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TOT A PUNT PER A
LA RENOVACIÓ DE
L'ENLLUMENAT
S'actuarà a tot el municipi,
especialment en les zones
amb deficiències

COMENÇA EL NOU CURS
Més de 1.500 nens i nenes
del municipi han reprès les
classes després d'un intens
estiu. Els tres centres
educatius de Primària,
l'institut i les llars d'infants
reobren les seves portes
amb millores i novetats.
980 nens i nenes han tornat als
centres educatius de Primària del
municipi aquest mes de setembre.
Els retrobaments, la il·lusió i els
nervis per l'inici del nou curs
han estat la tònica d'aquesta

tornada, que enguany arriba amb
diverses novetats. La principal és
la posada en marxa del programa
"Aprendre a nedar", una iniciativa
proposada per les AMPA dels tres
centres educatius de Primària del
municipi i que l'Ajuntament ha fet
seva dotant-la de recursos per a
que sigui una realitat ja durant
aquest curs.
El programa té per objectiu que
cap nen o nena de Mont-roig del
Camp creixi sense saber nedar.
Estarà destinat als alumnes de 3r
de Primària i s'incorporarà dins el
currículum d'Educació Física.

• La principal
novetat d'enguany
és el programa
"Aprendre a nedar"
Altres novetats són les habituals
millores que es realitzen cada
estiu per posar a punt els centres
educatius de cara al nou curs
escolar, així com la creació d'una
aula per a infants amb necessitats
educatives especials a l’Escola
Mare de Déu de la Roca.

Inici també a Secundària i llars
També s'ha iniciat el curs a les
llars d'infants i als estudis de la
ESO, Batxillerat, cicles formatius
i al Pla de Transició al Treball. En
aquest cas, el nombre d'alumnes
que ha tornat a les aules és de
més de 500. Pàg.4

Un crèdit subvencionat pel
Ministeri d'Indústria permetrà
actuar en tots els nuclis de
població millorant l’eficiència
energètica, reduint la factura
elèctrica i suplint les deficiències
d’enllumenat públic d’algunes
zones. El pressupost total del
projecte és de prop de 4.000.000
d'euros que es finançaran amb
aquest préstec al 0% d'interès. El
projecte preveu la substitució de
les actuals lluminàries per unes
de baix consum i instal·larà nous
punts de llum a les zones amb
mancances. L'estalvi energètic
previst després de les obres serà
del voltant del 50% de mitjana.
El nucli urbà de Miami Platja i
les urbanitzacions Casalot, Via
Marina, Masos d’en Blader, Pinos
de Miramar, Guardamar i la
Ribera, ocupen les partides més
importants de l'import total. Pàg.8

ARRIBA L'ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA

MILLORES AL PASSEIG
MARÍTIM I MEDITERRANI

S'APROVA UN FONS DE
SOLIDARITAT A NOSTRAIGUA

En els pròxims mesos l'Ajuntament de Mont-roig del Camp
desplegarà en la seva pràctica totalitat l'administració
electrònica. Els ciutadans podran realitzar gairebé tots els
seus tràmits a través d'Internet, sense cues, des de casa i
en horari 24/365. Pàg.6

La subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua per
renovar el col·lector de Ponent de Miami Platja coincidirà
amb la millora de la façana marítima del nucli. Així, es
reasfaltaran els passejos Marítim i Mediterrani, es millorarà
la senyalització i s'incrementarà el mobiliari urbà. Pàg.9

Amb l'objectiu de que cap família del municipi es quedi
sense el servei bàsic d'aigua de boca a causa de la
seva situació econòmica, l'Ajuntament ha acordat amb
l'empresa pública d'aigües crear un fons de solidaritat
que es dotarà amb 20.000 euros anuals. Pàg.5
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EDITORIAL

RECUPEREM EL COMUNICA
Aquesta publicació vol fer arribar la informació
municipal a tothom, de manera transversal i en
condicions d'igualtat. No tothom està connectat,
cal pensar en la gent gran i en els ciutadans que
no compten amb mitjans digitals

FRAN MORANCHO LÓPEZ
Alcalde de Mont-roig del Camp
alcaldia@mont-roig.cat
Teniu a les mans la 13ena edició
del COMUNICA, una publicació
d'informació municipal que va néixer
el 2008 amb l'objectiu de donar a
conèixer totes les polítiques i accions
que porta a terme l'Ajuntament de
Mont-roig del Camp i fer-les arribar a
la ciutadania d'una manera entenedora
i accessible a tothom.
Es va concebre amb vocació de
servei públic, amb l'objectiu de garantir
el dret a la informació dels ciutadans i
com una eina de rendició de comptes.
Amb aquests mateixos objectius,
encara més justificats en els temps

actuals, reneix aquesta publicació
que vol fer arribar el que fa aquesta
administració pública a tothom, de
manera transversal i en condicions
d'igualtat. Cal recordar que no
tothom està connectat, i que cal
pensar especialment en la gent
gran i en aquells ciutadans que no
compten amb mitjans digitals per
poder seguir la informació municipal
a través de la xarxa.
Acció del PAM 2016-2019
Recuperem el COMUNICA també
perquè és un mandat de la ciutadania.

Recuperar el Comunica era un compromís i un
convenciment. Era també una demanda de molts
veïns i veïnes que van incloure-ho al Pla d'Acció
Municipal 2016-2019

I és que es tracta d'una de els accions
incloses en el Pla d'Acció Municipal
2016-2019, que es va elaborar amb
participació ciutadana.
Així doncs, aquest és el resultat
d'un compromís, d'un convenciment i
de la demanda de molts veïns i veïnes
que ens havien fet arribar la petició per
diverses vies i finalment ho van incloure
per iniciativa ciutadana en el PAM.
Balanç del primer any
En aquestes pàgines us trobareu el
resultat d'un primer any de mandat
intens, en el que s'ha treballat dur
per assentar les bases dels pròxims
anys. Durant aquest primer temps de
"cuina", el més important de tots,
hem escoltat a la ciutadania, hem
diagnosticat necessitats i mancances
i hem iniciat projectes. Comencem a
collir ara els primer fruits i en collirem
més en els pròxims mesos.
Em
refereixo
a
projectes
importantíssims que suposaran una
millora molt notable tant en els serveis
municipals que donem com en la
qualitat de vida dels veïns i les veïnes.
La millora integral de l'enllumenat
públic de tot el municipi, l'arribada de
l'administració electrònica o la reforma
dels poliesportius municipals són

APUNTA’T ALS CAFÈS AMB L’ALCALDE!

alguns exemples d'aquest treball entre
bambolines en el que ens hem centrat
en els darrers mesos.
L'atenció social i la transparència,
eixos prioritaris
M'agradaria destacar especialment
la feina que s'ha fet per atendre
les necessitats més bàsiques de les
famílies a qui la crisi encara no els
ha donat una treva, especialment
aquelles que tenen infants. Per primera
vegada, l'Ajuntament ha mantingut els
menjadors escolars oberts en períodes
de vacances amb l'objectiu que cap
nen o nena es quedi sense un dels
àpats més importants del dia. També
cal destacar que hem fet convenis amb
les entitats bancàries per aconseguir
habitatges d'acollida.
La transparència era un altre dels
compromisos que vam assolir en
l'acord de govern al qual ens vam
comprometre a l'inici del mandat. I
en aquest aspecte també hem fet els
deures. Hem aplicat transversalment
i rigorosa la Llei de Transparència,
permetent que qualsevol ciutadà pugui
accedir al Portal de Transparència i
consultar pagaments, proveïdors i, fins
i tot, les declaracions patrimonials dels
regidors i regidores del consistori.
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EDUCACIÓ

1.500 ALUMNES INICIEN
NOU CURS ESCOLAR
A les aules de P3 s'han incorporat enguany un total de 86 nens i nenes, un 23 per cent menys que l'any passat
MILLORES
A LES ESCOLES
L’Ajuntament ha dut a terme durant
l’estiu diverses obres de millora dels
centres educatius per tal de deixarlos a punt per l’inici del curs:
Escola Mare de Déu de la Roca
Adequació d’una aula per infants
amb necessitats educatives
especials. També s'han pintat
algunes dependències i reomplert
els forats del pati.
Escola Marcel·lí Esquius
S'han pintat de diferents colors les
bases dels mòduls, s'ha aportat
arena al pati i s'ha reparat la tanca
metàl·lica perimetral.
Escola Joan Miró
S'ha realitzat una superfície de
formigó a la zona de jocs del pati i
s'ha pintat tota la paret de la tanca
exterior.

Els alumnes de les escoles de Primària van començar el curs el 12 de setembre.

