es poden trobar fàcilment fent una cerca
a Internet. La darrera d’aquestes despeses
és la contractació d’un servei d’assessorament pels regidors per desenvolupar les
tasques del seu dia a dia. De debò és necessari?
5. Més improvisació amb plena temporada
turística. A) Preparar una nova ordenança
sobre platges incomplerta, desordenada,
sense detallar i presentar-la al Ple el mes
de juny, quan ja s’ha iniciat la temporada.
B) No planificar un reforç per la recollida
de la brossa i també el personal, neteja,
manteniment i millora d’equipaments a les
platges és sinònim de no tenir un pla de
treball específic per un municipi turístic de
primer nivell. Planificar és optimitzar.
6. Les urbanitzacions, les grans oblidades.
L’enllumenat, les zones verdes, la neteja i
manteniment dels carrers i les zones infantils, per anomenar-ne alguns, segueix sent
insuficients i en molts casos inexistents.
Aquests greus problemes de neteja són
notoris a la resta del municipi.
El resum és més DESGOVERN, IMPROVISACIÓ I MALBARATAMENT de recursos
materials i sobretot personals.
Bon estiu a tothom!

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

Esperem que esperarem

L’Ajuntament, va bé?

Ens trobem a l’equador del mandat municipal 2015-2019. Han passat dos anys del pacte antinatural entre PSC, PLAMINO i ARA.
Les tres formacions que no podien ni veure’s
i que fins i tot van arribar a la denúncia pública a un d’ells en l’anterior mandat, ara van
de bracet (això sí, sempre amb un ull obert,
per si de cas...) i la trànsfuga, Núria Esquius,
que se’ls va llençar al coll, des d’un principi,
en veure l’oportunitat de tocar poder en un
format de cadira còmode, sense importar-li
què, ni qui, ni com, amb l’ambició que la caracteritza. La tendència i dinàmica de l’equip
de govern segueix en la mateixa línia: grans
despeses en ambiciosos projectes, de titulars
mediàtics només, i mancats de total inversió.
Un govern que viu de la imatge i per a la
imatge, tancat entre les quatre parets de la
Casa de la Vila, ja que a alguns d’ells no els
veiem ni per casualitat passejant pel municipi
ni als actes.
I mentrestant, el dia a dia, totalment abandonat: brutícia al municipi, accessos a les platges impossibles i perillosos, manteniment
nul en el desbrossament de camins i rieres,
talls d’aigua imprevistos i constants malgrat
el servei ja renovat de connexions, 33º a les
nostres biblioteques i casal d’avis... Tenim
un greu problema amb el servei de neteja
i manteniment que ja dura massa i ningú hi
posa solucions. Ens enganyen amb falses
promeses culpabilitzant-ne la manca d’organització i plantejament del servei, dient-nos
que hi estan posant remei però de resultat no
se’n veu ni un. Un exemple palpable és l’estat d’inutilització DE FA MÉS D’UN ANY dels
contenidors soterrats de la plaça de mossèn

La resposta la tens tu, veí d’aquest municipi i la tindrem els polítics d’aquí a dos
anys. El que sí és cert és que l’Ajuntament
va bé quan les persones se senten segures, tenen feina i estan satisfetes de si mateixes. De res serveix fer grans projectes i
inversions que no estiguin enfocades cap
a elles, oblidant moltes vegades que petites accions del dia a dia poden ser més
agraïdes que fer per fer coses moltes vegades supèrflues, que després tenen que
ser mantingudes entrant en un cercle viciós de sempre voler més i tenir més com si
la vàlua de les persones es mirés pel que
es té i el que es fa i no per la integritat i
honradesa. Hem que progressar amb prudència, assolint fites amb solidesa i no voler ostentar més del que som.

Gaietà Ivern (plaça de l’Església). En reiterades ocasions hem demanat explicacions de
per què no funcionen i la resposta sempre és
la mateixa: perquè arranjar-los costa massa
diners. I què? Doncs si s’han espatllat, (probablement per manca de manteniment) que
els arreglin ja!! Els veïns i veïnes d’aquesta
zona han de tenir el servei garantit. A més,
amb l’agreujant d’estar localitzats al nucli
antic del poble, on no podem permetre que
la imatge de deixadesa, desídia i negligència
embruti la bellesa d’uns dels racons més bonics del poble.
I la guinda del pastís, reflex del ridícul més
esperpèntic: el serial en format de telenovella barata que ens han ofert en la gestió de la
col·locació de gespa als dos camps de futbol.
Seguim també amb la particular peregrinació
de molts veïns i veïnes que no se’ls responen
els correus, instàncies i peticions d’agendes,
sense anomenar l’atenció 2.0 que no funciona com cal. I del retard en la confecció de
certificats per no reparar l’ordinador?
Estem pendent de la col·locació de canviadors per a nadons als poliesportius municipals. La moció presentada va ser rebutjada
perquè ens van assegurar que aquesta proposta ja la tenien present i que l’executarien
en breu a tots els equipaments municipals.
I de les places d’aparcament per a minusvàlids a la Casa de Cultura, què en sabem? I el
manteniment de les senyeres que van treure
per substituir les estelades? Promeses i més
promeses...
Tenim dos segells de transparència: transparència virtual, opacitat real.
Us desitgem un bon estiu!

