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CONTINUEN LES MILLORES EN 
LA GESTIÓ DELS RESIDUS

CANVIS AL GOVERN  
MUNICIPAL I AL CONSISTORI

AVANÇA EL DESPLEGAMENT 
DE LA FIBRA ÒPTICA

Mont-roig del Camp va celebrar un emotiu acte per 
distingir al primer Fill Il·lustre del municipi, el mestre 
Antoni Benaiges i Nogués. Recordem que el Ple de 
l’Ajuntament, de data 12 de maig de 2021, va aprovar 
per unanimitat el seu nomenament amb l’objectiu de 
dignificar la figura d’aquest mestre republicà. Pàg. 14

Un total de 1.677 alumnes començaran el pròxim 13 
de setembre el curs escolar 2021-2022 als centres 
educatius del municipi. Entre les novetats hi destaca 
el nou pavelló de l'Escola Mare de Déu de la Roca, 
el projecte del qual ja s'està executant, i les classes 
que l'Escola de Música oferirà als centres. Pàg. 5

L'Ajuntament ha posat en marxa un nou projecte 
que començarà amb la instal·lació de sis càmeres 
de videovigilància que s'ubicaran en punts estratè-
gics del municipi. L'objectiu és millorar la seguretat 
ciutadana i contribuir en la prevenció dels delictes i 
l'incivisme. Pàg. 6

Impuls Econòmic ha posat 
en marxa noves accions per 
millorar l'economia del mu-
nicipi i ajudar a l'empresari-
at local a superar la crisi. Es 
tracta de les subvencions 
per impulsar l’emprenedo-
ria, la contractació de perso-
nes aturades, per a inversi-
ons destinades a l’obertura 
d'establiments comercials 
al nucli antic i per fer front a 
les despeses de la Covid19 
en què s'hi suma una nova 
línia d'ajuts: les subvencions 
per a la transformació digital 
dels negocis del municipi. 
Destaca també un nou ser-
vei gratuït d'assessorament 
i acompanyament per a les 
persones que vulguin posar 
en marxa un projecte d'au-
toocupació empresarial, així 
com dos nous projectes que 
entraran en funcionament al 
setembre: el nou directori 
empresarial municipal, per 
fomentar el contacte entre 
empreses i persones consu-
midores i l'Aula Mentor, per 
incentivar la formació. Pàg. 9

L'Ajuntament de Mont-roig 
del Camp està treballant en 
els projectes d'execució de 
les fases 2 i 3 de l'avinguda 
de Barcelona, per donar 
continuïtat a la reforma de la 
principal artèria del nucli de 
Miami Platja. 

Els serveis tècnics municipals 
estan ultimant els detalls del 
projecte d'execució de la se-

gona fase de l'avinguda de 
Barcelona i pròximament s'ini-
ciarà la licitació de l'obra.  
Aquesta fase comprèn l'àmbit 
que va des de la plaça de Jaén, 
que també s'inclou al projecte, 
i enllaça amb el tram ja urbanit-
zat, a l'alçada de l'avinguda de 
Cadis. Precisament una de les 
novetats d'aquesta fase és que 
també es reurbanitza la plaça 
de Jaén reconeixent la centrali-

tat d'un espai que se situa al nu-
cli fundacional de Miami Platja.
Pel que fa a l'avinguda, es pre-
veu l'ampliació de l'espai per 
a vianants, la incorporació de 
carril bici i noves parades de 
bus, nou arbrat i zones enjar-
dinades, nous col·lectors de 
pluvials i residuals, nou enllu-
menat i nou mobiliari urbà.
El pressupost per a les obres 
d'aquesta fase, que ja està 

contemplat al Pressupost 
Municipal del 2021, és de 
2.080.000 €. Així mateix, tam-
bé s'hi inclouen els 1.800.000 
€ de la tercera fase.
Aquesta inclourà l'àmbit que 
comprèn des de  la plaça de 
Tarragona fins a l'avinguda de 
Maria Cristina. En aquest cas 
també es preveu donar priori-
tat als vianants, minimitzant la 
calçada per als vehicles. Pàg. 8