Més de 1.500 alumnes dels cicles
Infantil, Primària, Secundària i
estudis post obligatoris han iniciat
aquest mes de setembre les
classes als sis centres educatius del
municipi.
Un total de 980 nens i nenes han
tornat a les escoles Mare de Déu de
la Roca, Joan Miró i Marcel·lí Esquius,
els centres educatius del municipi que
imparteixen el 2n cicle d’Educació
Infantil (P-3, P-4 i P-5) i Educació
Primària Obligatòria, atenent infants
en edats compreses entre els 3 anys i
els 12 anys. 86 d’aquests nens i nenes

han viscut el seu primer dia d’escola.
Es tracta dels alumnes de P3 que han
iniciat la seva etapa escolar al municipi,
el que representa una davallada
del 23% respecte del curs passat.
Places vacants a les llars d'infants
També les llars d’infants han tornat
a l’activitat, amb 61 nens i nenes a
la Mare de Déu de la Roca i 66 a la
Petete. De moment, als dos centres
encara hi queden places vacants per
poder admetre infants al llarg del
curs, amb la qual cosa la matrícula,
especialment
en
aquests
dos
centres, queda viva a l'espera d'anar

• Per cicles, han iniciat el
curs 127 alumnes a les llars
d'infants, 980 a les escoles,
i més de 400 a l'institut
incorporant petits al llarg del curs.
Finalment a l’Institut Antoni
Ballester, a les seus de Mont-roig i
de Miami Platja, més de 400 joves
han començat l’Educació Secundària
Obligatòria, Batxillerat, el Programa
de Transició al Treball d’Auxiliar en
vivers i jardins i el Grau Superior
d’Animació Sociocultural i Turística.

Llar d'Infants Mont-roig
S’ha ampliat la zona de pati
interior, tirant a terra l'antic recinte
de nadons i deixant l'espai lliure.
També s'han pintat les portes i
alguns passadissos, a més d’aportar
arena al pati.
Llar d'Infants Miami Platja
S’han solucionat els problemes
de males olors esporàdics i s’ha
canviat la lleixa de dues piques.
A tots els centres
S'ha realitzat el manteniment
d'enllumenat, jardineria i neteja
habitual de cada estiu.

Els estudiants de 3r de Primària aprendran a nedar
El Departament d’Educació de
l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp ha posat en marxa el
Projecte “Aprendre a nedar”,
dirigit als alumnes de 3r curs
d’Educació Primària Obligatòria
de les escoles Mare de Déu de
la Roca, Joan Miró i Marcel·lí
Esquius.
El consistori ha fet seva la demanda de
les tres AMPES i ha decidit finançar el
100% del cost d’aquest nou programa,
que s’implanta per primera vegada al
municipi.
El projecte neix amb l’objectiu de
facilitar l’aprenentatge de la natació,
fomentar–ne la pràctica habitual i
contribuir al desenvolupament integral
dels infants a través del medi aquàtic.
Es tracta d’oferir a totes les escoles
del municipi l’activitat de natació dins

l’horari lectiu, incorporant-la en el
currículum d’Educació Física de tercer
de Primària. Aquests cursets donen la
possibilitat a molts nens i nenes, que
viuen a un municipi de costa, aprendre
a nedar a la vegada que gaudeixen
d'una activitat esportiva diferent dins
l’horari escolar.
L’activitat es realitzarà els dimecres
a la piscina coberta de l’Hospitalet
de l’Infant. S’ha dividit el projecte per
trimestres i escoles, de tal manera
que el Joan Miró serà el primer en
La piscina municipal de l'Hospitalet de l'Infant acollirà les classes de natació.

• S'incorpora la natació
dins el currículum
d'Educació Física de les
tres escoles del municipi
començar, aquest setembre, amb
36 alumnes. Ja el 2017 continuarà el

Marcel·lí Esquius amb 36 alumnes i
finalitzarà el Mare de Déu de la Roca el
tercer trimestre amb 48 alumnes.
El cost del projecte per aquest curs
2016-2017 és de 6.306 €. L'import
inclou el transport, el servei de
monitoratge i l'assegurança.
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SERVEIS SOCIALS

AJUDES ESCOLARS

BEQUES DISPONIBLES

1
2
3

S'obren de nou subvencions per a que les famílies afrontin millor l'inici del curs

L’Ajuntament ofereix
diverses beques per
tal que les famílies,
especialment aquelles
que passen per dificultats
econòmiques, puguin fer
front a les despeses del
nou curs escolar. S'han
previst beques per al
transport i ajudes per a
llibres i material escolar.

MENJADOR ESCOLAR

El transport és gratuït per a
les famílies en què la renda
per càpita dels membres
no superi el Salari Mínim
Interprofessional. Pel que
fa a les famílies amb dos
o més fills/es inscrits en el
servei de transport escolar
se'ls aplica una tarifa reduïda

de 60 cèntims per dia lectiu.
Finalment a la resta d’usuaris
el preu és de 75 cèntims per
alumne i dia. Un import que
suposa una reducció del 50%
del cost real del servei.
D’altra banda, el consistori
ha dotat amb 25.500 € una
subvenció per als centres
educatius
que
presentin
projectes
de
reciclatge,
reutilització i/o socialització
de llibres de text per al curs

• La informació sobre
les ajudes es pot trobar
a Serveis Socials, a les
OMAC i als centres
escolars del municipi

PROJECTE SOCIAL INTEGRAL PER ALS INFANTS
Per primera vegada l'Ajuntament ha fet possible
que els menjadors escolars estiguin oberts en
període de vacances. Aquest estiu, més de 40
infants del municipi han utilitzat els menjadors
escolars i han participat als casals d’esports de
forma gratuïta. Tots ells s’han acollit al projecte
social integral que l’Ajuntament va posar en
marxa el Nadal del 2015 per tal de combatre la
malnutrició infantil.
La iniciativa vol donar resposta a tots aquells
infants de famílies amb dificultats econòmiques
que gaudeixen de beques de menjador
concedides pel Consell Comarcal i que en
períodes de vacances, quan el menjador de
l’escola i el mateix centre romanen tancats, es
queden sense un dels principals àpats del dia.
Per tal de garantir que cap nen o nena

2016-2017. Les ajudes estan
destinades a incentivar la
conservació, reutilització i
distribució dels llibres de
text mitjançant sistemes de
préstec. Això permetrà un
estalvi econòmic per a les
famílies. Aquesta subvenció
pretén
compensar
les
desigualtats econòmiques i
socials, incentivar l’estudi i la
cura de llibres per part dels
infants, motivar les famílies
a participar en el procés
educatiu i afavorir iniciatives
per a la innovació pedagògica
i curricular.
Suport a l'escolarització
A més dels llibres de text,
existeixen
altres
costos
importants relacionats amb

Beques

per al transport escolar.

Subvenció als centres
educatius per a projectes de

reciclatge, reutilització i/o socialització
de llibres de text per al curs 2016-2017.

Ajuts

puntuals per suport a l’escolarització
per al curs escolar 2016-2017.

l’escolarització dels infants,
com el material escolar. Amb
aquesta finalitat s’ha establert
una dotació pressupostària
de 15.000 € a les famílies
empadronades del municipi

41

projecte ha estat possible gràcies a la creació
d’una bossa econòmica exclusiva de 18.000 €. A
més , s’ha demanat una col·laboració econòmica
a la Fundació la Caixa que ha subvencionat 4.500
euros per invertir en aquest projecte infantil.

INFANTS HAN UTILITZAT
EL MENJADOR
ESCOLAR
DURANT L'ESTIU
que estigui en situació de risc social pateixi
malnutrició, des de Serveis Socials, juntament
amb les institucions educatives del municipi es
va valorar abordar de manera conjunta aquesta
problemàtica i mantenir els menjadors escolars
actius durant les vacances de Nadal, Setmana
Santa i estiu. El desenvolupament d’aquest

ELS ALUMNES PARTICIPEN EN LES ACTIVITATS
DELS CASALS PER SENTIR-SE INTEGRATS
Cal destacar que es tracta d’un projecte social
integral que va més enllà dels menjadors
escolars i que permet als infants participar
també a les activitats esportives i lúdiques que
el consistori organitza habitualment en aquestes
dates. Oferint de forma gratuïta la participació
en aquestes activitats es busca contribuir a la
inserció social d’aquests infants que no tenen
la possibilitat d’accedir a aquests serveis per
mancances econòmiques.

Nostraigua crea un fons de solidaritat per
famílies amb dificultats econòmiques
L’Ajuntament
de Mont-roig del
Camp i l’Entitat Pública
Empresarial Nostraigua
han signat un conveni
de col·laboració per a
la gestió d’un fons de
solidaritat de 20.000
euros anuals per ajuts
a famílies amb situació
econòmica precària.
L’objectiu és facilitar l’accés al
consum bàsic d’aigua potable
i clavegueram als habitatges
de les persones amb greus
dificultats econòmiques.
A través d’aquest conveni,
els
Serveis
Socials
de
l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp facilitaran un informe a
Nostraigua de les persones
en situació de precarietat i
vulnerabilitat econòmica que
necessiten acollir-se a aquests
ajuts així com del període
d’aplicació de l’exempció.