Arriba l’estiu al nostre municipi, època de
molt de moviment de la població, amb
necessitats de molts i diversos serveis,
un repte per a les dones i els homes que
pertanyen a les Empreses Municipals i a
l’Ajuntament. Ells i elles, se senten preparats per afrontar-lo, atenent així a l’objectiu
que les nostres dues Regidories es proposen: “Que tothom, tot i la calor, gaudeixi
d’un estiu agradable i satisfactori, en el
transcurs del qual, es doni resposta a totes
i cadascuna de les necessitats individuals i
col·lectives”.
Des de la nostra responsabilitat dintre de
l’Equip de Govern, treballem amb les idees que ens venen caracteritzant, priorit-

zant solucionar els problemes dels nostres
convilatans, sempre abans i per davant de
sortir a la foto. Creiem que per desenvolupar la feina, cal posar-s’hi, treballar a fons
i resoldre, sense donar més importància a
la nostra imatge que als fets que importen
i que fan avançar el nostre poble de Montroig i de Miami.
El nostre grup ha impulsat les millores de
l’entorn de l’Ermita, amb el treball de les
Empreses Municipals, l’esforç de les quals,
ha aconseguit també, sota la nostra direcció, el reconeixement de la qualitat de tres
platges amb l’atorgament de les Banderes
Blaves, etc.
Per evitar cap incendi forestal, hem aconseguit un equipament antiincendis per defensar i protegir el nostre entorn més preuat, l’Ermita. Val a dir que la Fundació Mas
Miró es va constituir la legislatura passada,
tenint nosaltres el Govern. Avui, es recullen fruits d’aquest treball imprescindible i
intens.
I així, en aquesta línia de treball i esforç,
seguim fent feina... Resumint, ser més catalans defensant aquest caràcter de serietat i solidaritat que sempre ens ha acompanyat.
Des de les Regidories de Ara Verds x +, us
desitgem que gaudiu de l’estiu i que tingueu joioses i felices vacances!
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La vía del ferrocarril: nuevos
retos urbanísticos en Miami
La previsible puesta en marcha de la nueva línea ferroviaria que forma parte del
Corredor del Mediterráneo por el interior,
en 2018, tras largos años de espera, constituye una de las novedades urbanísticas
más importantes de los últimos tiempos
en nuestro municipio.
Tras la entrada en servicio de la nueva vía
de ferrocarril, se abren unas exceptivas de
transformación urbana para Miami Playa
sin precedentes, y que pueden cambiar
su diseño y morfología de forma determinante.
Así, la línea de ferrocarril actual, que discurre por el centro de Miami Playa, actuando como una barrera extraordinaria,
pues su permeabilización es claramente
insuficiente, dejará de prestar servicio, y
su espacio podrá ser recuperado para el
uso de los habitantes y visitantes del municipio.
Por esta razón, desde Plataforma no deseamos que la vía de referencia se aproveche para la circulación de trenes de
cercanías o para la puesta en marcha de
sistemas tranviarios, como se está proponiendo desde otras administraciones,
toda vez sería perpetuar una barrera urbanística que el municipio anhela que
desaparezca definitivamente.

Efectivamente, la eliminación de la vía de
referencia abre una etapa de reordenación urbanística sin precedentes, con la
posibilidad cierta de dar continuidad al
sistema de calles y plazas, de recuperar
espacios públicos de grandes dimensiones e indudable proyección para todos, y
articular un nuevo modelo de relaciones
urbanas.