BENAIGES, EL PRIMER FILL 
IL·LUSTRE DEL MUNICIPI

TOT A PUNT PER AL NOU 
CURS ESCOLAR 

CÀMERES PER REFORÇAR 
LA VIGILÀNCIA POLICIAL

Agost 2021

MÉS SUPORT A 
L'EMPRESARIAT 
LOCAL PER SORTIR 
DE LA CRISI 

LES FASES 2 I 3 DE 
L'AV. BCN, EN MARXA

Pàg. 9Pàg. 4 Pàg. 7



AJUNTAMENT MONT-ROIG DEL CAMP 977 837 005

OMAC MIAMI PLATJA   977 837 005

JUTJAT DE PAU  977 837 805

OFICINA SERVEIS SOCIALS MONT-ROIG  977 837 553

OFICINA SERVEIS SOCIALS MIAMI PLATJA 977 172 758

OFICINA D’INFORMACIÓ TURÍSTICA  977 179 468

POLICIA LOCAL  977 838 873

EMERGÈNCIES (TELÈFON ÚNIC) 112

CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA MONT-ROIG  977 837 877

CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA MIAMI PLATJA 977 811 200

NOSTRAIGUA  977 837 686

NOSTRESERVEIS 977 837 229

DEIXALLERIA 607 159 243

BASE DIPUTACIÓ DE MONT-ROIG  977 837 969

BASE DIPUTACIÓ DE MIAMI PLATJA 977 810 223

POLIESPORTIU MUNICIPAL MONT-ROIG  977 837 611

POLIESPORTIU MUNICIPAL MIAMI PLATJA 977 170 572

CASA DE CULTURA AGUSTÍ SARDÀ  977 837 337 

CENTRE POLIVALENT DE MIAMI PLATJA 977 811 749

BIBLIOTECA JOAN MIRÓ MONT-ROIG 977 837 512

BIBLIOTECA MIRAMAR MIAMI PLATJA 977 172 562

www.mont-roig.cat

2 www.mont-roig.catnúmero 25 | Agost 2021

SUMARI

EQUIP DE GOVERN

Edita:
Ajuntament de Mont-roig 
del Camp

Redacció i coordinació:
Àrea Municipal 
de Comunicació

Disseny:
Mediatica

Impressió:
Indugraf Offset

Dipòsit legal:
T-1042-08

Tirada:
6.000 unitats en català
2.000 unitats en castellà

Aquesta és una publicació 
gratuïta que edita l’Ajuntament 
de Mont-roig del Camp. Si al-
gun veí o veïna no l’ha rebuda 
a casa seva, pot dirigir-se a les 
Oficines Municipals d’Atenció a 
la Ciutadania (OMAC), facilitar les 
dades de contacte i sol·licitar-ne 
un exemplar. També pot passar 
a recollir la versió en castellà als 
equipaments municipals.           

Fran Morancho López
Alcaldia

Vicente 
Pérez Mula

Segon tinent 
d’alcalde
REGIDOR DE 
LES ÀREES DE 
SEGURETAT 
CIUTADANA I 
CICLE COMPLET 
DE L’AIGUA

Yolanda 
Pérez Díaz

Primera tinenta 
d’alcalde
REGIDORA DE LES 
ÀREES DE TURISME I 
IMPULS ECONÒMIC

Jordi 
Alemany Ardit

Tercer tinent 
d’alcalde
REGIDOR DE 
LES ÀREES DE 
MANTENIMENT 
D’ESPAIS I 
EQUIPAMENTS I 
HISENDA

Maria del 
Remei Benach
Font
Quarta tinenta 
d’alcalde
REGIDORA DE LES 
ÀREES DE CULTURA, 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 
POLÍTIQUES D’IGUALTAT

Francisca 
Ortiz Sánchez
REGIDORA DE LES 
ÀREES DE GENT 
GRAN, ACCIÓ 
SOCIAL I PLA DE 
BARRIS.

Cristina 
Llorens Pardo
REGIDORA DE 
LES ÀREES DE 
JOVENTUT, 
RESIDUS I NETEJA 
VIÀRIA, TRANSICIÓ 
ENERGÈTICA I 
ECOLÒGICA

Elvira 
Montagud Pérez
REGIDORA DE LES 
ÀREES D’EDUCACIÓ I 
URBANITZACIONS

Ángel Redondo 
Ruizaguirre

Cinquè tinent 
d’alcalde
REGIDOR DE LES 
ÀREES D’ESPORTS, 
FESTES, ENTORN 
NATURAL I SALUT 
PÚBLICA

TELÈFONS D’INTERÈS 

Editorial
3

Més suport a les empreses, més formació ocupacional
9

Les novetats de la Corporació
4

Impuls a la connectivitat amb fi bra òptica al terme 
municipal

9

Els centres educatius iniciaran nou curs amb més 
alumnat

5

Emotiu acte de distinció al Fill Il·lustre, Antoni 
Benaiges

14

Un festival de cinema clàssic, la nova proposta d'estiu 
a Miami Platja

10

Galeria d'imatges
11

Es reforçarà la seguretat amb la instal·lació de 
càmeres

6
Articles d'opinió dels grups municipals

12

Noves accions per prevenir i millorar la gestió dels 
residus

7

Noves APP per fomentar la participació
15Les fases 2 i 3 de l'avinguda de Barcelona, en marxa

8

Coneixem les entitats del municipi
15

OPOSICIÓ

Francisco 
Chamizo Quesada

M. Amèlia Bargalló 
Castellnou

Ferran 
Pellicer Roca

Armando 
Franco Martí

Quique Moreno 
Herrero

Irene Aragonès 
Gràcia

Manel Vilajosana 
Ferràndiz

Abbas 
Amir Aarab

comunicacio@mont-roig.cat



EDITORIAL

3www.mont-roig.cat número 25 | Agost 2021

Tot i la cinquena onada de la pandèmia 
que estem patint, tot i les variants més 
agressives del virus que ens continuen 
trasbalsant, estic convençut que ens 
trobem a la recta fi nal d’aquest mal-
son que va començar ara fa just un any 
i mig. Un any i mig que ha capgirat 
la nostra vida, les nostres seguretats i 
la nostra economia, també la local. Ha 
estat dur, molt dur. Però cal pensar en 
positiu i preparar-se perquè ben aviat 
puguem continuar les nostres vides 
amb la màxima normalitat possible.