Així mateix, les persones
que vulguin acollir-se a l’ajut
es podran adreçar a Serveis
Socials
de
l’Ajuntament
que, prèvia comprovació del
compliment dels requisits
per resultar-ne beneficiaris,
trametrà a Nostraigua les
factures i els imports de
les mateixes que s’haurien
de veure beneficiades per
aquest fons.
Durant la vigència del
conveni, Nostraigua dotarà
anualment, a fons perdut,
aquest Fons de Solidaritat de
l’Aigua. En el cas de l’exercici
2016 s’ha previst un import
màxim de 20.000 €, essent
un dels més alts en proporció
al nombre d’habitants del
territori. Aquest import es
preveu mantenir en exercicis
posteriors i, en cas de no
esgotar-se
en
l’anualitat,
s’acumularà a la quantitat que
el Consell d’Administració de
l’EPE li assigni anualment.

L'alcalde, Fran Morancho, i el vicepresident de Nostraigua, Ferran Pellicer
van signar el conveni el passat mes de juliol.

• Els ajuts, destinats
a famílies amb pocs
recursos, es tramitaran
a través de Serveis
Socials de l'Ajuntament

que es trobin en una situació
de dificultat socioeconòmica i
que, prèvia valoració tècnica,
tinguin
necessitat
d’un
suport econòmic puntual a
l’escolarització.

• Aquest fons de
solidaritat està dotat
amb 20.000 euros
anuals, un dels imports
més alts del territori

NOVES
OFICINES
A MIAMI PLATJA
Les oficines de
Nostraigua de Miami
Platja es traslladaran a
partir del 3 d’octubre
de 2016 a l’edifici
del centre comercial
La Illa, a l’Avinguda
Barcelona, 188, locals
19 i 20. Aquest nou
espai permetrà assolir
les principals fites
que, a curt i mitjà
termini, contribuiran
a modernitzar el
servei d’aigua i
clavegueram dels més
de 13.000 abonats que,
actualment, abasteix
aquest ens de titularitat
100% municipal.
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TRANSPARÈNCIA

L'ADMINISTRACIÓ A UN CLIC
L'Ajuntament ha creat el Departament d'Innovació, modernització i excel·lència administrativa encarregat
d'impulsar el projecte que farà possible que, en pocs mesos, la ciutadania pugui fer els seus tràmits a distància
Un dels projectes més
importants en els que
treballa actualment
l'Ajuntament és
l'administració
electrònica. Un cop
desplegada en la seva
totalitat, durant el primer
trimestre de 2017,
els ciutadans podran
fer qualsevol tràmit
còmodament des de
casa a través de la seu
electrònica.
Per fer realitat el projecte,
l'Ajuntament ha creat el
Departament
d'Innovació,
modernització i excel·lència
administrativa, qui, des de
fa mesos està treballant per
implantar aquest servei.
Un cop disponible, la
ciutadania, des de casa, tindrà
accés a la majoria de tràmits
que actualment es poden fer
presencialment a través de
l’Oficina Municipal d’Atenció
al Ciutadà.
Així doncs, mitjançant la seu
electrònica de l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp, que serà
accessible entrant a la pàgina
web municipal, els ciutadans i
ciutadanes podran exercir el seu
dret d'accés a la informació, als
serveis i als tràmits electrònics

La seu electrònica de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp serà una realitat en els pròxims mesos.

de la corporació municipal.
En realitzar un tràmit
online es crearà un registre
d’entrada que validarà l'inici
de la tramitació, de la mateixa
manera que ara passa quan es
fa una gestió presencialment a
l'Ajuntament.
Per poder accedir als tràmits
en línia serà necessària una
forma d’identificació digital,
com pot ser el Document
Nacional d'Identitat electrònic.
Un altre dels avantatges de

l’administració electrònica, és
que el ciutadà no està obligat
a aportar documentació que
ja hagi presentat a alguna altra
administració, com per exemple
la declaració de la renda que
es requereix quan se sol·licita
una subvenció o ajut. De fet, la
implantació d'aquest sistema
també suposa nombrosos
avantatges per l'administració
com la millora de l'eficiència
interna, les economies d'escala
i la simplificació dels tràmits.

AVANTATGES
DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
TRÀMITS DES DE CASA
Les gestions amb l'Ajuntament es podran fer de
forma online estalviant així temps i desplaçaments.

ACCESSIBILITAT 24/365
Accés a la informació i la tramitació de serveis
públics les 24 hores, els 365 dies a l’any.

MODERNITZACIÓ DE PROCEDIMENTS

• Les comunicacions
prèvies d'activitat, les
peticions de certificats
o la presentació
d'instàncies són alguns
dels tràmits que es
podran fer online

• Caldrà tenir un
certificat d'identificació
digital, com el DNI
electrònic, per poder
connectar-se i fer els
tràmits de forma vàlida
i segura

El desplegament de la e-administració anirà
acompanyada de la simplificació dels procediments,
reduint la tradicional burocràcia administrativa.

• La comoditat de
poder fer les gestions
des de casa és un dels
principals avantatges,
sobretot per als
propietaris de segones
residències

MILLOR EFICIÈNCIA DE L'ADMINISTRACIÓ
Gràcies a l'automatització dels tràmits i als
expedients electrònics el traspàs d'informació
entre departaments o administracions s'optimitza.

MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA

TRÍPTICS INFORMATIUS
SOBRE ELS MOSQUITS
L'Ajuntament ha editat
tríptics informatius
amb recomanacions a
seguir per combatre
l’aparició de mosquits.
Els
fulletons
donen
a
conèixer algunes de les
accions que duu a terme el
consistori per controlar-ne la
proliferació, consells sobre
accions a realitzar a nivell
particular i informació sobre
què fer en cas de picada.
La campanya informativa
s’ha fet coincidir amb l’arribada
dels estiuejants de segones

4 NOUS DESFIBRIL·LADORS

residències per tal de recordarlos-hi que evitin deixar
recipients susceptibles d’acollir
aigua de pluja i posteriorment
larves de mosquit. Tot plegat
per posar de manifest que la
prevenció és el millor mètode
de control i que evitar-ne
la proliferació requereix la
implicació de tota la ciutadania.
Campanyes de control
Paral·lelament, la regidoria
de Medi Ambient i Salut
Pública realitza al llarg de l’any
diverses accions per reduir
la proliferació de plagues al

Salut Pública oferirà també xerrades informatives sobre l'ús dels aparells.

terme municipal. Aquestes
campanyes
inclouen
la
detecció i control de paneroles,
mosquits, insectes voladors,
formigues i rosegadors, a
diversos punts del municipi.

El municipi ha fet un pas
més per convertir-se en
població
cardioprotegida
amb
la
instal·lació
de
4
nous
desfibril·ladors.
Aquests s’han ubicat a la
plaça Mossèn Gaietà Ivern i
Miramar de Mont-roig i a les
dues farmàcies de Miami Platja
de
l’Avinguda
Barcelona.

Els aparells es sumen als ja
instal·lats als poliesportius
municipals, Casa Cultura i
oficines municipals de Miami
Platja.
D’altra banda en breu
començaran
les
xerrades
informatives sobre com usarlos. Unes sessions que seran
gratuïtes i obertes a tothom.

número 13| Setembre 2016

www.mont-roig.cat

7

IMPULS ECONÒMIC

MESURES PER REDUIR L'ATUR
L’Ajuntament ofereix subvencions per impulsar l’emprenedoria i per contractar a treballadors aturats del municipi
La regidoria d’Impuls
Econòmic ha tret dues
línies d’ajudes per a
emprenedors i empresaris
amb la finalitat d’impulsar
i donar suport al teixit
empresarial del municipi i
contribuir a la reducció de
la taxa d'atur.

El Club de Feina ha gestionat 83 ofertes de treball el 2016.

Disminuir el nombre d'aturats i
contribuir a la millora econòmica
del municipi són els principals
objectius de les mesures que
impulsa aquesta regidoria.
Així, a més de donar ajuts a

empresaris
que
contractin
aturats del municipi, es porten a
terme altres accions i programes
com el Club de Feina i la Borsa
de Treball Municipal, eines que
s'han renovat per millorar la

CLUB DE FEINA I
BORSA DE TREBALL MUNICIPAL

AJUDES

AUTÒNOMS
I PETITES EMPRESES
màxim
Presentació de
sol·licituds
i documentació de les
bases al registre general de l'Ajuntament
abans del:

30 DE NOVEMBRE

Autònoms i emprenedors que posin
en marxa una nova activitat o petites
empreses que realitzin inversions o
millores en el seu negoci.

La regidoria d’Impuls
Econòmic i el Pla de
Barris de La Florida
organitzen diversos
cursos per millorar la
formació de les persones
aturades i en formació
contínua.

CURSOS
TARDOR

Impuls Econòmic ofereix 4
cursos pensats perquè els
estudiants puguin obtenir el
nivell C de català, el nivell PET
d’anglès, el nivell KET d’anglès
i/o el nivell INICIAL de francès.
Per accedir als cursos, que
tindran una durada de 80
hores, els alumnes hauran de
passar una prova de nivell.
Els preus públics d'anglès
i francès seran de 84€/mes (5
mesos), taxa d'examen inclosa.

seva eficiència. A més, de forma
periòdica s'ofereixen cursos i
xerrades per tal de contribuir
a la formació i qualificació
professional de la població
activa i aturada.