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

En esta línea, también cabe evitar cualquier tentación de aprovechar el espacio
que se generará, en la instrumentación de
desarrollos de carácter residencial, pues
ello supondría favorecer la densificación
de una zona que es patrimonio de toda
la ciudadanía, cuando todavía existe un
gran volumen de suelo urbano pendiente
de edificar.
En definitiva, la desaparición del trazado
actual de la vía de ferrocarril, es una oportunidad histórica para rediseñar una parte
esencial del núcleo urbano de Miami, vertebrando y conectando su sistema viario,
y generando espacios comunes, que fomenten su atractivo e impulsen la calidad
de vida.
Obviamente, el consenso entre todos es
fundamental, pues en este envite, nos
jugamos una buena parte del futuro de
nuestro municipio.

g.m.ciutadans@mont-roig.com

Más fotos que hechos
En el ecuador de esta legislatura, y a lo
largo de estos dos años de mandato municipal, Ciutadans ha hecho preguntas,
ruegos y propuestas, con el fin de intentar aportar mejoras para el municipio, a
un equipo de gobierno que siempre ha
contestado con las mismas respuestas:
‘esto ya está en nuestro programa’ o ‘ya
estamos trabajando en ello’.
Este ayuntamiento goza actualmente de
un gobierno basado en la propaganda,
del gobierno de las muchas palabras,
bastantes fotos, pero pocos hechos. ¿Por
qué? porque en la mitad de la legislatura los problemas se mantienen, algunos
incluso han empeorado, ante la poca capacidad de gestión de los recursos municipales: calles y parques sucios, calles sin
asfaltar, campos de fútbol sin hacer y un
largo etcétera.
Aun así, en estos dos años existe un episodio de colaboración entre este grupo y
el señor Alcalde, Fran Morancho, cuando
éste solicitó la ayuda de Ciudadanos en
Madrid para lograr la partida presupuestaria necesaria para finalizar el paseo de
las ‘Calas de Miami’. Sin dudarlo, nos pusimos a trabajar con nuestro diputado en
el Congreso, Sergio del Campo.
El día 24 de Enero de 2017, solicitamos
en el Congreso de los Diputados toda la

información sobre el proyecto y preguntamos los motivos por los que 6 años después de su redacción, el paseo sigue sin
estar finalizado, del mismo modo que quisimos saber si existe una partida presupuestaria para este proyecto en los Presupuestos Generales del 2017. La respuesta
de la Administración fue: ‘el proyecto no
ha sido aprobado puesto que el Ayuntamiento debe aportar una documentación
que NO HA APORTADO y sin esa documentación no se puede llevar a cabo la licitación y posterior ejecución del mismo’.
Y tras esta ‘anécdota’, unos meses después, concretamente el 23 mayo, el Ayuntamiento publicita en su página que el Estado ha comenzado los trámites para que
el próximo año se pueda licitar la primera
fase del paseo de las ‘Calas de Miami’. De
este modo, el señor Jordi Sierra, subdelegado del Gobierno en Tarragona, nos
hace una visita al municipio y… ¿Quién
hizo los honores y se hizo la foto? El señor
alcalde y, como decía, su gobierno de las
muchas palabras, bastantes fotos, pero
pocos hechos. Mientras, Ciutadans sigue
aprendiendo de sus errores y aciertos, trabajando por y para Miami/Mont-roig.

Posa’t en
contacte amb
els grups polítics
municipals.
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GALERIA FOTOS

Què has fet
AQUESTA PRIMAVERA?

DIADA DEL POP
El Bosquet del Llastres va acollir un dels actes gastronòmics
més multitudinaris que es celebren al municipi.

Els mesos de primavera són una bona oportunitat per gaudir del bon temps! Si ets dels
que ha participat en les diferents activitats que s’han programat al municipi... Busca't
DIADA DEL POP
Hi van participar 14 restaurants que van
presentar els seus plats en fomat tapa.

DIADA DEL POP
Es van servir més de 5.000
degustacions d'aquest producte.

DIADA DE SANT JORDI
Ballada de sardanes a la plaça de l'Església
per celebrar la Diada a Mont-roig.

DIADA DE SANT JORDI
Animació infantil davant del Centre Polivalent
de Miami Platja.

DIADA DEL POP
La nova ubicació va permetre gaudir d'un
espai amb ombra natural al costat del mar.

COV'ART
L'espectacle de màgia va ser una de les activitats
d'aquesta proposta cultural a les coves de Costa Zèfir.
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PUBILLES 2017
Acte institucional de recepció a les pubilles i hereus amb la
tradicional entrega d'un ram de ginesta.
Fotografia de Marcel·la Aguiló.

NIT DEL TURISME
Punt de trobada dels empresaris del sector que va
servir per presentar les novetats de la temporada.

NIT DEL TURISME
La vetllada es va celebar a Bonmont i va comptar
amb un sopar cocktail a peu dret.

VISITA ESCOLARS
Els alumnes de l'escola Marcel·lí Esquius van visitar
les oficines de l'Ajuntament de Miami Platja.

JOVENTUT
Taller del joc de moda (spinner) al casal
de joves K1.
JORNADA ESCOLAR
Fotografia divertida dels alumnes participants a la primera jornada lúdic-esportiva de les 3 escoles.