CONTRACTACIÓ
GENT ATURADA
Jornada
completa
Mitja
jornada
Aquestes ajudes s'oferiran al col·lectiu
empresarial del municipi per tal que
incrementi les seves plantilles amb
persones aturades del municipi.

Pel que fa al nivell C de català,
costarà 60€/mes (8 mesos),
taxa examen inclosa.
D'altra banda, la regidoria
del Pla de Barris posa en marxa
3 noves accions formatives
per aquesta tardor. Es tracta
dels cursos de community
manager,
e-commerce
i
prevenció de riscos laborals.
Els cursos són gratuïts i tenen
una durada de 20 hores. En
finalitzar-los s’obté un certificat
d’aprofitament.
Els tres cursos es realitzaran
a l’aula TIC del Centre
Polivalent de Miami Platja. El
primer en començar serà el curs
de prevenció de riscos laborals
del sector de la construcció.
Aquest es realitzarà del 17
d'octubre al 7 de novembre.

NOU

HORARI

NOVA
WEB

El CLUB DE FEINA ha ampliat els horaris d'obertura
per tal de donar una atenció més personalitzada a les
empreses i als demandants de feina.
La BORSA DE TREBALL MUNICIPAL ha estrenat nou
web per tal d'oferir més facilitats a les empreses i als
usuaris.

Amb aquest nou espai les empreses poden publicar
directament l'oferta de treball online sense la necessitat de
desplaçar-se a les oficines del Club de Feina. Aquest fet ha
permès que empreses de fora del municipi hagin utilitzat
aquest portal per buscar treballadors.
Destaca també del nou web l'apartat de l'usuari, per tal
que, de forma fàcil i ràpida, els demandants d'ocupació puguin
donar-se d'alta, modificar i actualitzar les dades personals i
inscriure's a qualsevol oferta de feina que els interessi.

IDIOMES

FORMATIUS

(PLA DE BARRIS)

CATALÀ - Nivell C
ANGLÈS - Nivell KET i PET
FRANCÈS - Nivell INICIAL

COMMUNITY MANAGER
E-COMMERCE
PREV. RISCOS LABORALS

INSCRIPCIONS OBERTES:

INSCRIPCIONS OBERTES:

Regidoria d’Impuls Econòmic
Tel.: 977 837 005
promocio@mont-roig.cat

A través de les Oficines
Municipals d’Atenció
al Ciutadà. Més info:
pladebarris@mont-roig.cat

PLA DE BARRIS LA FLORIDA

NOU WEB...
El Projecte d’Intervenció
Integral del Barri de La
Florida de Miami Platja
estrena a partir del mes
d'octubre nou portal web,
més actual i accessible.

Amb un disseny més clar i
entenedor, el nou web s’adapta
d’aquesta forma als estàndards
d'accessibilitat i permet als
usuaris trobar la informació que
els interessa amb més facilitat.
En aquest nou portal
s’especifiquen
totes
les
actuacions
realitzades
els
últims mesos amb el detall

El nou portal permetrà comprovar el grau d'acompliment de les accions.

d’imports i el percentatge
d’execució de les obres. Així,
per exemple, s’hi pot trobar
informació sobre treballs de
senyalització, reparació de
voreres o els cursos de formació
que es promouen des d’aquest
projecte.
També inclou un apartat
d’agenda amb les activitats
que es fan dins de l’àmbit del
Barri de La Florida, així com les
notícies de temes que hi tenen
influencia. La web, que estarà en
constant evolució i actualitzada
segons el desenvolupament de
les accions, estarà disponible a:
www.pladebarrisdelaflorida.cat

... I NOVA SENYALITZACIÓ
Un cop realitzada la
senyalització horitzontal
i vertical del Barri de La
Florida de Miami Platja, una
de les properes actuacions
que es posarà en marxa
abans que acabi l’any, és la
senyalització orientativa.
L’acció, que tindrà un cost
de gairebé 30.000 euros, contempla la instal·lació de panells
informatius amb la indicació
dels principals punts d’interès
compresos en aquest àmbit.

Es tracta de senyals
que indicaran la ubicació
d'edificis municipals, escoles o
instal·lacions esportives, entre
d'altres.
Es preveu que la senyalització orientativa també millori el trànsit i la seguretat
d’aquests carrers.
Aquesta actuació complementa la senyalització horitzontal i vertical que, recordem,
ja es va dur a terme entre els
anys 2014 i 2015, i que va complementar l'asfaltat de la major
part dels carrers de l'àmbit.
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GRANS PROJECTES

4 MILIONS PER L'ENLLUMENAT
El projecte de millora previst per a aquest servei públic, que es troba actualment en procés de licitació, contempla
actuar a tots els nuclis de població, suplint les deficiències i millorant l'eficiència energètica de l'enllumenat públic

A la zona de Miami Platja s'instal·laran fins a 650 nous punts de llum per tal de suplir les deficiències d'il·luminació.

La millora de l’enllumenat
del municipi, un dels
grans projectes que
l’Ajuntament ha establert
com a prioritari per
aquest mandat, serà una
realitat en els pròxims
mesos. El consistori ha
obtingut el 100% del crèdit
subvencionat sol·licitat a
l’IDAE i actualment està
valorant les ofertes de les
empreses.
El procediment de contractació
pública es troba ja en fase de
licitació. En aquests moments,
l'Ajuntament està valorant les
ofertes de la dotzena empreses
que s’han presentat al projecte
de millora de l’enllumenat. La
gran quantitat d'empreses
presentades, la necessitat
d'analitzar minuciosament les
propostes i el fet d'haver-se
de cenyir a normativa europea
a l'hora d'adjudicar els treballs
fan que aquest sigui un procés
que requereix més temps de
l'habitual.
Amb tot, s'espera que les
obres puguin començar abans
que acabi el 2016. Un cop
iniciades, l’empresa té un any
per executar-les.
100% del crèdit subvencionat
Mont-roig del Camp és dels
pocs municipis de tot Espanya
que ha obtingut el 100% de
l’import sol·licitat al Programa
d’ajudes de l’IDAE (Instituto

para la Diversificación y Ahorro
de Energia) del Ministerio de
Indústria, Energía y Turismo.
Un programa que ofereix un
préstec al 0% d’interès, a tornar
en 10 anys, per la renovació de
les instal·lacions d’enllumenat
exterior municipal.
Aquest crèdit subvencionat
permetrà actuar a tots els
nuclis de població millorant
l’eficiència energètica, reduint
la factura elèctrica i suplint
les deficiències d’enllumenat
públic d’algunes zones. El
pressupost total del projecte
és de prop de 4.000.000
euros i permetrà substituir les
actuals lluminàries per unes
de baix consum, així com
instal·lar nous punts de llum
a les zones amb mancances.
S’espera que amb la reducció
del consum i de la factura de
la llum es pugui retornar el

• La reducció de
la factura elèctrica,
gràcies a l'eficiència
energètica, permetrà
retornar el préstec
abans del termini
préstec en el termini establert
o fins i tot abans.
Les obres començaran per les
zones amb més mancances
L’objectiu del consistori és
començar pels carrers que
estan més foscos i tenen més
deficiències d’il·luminació.

Es tracta de zones com
centre Miami Platja i les
urbanitzacions Casalot, Via
Marina, Masos d’en Blader,
Pinos de Miramar, Guardamar
i la Ribera, que a la vegada
ocupen les partides més
importants del pressupost,
pel fet de tractar-se de les

• Centre Miami i
Casalot/Zona Roma
són alguns dels punts
prioritaris en aquest
projecte
zones on s’han detectat més
mancances a l'enllumenat.
Sense cost per al veïnat
La millora de l’enllumenat és
un dels grans projectes que
l’Ajuntament ha establert com
a prioritari per tal de solucionar
una de les problemàtiques
històriques del municipi. El
projecte va formar part de
l’acord de govern i és un
dels punts del Pla d’Acció
Municipal. Tot i l’envergadura
del projecte, aquest no tindrà
cap cost per al veïnat.

• Es tracta d'un
projecte complex que
contempla totes les
zones del municipi i
representa un gran
esforç per les arques
municipals

Fragment del plànol del projecte d'enllumenat amb indicació dels punts de
llum a Casalot/ Zona Roma.

30%

REDUCCIÓ

DE LA DESPESA
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SUMARI
GRANS
PROJECTES

MILLORES AL PASSEIG
MEDITERRANI I MARÍTIM

s’ha aprovat inicialment i es troba en
fase de tramitació. Està previst que els
treballs de renovació comencin aquest
mes d’octubre i finalitzin a mitjans mes
de desembre.

1.754

L’Agència Catalana de l’Aigua ha atorgat una subvenció per millorar el col·lector de Ponent
L’Ajuntament té previst iniciar,
aquesta tardor, 3 grans
projectes per millorar el front
marítim de Miami Platja.
Es tracta de les obres d’asfalt
del Passeig Marítim i del Passeig
Mediterrani i la renovació del
col·lector de Ponent, ubicat
en aquest darrer passeig.
La primera de les obres que es
desenvoluparà és la del col·lector de
Ponent, l’import de les quals corre a
càrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua.
L’organisme de la Generalitat ha atorgat
una subvenció del total de l’import per
millorar aquest col·lector que té una
llargària de 1.754 metres i uneix l’Estació
de Bombeig d’Aigües Residuals (EBAR)
de Platja Cristall amb l’EBAR de Cavalls
(situada a l’inici del passeig Marítim).
L’objectiu d’aquestes obres és garantir
el millor funcionament del clavegueram
de la part sud de Miami Platja.
El projecte, que s’ha adjudicat a
l’empresa Tecnologia de Firmes S.A.
per import de 535.027,50 € més IVA,

METRES DE NOU
COL·LECTOR
Nou asfaltat als passejos litorals

Les obres del col·lector permetran millorar el funcionament del clavegueram.

REFORMES POLIESPORTIU DE MONT-ROIG
A finals de setembre està previst que estiguin enllestides les obres de reforma
del poliesportiu de Mont-roig del Camp. S'ha reparat la coberta del pavelló,
reformat els banys, i instal·lat parquet flotant especial per a la pràctica
d'esports. També s'ha construït una passarel·la coberta per unir el pavelló
amb el vestidor, s'han reparat les finestres existents i s'han pintat parets i
altres elements. Les obres han estat finançades parcialment a través de dues
subvencions de la Diputació de Tarragona.

ASFALTAT I SENYALITZACIÓ A MONT-ROIG BADIA
L'Ajuntament ha asfaltat aquest estiu el carrer Carrabiners de Mont-roig
Badia. Aprofitant els treballs s'ha retirat el pi mort que hi havia al mig de la
calçada, fet que ha permès millorar, a més de la circulació, la visibilitat de
la zona. També, a través del Taller Baix Camp, s'han dut a terme tasques de
senyalització vertical i horitzontal a tota la zona. S'hi han delimitat zones
d'estacionament i el sentit del trànsit. A més, des d'aquest estiu l'autobús urbà
arriba a la platja de la Pixerota gràcies a la creació de dues noves parades.

Aprofitant les obres del col·lector de
Ponent l'Ajuntament farà també una
millora del ferm del Passeig Mediterrani
així com del Passeig Marítim, degut
al mal estat que presenta la calçada
d’aquestes dues vies.
Actualment el consistori està
redactant el projecte constructiu en
què, a més de la regularització del ferm
d’aquest àmbit, es preveu la millora de
la senyalització horitzontal i vertical,
la implantació de sistemes reductors
de la velocitat i l'arranjament estètic
de la zona. Les obres d’asfalt també
s’iniciarien el mes d’octubre, de forma
paral·lela amb les del col·lector.
Amb aquests treballs es vol adequar
la línia marítima de Miami Platja, a
l’espera de poder desenvolupar, en un
futur, el projecte del Passeig Marítim
de les cales i atorgar-li a aquest espai
la importància que es mereix.

REFORMES POLIESPORTIU DE MIAMI PLATJA
Les obres de rehabilitació i ampliació del poliesportiu de Miami Platja estan
executades en un 85%. El projecte ha inclòs la reforma de l’actual zona de
vestidors i una ampliació del poliesportiu amb un bloc nou de vestidors i
lavabos. Amb les obres s'ha guanyat un espai per les classes dirigides
que permetrà alliberar la pista principal que es podrà destinar a activitats
esportives d’equip. També s'ha reformat el hall de l’edifici i les oficines del
departament d’Esports de l’Ajuntament.

PLA DE MILLORA DELS PARCS INFANTILS
Continua en marxa el pla de millora de les àrees de jocs infantils del
municipi. El projecte contempla la reparació dels desperfectes i la
instal·lació de nou material en aquests espais. Es tracta d’una actuació
necessària per tal de posar al dia unes zones de joc que actualment
pateixen un desgast general. Durant la primera fase s’han renovat 4
parcs infantils. El Pla preveu altres fases que permetran poder renovar
de forma gradual la vintena de parcs infantils existents al municipi.
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PLATGES

S'IMPULSA UN PLA DE MILLORA DE PLATGES
S'ha creat la figura d'inspector de platges per millorar-ne els serveis i s'estudiarà com aconseguir noves Banderes
recollits en un pla que ha de servir de
referència durant els propers anys per
aconseguir millorar i modernitzar els
serveis de les platges.
D’acord amb aquest pla de millora,
aquest estiu ja s’han pogut visualitzar
algunes accions que s’intensificaran les
properes temporades.

Enguany la gestió de les platges i cales del municipi s'ha centralitzat per a un millor control.

Millorar un dels recursos naturals
més preuats del municipi.
Amb aquest objectiu s’ha posat
en marxa la regidoria de Platges,
un nou departament encarregat
de coordinar totes les àrees
que treballen, d’una manera o
d’una altra, en el manteniment
i servei a les platges.

La primera de les accions realitzades
ha estat crear la figura d'inspector de
platges per centralitzar tots els serveis
que s'hi donen i millorar-ne la gestió.
També s'ha fet un inventari de totes les
platges i cales del municipi.
D'aquesta manera s'han pogut
planificar les necessitats d'aquests
espais, contemplant tots els recursos,
serveis i mancances que han quedat

Més Banderes Blaves al 2017
Un altre dels objectius de la nova
regidoria és la d'ampliar el nombre de
platges que disposen del distintiu de
reconeixement internacional Bandera
Blava. Per aquest motiu s’ha dotat de
nous equipaments la Platja de la Casa
dels Lladres i la Cala dels Vienesos.
Amb la presentació d’aquestes dues
noves platges s’espera, el 2017, assolir
4 d’aquests distintius.
Altres de les accions realitzades
han estat l’ampliació de guinguetes
de platja, així com un augment de
l'oferta lúdica amb noves activitats a
l’Estació Nàutica i la instal·lació d’un
parc aquàtic flotant a la Platja Cristall.

• Ara no hi ha cap
platja per a gossos,
tot i que l'Ajuntament
demanarà a Costes
que la del Riu Llastres
s'hi converteixi
D'altra banda, pel que fa al servei
de salvament i socorrisme, aquest
any, com a novetat, s’han ampliat els
terminis de cobertura a les platges
quinze dies al juny i quinze dies al
setembre.
Platja per a gossos
La Platja de la Punta del Riu Llastres
es proposarà el 2017 a Costes de la
Generalitat que es converteixi en platja
per a gossos, una petició d'alguns veïns
del municipi que va quedar recollida,
també, al Pla d'Acció Municipal per a
aquest mandat.

ESPORTS

MÉS DE 300 INFANTS ALS CASALS D'ESPORT
Pitch & putt, caiac, vòlei
platja, snòrkel, orientació,
natació, senderisme, BTT o
tallers són algunes de les
activitats que han realitzat els
més de 300 nens i nenes que
aquest estiu han participat als
casals esportius que cada any
organitza l’Àrea d’Esports.
Les activitats, que van començar el
passat 27 de juny i han finalitzat el 2
de setembre, s’han dut a terme de
dilluns a divendres, de 9h a 14h a la
base nàutica de la platja Cristall, a la
piscina municipal, al poliesportiu i al
Club de Golf Bonmont. Un any més
els infants també han pogut gaudir
de servei de menjador que ha permès
allargar l’horari fins les 15:30h.

La divisió de les activitats per
setmanes, per tercer any consecutiu,
ha afavorit la inscripció de nens i nenes
que passen les vacances d’estiu al
municipi. Un fet que ha propiciat la
participació de fins a 230 infants en un
sol dia i la diversitat de procedències.
Classes gratuïtes davant del mar
D'altra banda, les sessions de taichi-chuan i d’aerolatino, gratuïtes i
realitzades a la pèrgola de la Platja
Cristall, han comptat també amb gran
índex de participació.

• I després de l'estiu,
nova temporada d'esports.
Informa-te'n als
poliesportius!

POLICIA LOCAL

LA POLICIA LOCAL ACTUA CONTRA EL TOP MANTA
La Policia Local de Mont-roig del Camp, juntament amb Mossos d’Esquadra
i Policia Local de Vandellòs-L'Hospitalet de l’Infant, ha realitzat aquest
estiu una operació conjunta contra el top manta a la Platja Cristall.
El dispositiu policial és una de les accions de la taula transversal de treball de
diversos cossos policials. L'objectiu és reduir la presència de manters i la pràctica
d’aquesta venda il·legal, però sobretot dissuadir i conscienciar als compradors.

Les activitats que es realitzen a la platja i les aquàtiques són les que tenen més èxit.

Una cinquantena de persones han participat de forma diària a les classes gratuïtes de la platja.