TURISME
Setmana Santa amb activitats per a tots els públics a
l'entorn de la plaça Tarragona de Miami Platja.

JOVENTUT
Sortida al Tibidabo en el marc del
programa Tok'l2.

RUTA DE LA TAPA DE MIAMI PLATJA
Presentació oficial d'aquest certamen gastronòmic que va
comptar amb la participació de 27 bars i restaurants.

JOVENTUT
Els joves van gaudir de les atraccions
del parc Tibidabo.

PROCÉS PARTICIPATIU
Els assistents van poder fer
propostes de com volen que sigui la
plaça Miramar de Mont-roig.

PROCÉS PARTICIPATIU PLAÇA MIRAMAR
Els infants també van poder pintar i participar en aquesta jornada festiva.

PROCÉS PARTICIPATIU PLAÇA MIRAMAR
La festa participativa va servir per escoltar les
necessitats del veïnat.
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Aquest estiu no et perdis...
ESPORT A LA FRESCA
Juliol i agost
Dilluns i dimecres hi
haurà sessions de zumba
dirigides a joves i adults.
Dimarts i divendres,
sessions de Tai-txí-Txuan.
Les classes són gratuïtes.

SONS DE NIT

19 agost / 2 setembre
Concert a la fresca amb
la cantautora Gemma
Humet i el guitarrista Toni
Xuclà i After Dark Trio.
Ermita Mare de Déu de la Roca

Pèrgola platja Cristall

FESTA MAJOR
DE SANT JAUME
Del 21 al 29 de juliol
Tradicional festa major
amb concerts, balls,
gastronomia, activitats
pels més petits, vaquetes
i la multitudinària Festa
de la Nacional 340.

FESTES DE LES POBLES

MARE DE DÉU DE LA
ROCA

14 i 15 d'agost
Festa major amb focs
d'artifici, ball amb
orquestra i ballada de
gegants. Hi haurà la
tradicional xocolatada
popular.

8 de setembre
Tradicional diada en
honor a la Mare de
Déu de la Roca amb un
seguit d'actes religiosos i
culturals.

Les Pobles

Miami Platja

TALLER CUINA FREDA
IOGA FAMILY
Juliol i agost
Tots els dissabtes a la
tarda, les famílies podran
gaudir de sessions de
ioga gratuïtes davant del
mar.

FIRA DE MONT-ROIG
9 i 10 agost
Per apendre a fer
receptes refrescants i
saludables per aquest
estiu.
Casal de Joves K1 i K2

Pèrgola platja Cristall

SORTIDES TOK'L2

Del 4 al 6 d'agost
Torna la Fira Cullerada,
amb productes de
qualitat i proximitat com
a protagonistes. A més,
no hi faltarà la tradicional
programació festiva per a
tots els públics.

FESTES DEL CASALOT
18 i 19 d'agost
Per primer cop aquesta
urbanització organitzarà
unes festes amb activitats
per a tot el veïnat.

Ermita M. D. de la Roca

MERCATS TRASTOS
FORA
Setembre
Després de la pausa
de l'estiu, continua la
programació dels mercats
Trastos Fora.
Mont-roig i Miami Platja

Urbanització el Casalot

Mont-roig del Camp

CINEMA A LA FRESCA

FESTIVAL NOMAD

Juliol i agost
Els divendres a les 22.00h
i amb entrada gratuïta
tindrà lloc la projecció de
diverses pel·lícules per a
tots els públics.

Juliol, agost i setembre
Passa un dia refrescant a
l’Aquòpolis, diverteix-te
en un karting i descobreix
Granada. Aquestes
són les propostes del
programa juvenil per
aquest estiu.

Pèrgola platja Cristall

Inscripcions als casals de joves

FESTES DELS BARRIS

23 al 27 d'agost

Juliol i agost
Els diversos barris de
Mont-roig celebren a
l'estiu les seves festes.

Diverses parades de
moda, food trucks i una
àmplia programació
musical i d’animació per a
totes les edats.

Mont-roig

Punta del Riu de Miami Platja

Consulta l'agenda
actualitzada a:
www.mont-roig.cat

No t'arriba el
COMUNICA?
Posa't en
contacte amb
comunicacio@
mont-roig.cat
i sol·licita'l

DEL 21 AL 29 DE JULIOL
M I A M I P L ATJA

¿Quieres este ejemplar en castellano?
Encuéntralo en las sedes municipales, oficinas OMAC, oficinas Nostraigua, en el CAP Miami Platja,
en los establecimientos de la Avenida Barcelona y en las farmacias del municipio.
También disponible en formato digital en www.mont-roig.cat/es.
Si no lo encuentras, llámanos al teléfono 977 170 440 o al 977 837 005. Te lo llevamos a tu domicilio.