JOVENTUT

NOVETATS AL CICLE DE TERROR PÀNIC 2016
El Departament de Joventut ja ha iniciat el cicle Pànic 2016, un programa
d'activitats tematitzades en el terror i la por. Aquesta edició arriba amb diverses
novetats, com els tallers de cuina zombi o les rutes nocturnes pel Mont-roig
més misteriós. També s'han creat unes samarretes especials per a l'ocasió.
Tampoc hi faltarà el ja exitós Passatge del Terror, aquest any tematitzat en el
món del circ, i que, un any més s'espera que aplegui més d'un miler de persones.
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CULTURA

ELS PREMIS LITERARIS EN LLIBRE

BIBLIOTEQUES

La publicació recollirà les obres guanyadores de l'edició del 2015

Publicat per l’editorial El
Ganzell, el llibre contindrà
els escrits dels deu autors
premiats l'any passat i es
podrà adquirir als establiments
habituals del municipi, així
com a les principals llibreries
de Reus i Tarragona.
L’edició d’aquest llibre era
una reivindicació històrica,
especialment provinent dels
àmbits de la cultura i les lletres
del municipi.
La iniciativa neix amb
l’objectiu de posar en valor
l’esforç dels participants dels

Premis Literaris, així com
reconèixer la seva estima per
les lletres i l’atreviment de
plasmar la seva imaginació
sobre un paper en blanc.
El llibre també serà una
excel·lent eina per poder
mostrar la creació artística de
la població local, difondre la
literatura entre la ciutadania i
preservar el patrimoni cultural
i històric del municipi.

• El premi Infantil i
Juvenil és la novetat en
l'edició de 2016
La presentació, a l'octubre
La vetllada de presentació del
llibre, que tindrà lloc el cap
de setmana del 29 d'octubre,
coincidirà amb l’entrega de
premis del concurs d’aquest
2016, que s’ha ampliat amb

una nova categoria. Es tracta
del nou premi de poesia infantil
i juvenil “Vila de Mont-roig”.
S’aposta, així, per acostar el
certamen literari als més petits
a través dels centres educatius
del municipi. L'objectiu és
incentivar als infants i joves a
endinsar-se en el món de les
lletres i desenvolupar el seu
talent creatiu i literari.

PREMIATS 2015

La regidoria de Cultura
de l’Ajuntament editarà
per primera vegada
un llibre amb les obres
guanyadores del XXXIV
Concurs Literari Vila
de Mont-roig 2015.

Beatriz Herrera Córdoba Clara Meriz Macip
Premi prosa
Accèssit narrativa 10-11 anys
Frederic Pujals
Premi poesia

Judith Garcia Zafrà
Premi narrativa 12-14 anys

Ivet Sellés Tuset
Premi narrativa 8-9 anys

Nerea Cerdeira Luque
Accèssit narrativa 12-14 anys

Júlia Guinaldo Albesa
Accèssit narrativa 8-9 anys

Mar Gairal Garcia
Premi narrativa 15-17 anys

Paula Moreno Pareja
Premi narrativa 10-11 anys

Júlia Roca Gibert
Accèssit narrativa 15-17 anys

Les biblioteques municipals
Joan Miró estan treballant en
la redacció d’un pla anual que
els ha de permetre detectar
les mancances i les possibles
millores a realitzar.
Els objectius del pla són
múltiples: servir millor a la comunitat, oferir informació de
qualitat, contribuir a la promoció i difusió de la lectura
i la memòria històrica local,
millorar la cohesió social i fer
que la biblioteca sigui un indret útil, agradable i un punt
de trobada de veïns i veïnes.
Per aconseguir-ho es vol
conèixer l'opinió dels usuaris.
Aquests hi poden participar
a través del correu electrònic
(biblioteca@mont-roig.com),
o fent aportacions al personal
de la biblioteca de Mont-roig
o de Miami Platja en el seu
horari habitual: totes les tardes de dilluns a divendres i els
matins de dijous i dissabte.

CONEIXEM LES ENTITATS DEL MUNICIPI

C. E. L'ARENY

FITXA DE L'ENTITAT
A QUÈ ÉS DEDICA?
Les activitats programades
pel C.E. L’ARENY són de
caràcter sociocultural i esportives. Es realitzen en diverses
modalitats, caminades, curses
populars, curses de muntanya
de caràcter competitiu i altres
activitats que s'inclouen dins
les festes del municipi.

Programa un ampli calendari d'activitats
A més de les habituals
caminades populars,
l’entitat destaca per
l’organització de diversos
esdeveniments populars
que s’han convertit en
cites ineludibles del
calendari local com la
Cursa dels 4 Termes, la
Garrofang i la Cursa dels
Nassos i els Nassets.

sumat a aquest ampli ventall
de
propostes
esportives
és la Cursa de la Dona,
programada per a aquest 25
de setembre de 2016.
La cursa, que destaca per
la seva vessant solidària, té
previst destinar part de la
seva recaptació a la lluita
contra el càncer a través del
Grup Àgata.

CADA QUAN I ON ES FAN
ACTIVITATS?
Les activitats es realitzen
durant tot l’any, amb una

Pel que fa a la curses, destaca
la dels 4 Termes, que, des
del primer moment, ha estat
un èxit de participació. Des
de fa 2 anys és la primera
prova de l'any del Circuit
de Curses per Muntanya del
Camp de Tarragona.
Primera Cursa de la Dona
Una nova activitat que s'ha

2 d’octubre
Muntanya de l'Areny
23 d’octubre
Vilanova
d’Escornalbou
i Castell
Cursa d'obstacles Garrofang celebrada durant la Fira de Mont-roig 2016.

Organitza activitats festives i populars, però també solidàries

A més de la participació en
els actes festius de Miami
Platja, l'Associació Mitjanit està
vinculada a diversos projectes

QUINES SÓN LES DADES
DE CONTACTE?
celareny@hotmail.com
/Montroigesport
www.celareny.blogspot.com.es

CALENDARI

ASSOCIACIÓ CULTURAL MITJANIT
El Festival Mar Musik,
que es celebra en el
marc de la Festa Major
de Sant Jaume de Miami
Platja és la principal
activitat de l'entitat. Una
celebració que aquest any
ha dedicat la recaptació
del seu photocall a
material escolar.

periodicitat mensual, si bé en
moments puntuals s'arriben
a programar dues activitats
mensuals. Normalment, dins
el terme municipal de Montroig del Camp.

solidaris. Per aquest motiu
aquest any han decidit ajudar
els alumnes del municipi amb
la compra de material escolar.

També col·laboren amb una
recollida de joguines per Nadal
que destinen a les famílies més
necessitades.

Entrega de material escolar procedent del photocall del Mar Musik.

27 de novembre
Muntanyes de Prades
18 de desembre
Bosc de bruixes
31 de desembre
Cursa dels Nassos i Nassets

FITXA DE L'ENTITAT
A QUÈ ÉS DEDICA?
L'entitat té dues vessants,
la festiva i la solidària. A
nivell lúdic destaquen per la
organització del Festival Mar
Musik durant les festes de
Sant Jaume de Miami Platja.
A nivell solidari organitzen
una recollida de joguines
per Nadal, diverses accions
puntuals i col·laboren en
grups d'ajuda.
CADA QUAN I ON ES FAN
ACTIVITATS?
L'entitat participa de forma
habitual en les festes
populars de Miami Platja,

ja sigui en l'organització
d'actes o col·laboranthi. D'altra banda la seva
vessant solidària està sempre
en marxa, de forma que,
periòdicament, conviden als
seus seguidors a posar el seu
petit granet d'arena en tots
aquells projectes en els que
estan immersos.
QUINES SÓN LES DADES
DE CONTACTE?
/Associacio-Mitjanit
605 65 88 57
(Antonio)
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ARTICLES D’OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
Grup Municipal PSC-CP

Grup Municipal CIU
potenciant aquest sector i millorant
les instal·lacions d’aquest tipus amb
les que compten tant Mont-roig com
Miami Platja, amb la remodelació dels
dos poliesportius i la projecció dels
nous camps de futbol.

Més polítiques
socials
g.m.psc@mont-roig.cat
Benvolguts/des
conciutadanes,

conciutadans

i

Des del grup municipal Socialista ens
satisfà enormement que es torni a
redactar el Comunica, tal i com ens
vam comprometre amb vosaltres.
Això ens permetrà posar negre sobre
blanc a tot el que estem fent des
de l’Ajuntament, continuant amb la
nostra prioritat de transparència que
ja estem treballant des de fa uns
mesos.
Tenim altres prioritats, com la de
reduir la taxa d’atur del municipi,
intentant explotar i potenciar el nostre
principal actiu que és el turisme, però
també altres sectors complementaris
que ens poden ajudar a generar més
llocs de treball, com l’esport.
Hem començat a posar les bases
per millorar, precisament, el nostre
atractiu
en
matèria
esportiva,

També
estem
treballant
amb
convicció des de l’àrea d’Educació,
col·laborant estretament amb les
direccions dels centres educatius i les
AMPES, i incrementant les ajudes tant
en material escolar com en reciclatge
de llibres. En aquest sentit, hem
incrementat la dotació pressupostària
d’aquests ajuts un 80%.
No podem oblidar la tasca que estan
fent els nostres regidors de govern
pel que fa a les polítiques de suport
a les persones més desafavorides,
especialment la gent gran i els infants.
En aquest àmbit cal destacar que, des
del primer dia que vam entrar al govern
municipal, el menjador social i els
menjadors escolars romanen oberts
durant els períodes de vacances,
acompanyant l’obertura d’aquests
darrers amb activitats esportives i
lúdiques totalment gratuïtes per als
nens i nenes que tenen beques de
menjador durant el curs.
Estem governant sense majoria,
però lluitem dia a dia per impregnar
el govern municipal de polítiques
socials, aquelles que per convicció ens
han portat a assumir responsabilitats
a l’Ajuntament.

Quan escrivim aquestes ratlles, el
grup municipal d’ERC encara no
coneixem el contingut del Comunica,
però estem tement que serà un
butlletí propagandístic de la figura de
l’alcalde i del seu govern; és a dir, una
revista pagada amb la butxaca dels
contribuents per a fer-se propaganda.
D’entrada, l’espai de què disposem
el trobem reduït i injust. Denunciem
que l’actual equip de govern és fruit
d’un pacte antinatural i bastit només
per interessos personals. Constatem
que no hi ha un projecte comú de
l’equip de govern i tothom va a la
seva. Les baralles són a la intimitat... i
s’arracona sistemàticament l’oposició
en la presa de decisions importants
i transcendents. El Ple municipal ha
estat buidat de tot contingut social
i polític. Qui decideix és la Junta
de Govern. L’última: canviar el Ple
ordinari del 14 per un d’extraordinari
el 28 de setembre. Per què?

Fa temps vam sol·licitar a l’equip de
govern un espai al Web municipal per
tal de poder expressar la nostra opinió
i malgrat no disposar encara d’aquest
mitjà, agraïm l’oportunitat de dirigir-vos
aquestes paraules.
Per a nosaltres no s’han cobert les
necessitats bàsiques dels veïns com
l’enllumenat, l’asfalt dels carrers, la
neteja, el manteniment dels nostres
parcs i jardins, la senyalització,
l’arranjament d’espais cèntrics i
concorreguts. És evident el malestar
i la deixadesa del nostre municipi. És
important que la gent se senti orgullosa
i s’identifiqui amb el lloc on viu i convidi
al turisme a visitar-nos.
Aquest equip de govern treballa de
manera improvisada, sense planificació.
Temes importants com els pressupostos
s’han aprovat en el Ple, sense previ
debat; les ordenances fiscals s’han
prorrogat, també sense debat, i amb
el conseqüent augment d’impostos,
el Pla d’Acció Municipal aprovat és
una carta al reis, improvisat, sense
valoracions tècniques ni econòmiques,
sense planificació ni priorització. N’és
un exemple el Club de Mar, una de
les primeres inversions de l’equip de
govern, per un import de 275.000 euros,

Grup Municipal A-VX+

Grup Municipal ERC-AM

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

g.m.ciu@mont-roig.com

no està inclòs entre les 278 propostes
del Pla d’Acció Municipal, sense tenir
partida pressupostària, ni garanties de
viabilitat econòmica, ni consensuat amb
els agents econòmics implicats, i sense
ser, ara mateix, una prioritat.
Ens preocupa la dinàmica que està
agafant aquest equip de govern,
no només per la improvisació i
malbaratament de recursos econòmics
sinó que cada acció que es realitza va
lligada a un contracte d’assessorament
d’empreses externes, un total de
100.000 euros gastats a dia d’avui i
que s’està convertint en una pràctica
habitual.
Els nostres convilatans no han tingut un
retorn directe de la recuperació de l’estat
de salut del que gaudia aquest municipi
a principis de mandat. Per tant, és hora
de baixar els impostos als ciutadans per
adaptar-se a la situació actual que viuen
les famílies del municipi amb l’objectiu
de dinamitzar l’economia del municipi i
provocar un efecte de retorn al ciutadà
de que la situació està començant a
reactivar-se.
Tampoc veiem una aposta pel teixit
empresarial i comercial del municipi;
bonificacions i subvencions, ajuts per
a la contractació de persones aturades
o l’activació dels polígons industrials
serien mesures idònies per potenciar i
reactivar l’economia del municipi..
Estem satisfets per la feina que estem
duent a terme sense perdre de vista la
nostra coherència i el nostre saber fer
com a grup municipal en benefici del
nostre municipi.

Carrers, places i parcs en estat
deplorable de brutícia, els contenidors
del lateral de l’església, duplicats i
que fan pena. Promeses incomplertes
a urbanitzacions, convenis inexistents
amb entitats, increïble l’espera de la
barana al Centre Miró, Pla de Joventut
pendent, projecte de museïtzació
del Mas Miró encallat, projecte
d’eficiència energètica a mig fer, un
Pla d’Acció Municipal que, malgrat
ser votat per ERC, es converteix en un
document polític cara a la galeria.
Com explicarà l’equip de govern,
el 2019, el no acompliment de les
278 propostes incloses al PAM?
Com és possible tenir a l‘equip de
govern un regidor que defensa i
admira el sanguinari dictador Franco
que encara el voldria com a Alcalde
perpetu i honorari? Parlant del Sr.
Gallardo, com justifica una factura de
més de 330 € de restaurant en una
reunió amb BASE? Les reunions de
treball no es poden fer, com sempre,
a l’Ajuntament?
Acabem dient a l’equip de govern
que aprenguin una mica més fixant-se
en el teixit associatiu del poble que
prou lliçons els dóna amb actes festius
i culturals (i, per cert, més barats que
a la N-340).
Salut i República!

resultats hi ha una cosa que ens limita
i que ens frena, i és que ho hem de
consensuar amb altres grups que
busquen el mateix fi però que ho
farien d’altra manera.
Els que portem anys en política local
ens n’hem vist de tots els colors i
hem viscut temps d’abundància i de
dificultats, amb majories absolutes
i governs inestables. Esperem que
aquest mandat sigui de consolidació
g.m.ara-vxm@mont-roig.com
municipal, ja que els anteriors 4
anys vam centrar-nos en sortir d’una
Una de les coses que ens identifica en situació econòmica i social molt difícil.
especial als catalans és el pragmatisme
i d’això hem de fer bandera en aquests Des del grup Ara- Verds per Mes
moments d’embolics polítics a nivell estem intentant, dins de les nostres
de partits d’unes tendències i d’altres, possibilitats i amb la força relativa
totes elles respectables, però que han que tenim a l’equip de govern, una
fet arribar a les persones a l’avorriment gestió ordenada, controlada i amb
dues prioritats: que els veïns sense
i al cansament.
feina disposin d’uns plans d’ocupació
Nosaltres, el grup Ara-Verds per Més, a nivell municipal per poder anar
a nivell local, on ens trobem persones superant el temps que ens queda de
de partits i de procedències molt crisi; i la contenció de la pressió fiscal
diverses en la ideologia, hem anat als contribuents.
parlant i anem junts amb una finalitat
útil, la de gestionar els interessos Aquests dos punts seran inexcusables
municipals de la millor manera per per poder tirar endavant els propers
què repercuteixi als veïns el menor pressupostos municipals per a l’any
cost i màxima eficàcia.
2017.

Temps
de gestió

Ja sabem que això sona a frase feta
i no en té res d’original, però per
portar-ho a terme al 100% i amb bons
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ARTICLES D’OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
Grup Municipal IMM

g.m.imm@mont-roig.com
El mandato político 2015 – 2019
avanza inexorablemente, y tras haber
trascurrido ya más de un año desde
las pasadas elecciones municipales,
los frutos de la acción de gobierno
empiezan a materializarse.
Así, en un contexto económicamente
muy complejo, ya se ha ejecutado
la remodelación de los pabellones
deportivos, tanto en Miami como
en Mont-roig, renovando unos
equipamientos que necesitaban una
urgente reforma.
Por otro lado, también se ha licitado el
contrato para colocar césped artificial
en los campos de fútbol de Miami y
Mont-roig, por lo que, en pocos meses,
la oferta de equipamientos deportivos
del municipio habrá dado un salto
cualitativo espectacular.
El equipo de gobierno sigue apostando
por realizar inversiones que beneficien
de forma directa la vida de los
ciudadanos, por lo que la ejecución del
contrato de mejora en el alumbrado

Grup Municipal FIC
público en todo el municipio, que ya
ha sido licitado y se encuentra en fase
de revisión de las ofertas recibidas,
será la inversión de referencia de este
mandato, no solo por su cuantía: 4
millones de euros, sino por su alcance,
pues afectará positivamente a todos los
núcleos y urbanizaciones.

g.m.fic@mont-roig.com

Entre estas tres iniciativas: remodelación
de los pabellones, colocación de césped
artificial en los campos de deporte
y mejora integral del alumbrado
público en todo el municipio, que se
concluirán definitivamente en 2017, se
habrá realizado un esfuerzo inversor
de más de 7 millones de euros, cifra
que muchos ayuntamientos de mayor
tamaño ya quisieran poder acreditar, en
un tiempo tan reducido: 2015 - 2017.
Adicionalmente, un número no
desdeñable de actuaciones también
está en fase de licitación o pendientes
de ejecución, sobre todo en Miami,
como el asfaltado del entorno del
Paseo del Mediterráneo, dando
respuesta a una insistente y justificada
demanda ciudadana.
Desde Plataforma estamos sumamente
satisfechos de poder protagonizar una
acción de gobierno caracterizada por
un creciente esfuerzo inversor en la
mejora de los servicios públicos de
carácter básico. Ello era la base de
nuestro programa.

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

Grup Municipal C’s

L’any
de Ciutadans (C’s)
a Miami/Mont-roig
g.m.ciutadans@mont-roig.com
Ciutadans
(C’s)
ha
aconseguit
representació a l’Ajuntament de Miami
Mont-Roig per primera vegada; i per
això, volem agrair a tots els veïns els
bons resultats obtinguts a les eleccions
municipals i la confiança dipositada
durant aquest any en la formació taronja
al Consistori. tot just arribar al Consistori,
vam poder donar suport a la investidura
de l’actual alcalde, Fran Morancho,
sense entrar a formar part de l’equip de
govern. finalment la votació en aquest
sentit es va traduir en una abstenció
perquè no es van voler atendre les
peticions de C’s que consistien en:
adequar les rotondes de la A-7 als
vianants, una nova oficina de turisme o
establir zones esportives gratuïtes, entre
altres mesures: C’s Miami/Mont-roig
demanava solucions, no cadires.

Des del grup municipal de Ciutadans
es treballa per fer més fàcil la vida
dels nostres veïns. En aquest sentit,
hem aconseguit la senyalització vial de
l’entrada de Miami, sortint per la A-7;
la reducció de velocitat de trens i hem
intervingut en la reivindicació d’instal·lar
bandes reductores de velocitat en
l’Avinguda Barcelona.
No obstant això, hem comprovat que
el nostre Ajuntament té encara molt
marge de millora tant en la gestió com
en l’eficàcia de les seves iniciatives. Per
això, des d’una perspectiva constructiva,
C’s Miami-Mont Roig s’ha proposat
impulsar un protocol educatiu contra
l’homofòbia, la transfòbia i l’assetjament
escolar per orientació sexual i
identitat de gènere; la defensa de la
cooficialitat de les llengües a Catalunya
i el reconeixement de la seva pluralitat
lingüística; reclamar el pagament
del deute que manté la Generalitat
amb l’Ajuntament o prestar ajudes
econòmiques a persones celíaques.
C’s ha recolzat totes les iniciatives de
la resta de grups polítics que creiem
són bones per al nostre municipi i
seguirem fent-ho. Però hem votat
en contra de tot allò que no anava a
favor de l’interès general i responia a
interessos partidistes. Tanmateix, ens
comprometem a seguir treballant amb
humilitat i sensatesa per l’interès comú.

Posa’t en
contacte amb
els grups polítics
municipals.
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GALERIA D'IMATGES
L'estiu és temps
de sortir i gaudir
de les múltiples
activitats que
s'ofereixen. Si
has estat dels
que ha aprofitat
el temps...
Busca't!

Què
has fet
AQUEST ESTIU?

FESTES SANT JAUME
Torneig de vòlei platja organitzat
en motiu de les festes.

FESTES SANT JAUME
La Festa de la N340 ha estat un
dels actes més multitudinaris
de les Festes de Sant Jaume de
Miami Platja.

FESTES SANT JAUME
L'Avinguda Barcelona plena de
gom a gom a la Festa de la N340.

@Jesús Rodríguez
JOVENTUT
En el marc del programa Kda't
s'han organitzat diverses
activitats com una excursió
nocturna a l'Ermita .

JOVENTUT
Una sortida a Port Aventura ha
estat una de les propostes del
programa Tok'l2.
FESTES SANT JAUME
guanyadors del concurs
#FestaN340
CULTURA
Indira Ferrer i Antoni Mas
al cicle Sons de Nit

@Alba Mestre
FESTES SANT JAUME
guanyadors del concurs
#StJaumeMiami

CULTURA
Fito Luri i Xavier Pié
al Cicle Sons de Nit

CULTURA
Xavier Dotras quintet
al cicle Sons de Nit
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FESTES
La Punta del Riu va acollir
per primera vegada
el Festival Nomad

@Albert Masclans

FIRA MONT-ROIG
Inauguració de la Fira Cullerada
2016 amb la Pubilla Paula Hernández, l'alcalde Fran Morancho i la
regidora Yolanda Pérez.

@Àfrica Pagès

FIRA DE MONT-ROIG
Diversos expositors van oferir els
seus productes relacionats amb la
gastronomia.

FESTES
Les parades de food trucks
van protagonitzar el festival
Nomad de Miami Platja.

ESPORTS
Les activitats nàutiques del casal
d'esports han estat les
més exitoses!

@Lluís Casas

@Xavier Carrascal
FIRA DE MONT-ROIG
guanyadors del concurs
#Cullerada2016.

TRADICIONS
Festes Quadriennals de la Mare
de Déu de la Roca

TRADICIONS
Festes Quadriennals de la Mare
de Déu de la Roca

ESPORTS
Els nens i nenes dels casals
d'esports s'ho han passat genial
aquest estiu!

ESPORTS
El senderisme també ja format
part de les activitats del casal
d'esports.

TURISME
L'animació infantil és una de
les activitats més exitoses
de l'àmplia oferta de propostes
del Banys de Lluna.

TURISME
Les sessions gratuïtes de ioga
infantil davant del mar, principal
novetat de la programació dels
Banys de Lluna.

TURISME
La visita a l'Ermita de la Mare de
Déu de la Roca és una de les parades imprescindibles de les rutes
guiades que s'ofereixen
des de Turisme.

TURISME
Excursions guiades amb
bicicleta. Cada dimecres de
juliol i agost s'han realitzat rutes
en BTT adaptades al nivell dels
participants.
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AGENDA MUNICIPAL

Aquesta tardor no et perdis...
ESPECTACLES
PER ADULTS

Del 20 d'octubre al 22
de novembre
Xerrades i tallers sobre
temes relacionats amb
l'autoestima, la relaxació i
el control, la meditació, els
primers auxilis o la felicitat.

Setembre-desembre
Programació cultural
que portarà de forma
periòdica propostes
musicals i teatrals
al municipi.

Casa de Cultura Agustí
Sardà de Mont-roig i Centre
Polivalent de Miami Platja

CICLE MATINALS
INFANTILS
Setembre-desembre
Titelles, teatre,
musicals... per tal de
fomentar l’oci cultural
entre el públic familiar.
Casal de Joves K1 de
Mont-roig i Centre Polivalent
de Miami Platja

Casal de Joves K1 de
Mont-roig i Centre Polivalent
de Miami Platja

CICLE PÀNIC 2016
Del 16 de setembre al
4 de novembre
Programació especial
dedicada al món del
terror i la por amb el
photo pànic, tallers de
caracterització, de cuina,
gimcanes i l'esperat
passatge del terror!
Casals de Joves K1 i K2

CLUB DE LECTURA
19h, diversos dies
Espai per comentar
i debatre en grup les
sensacions i emocions
transmeses per una
obra literària.

PROGRAMA TOK'L2
Octubre: Festival Sitges
Novembre: Skating on ice
Desembre: viatge a Madrid
Inscripcions als Casals
de Joves K1 i K2.

Biblioteques Joan Miró
de Mont-roig i de Miami Platja

XERRADES
FORMATIVES

HORA DEL CONTE

SETMANA
DE LA SALUT

18h, diversos dies
Una hora en què les
històries surten dels
contes i prenen força
gràcies a un narrador.

Finals de novembre
Xerrades, tallers i
projeccions de pel·lícules
per tractar un tema
relacionat amb la salut.

Setembre-desembre
Sessions formatives sobre
licitacions a l'administració
pública, aparadorisme
de Nadal, habilitats
comunicatives i tècniques
de venda i atenció al client.

Biblioteques Joan Miró
de Mont-roig i de Miami Platja

Casals de Joves K1 i K2

Casa de Cultura Agustí
Sardà de Mont-roig i Centre
Polivalent de Miami Platja

No t'arriba el COMUNICA?

Posa't en contacte amb
comunicacio@mont-roig.cat i sol·licita'l

FESTA
DE L'OLI NOU

MERCATS
TRASTOS FORA

6 de novembre
Esmorzar popular,
activitats lúdiques i
festives i la participació
dels productors locals.

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

Mont-roig del Camp

Miami Platja

FESTA MAJOR
DE SANT MIQUEL

Espai per vendre i
comprar objectes de
segona mà i donar-los-hi
una segona oportunitat.

Del 28 de setembre
al 2 d'octubre
Pregó de festa major,
ballada de gegants,
espectacles d’animació
infantil, havaneres,
concert jove, tirada de
bitlles, Mercat a l’Antiga
i molt més!
Nucli antic de Mont-roig

SETMANA DE LA
PREVENCIÓ DE RESIDUS
19 de novembre
Dia temàtic amb
activitats i tallers per
conscienciar sobre la
necessitat de reduir l'ús
dels envasos.
Mont-roig i Miami Platja

Mont-roig del Camp

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

DIA DE LA INFÀNCIA
20 de novembre
Homenatge als nounats
i diverses activitats
infantils
Mont-roig i Miami Platja

agenda

PROGRAMA DONA
SALUT I ESPORT

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

Quieres este ejemplar en castellano?

Encuéntralo en las sedes municipales o en formato
digital en www.mont-roig.cat/es