Aquest any i mig ha suposat, per a 
l’Ajuntament i el nostre projecte de 
mandat, una gran bufetada. Com li 
ha passat a una gran majoria de les 
empreses i famílies, l’administració 
també ha vist com es paralitzaven els 
projectes previstos i en marxa, i s’ha 
vist obligada a reinventar-se davant la 

REACTIVEM 
ELS PRINCIPALS 
PROJECTES DEL 
MANDAT

projectes previstos i en marxa, i s’ha 
vist obligada a reinventar-se davant la 

FRAN MORANCHO LÓPEZ
Alcalde de Mont-roig del Camp
alcaldia@mont-roig.cat

nova situació. A l’Ajuntament hem ha-
gut d’adaptar els serveis que donem 
habitualment a la ciutadania, hem ha-
gut de reforçar el personal i les políti-
ques d’atenció a les persones i a les 
famílies, especialment a les més vul-
nerables. Hem hagut de virar els pro-
jectes d’impuls econòmic per atendre 
i ajudar l’economia local a tirar enda-
vant en una situació difi cilíssima. Hem 
modifi cat pressupostos, hem deixat 
al calaix projectes importants per al 
futur del municipi per atendre l’ac-
tualitat més immediata i hem hagut 
d’endarrerir la posada en marxa dels 
principals compromisos del mandat. 
No hem estat aturats, durant aquest 
temps hem treballat per complir amb 
les 68 accions del pla de xoc que el 
Ple de l’Ajuntament va aprovar l’estiu 
passat per poder superar la crisi de la 
Covid19.

Ara toca seguir endavant. Aquest forat 
de temps, aquest revés en els nostres 
plans, no ens pot fer defallir. Potser no 
podrem arribar a tot allò que volíem fer 
en l’any i mig que queda per a fi nalitzar 
el mandat, però centrarem els nostres 
esforços a tirar endavant aquells projec-
tes que considerem indispensables per 
a seguir millorant com a municipi, que 
més incideixin en el benestar de la ciu-
tadania i que garanteixin el futur de la 
nostra economia.

En aquest sentit, ja hem posat en mar-
xa dues noves fases de remodelació de 
l’avinguda de Barcelona, que inclou la 
reforma de la plaça Jaén, i que han de 
suposar un nou revulsiu per a l’economia 
comercial i turística. Estem treballant per 
endreçar el servei de la recollida de resi-
dus i la neteja viària. Hem començat a 
elaborar un projecte de desplegament 
de càmeres de videovigilància per refor-
çar la seguretat al municipi i lluitar contra 
l’incivisme. També estem treballant per 
poder impulsar nous projectes de transi-
ció energètica i ecològica que buscaran 
reduir les emissions de CO2  des del mu-
nicipi i suposaran nous incentius econò-
mics per a les empreses locals. 

I encara més. Volem seguir millorant 
l’oferta educativa del municipi, dema-
nant a la Generalitat nous cicles for-
matius i la construcció del nou institut 
de Miami Platja. Volem invertir més i 
millor a les urbanitzacions, actuant en 
zones verdes, amb més manteniment 
i serveis. Estem fi nalitzant el disseny 
de projectes culturals i socials com el 
nou centre sociocultural i el nou Ca-
sal d’avis de Mont-roig que veuran la 
llum el pròxim any. Construirem nous 
equipaments esportius, com el pavelló 
Mare de Déu de la Roca o uns nous 
vestidors per a la zona esportiva de 
Mont-roig. 

Són alguns compromisos de mandat 
que compten ja amb dotació al pressu-
post municipal per tirar-los endavant. 
Ara només ens queda que la pandè-
mia ens doni un respir i puguem cen-
trar totes les nostres energies en què 
siguin una realitat. Estic convençut que 
ho aconseguirem.

Només em queda dir que us desitjo a 
totes i a tots molta salut. Espero que 
ben aviat ens puguem retrobar en ac-
tes i festes. 

Potser no podrem arribar a tot allò que volíem fer 
en l’any i mig que queda per a fi nalitzar el mandat, 
però tirarem endavant els projectes indispensables.

APUNTA’T ALS CAFÈS AMB L’ALCALDE!

No hem estat aturats, durant aquest 
temps hem treballat per complir amb les 
68 accions del pla de xoc que el Ple de 
l’Ajuntament va aprovar l’estiu passat per 
poder superar la crisi de la Covid19.
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LES NOVETATS DE LA CORPORACIÓ
L'equip de govern es reforça amb el suport de la regidora Elvira Montagud i incorpora Jordi Alemany en substitució 
d'Enrique López. També a l'oposició Armando Franco entra a l'Ajuntament en substitució d'Ibana Pacheco

JORDI 
ALEMANY 
ARDIT

ELVIRA 
MONTAGUD
PÉREZ

ARMANDO 
FRANCO 
MARTÍ

TERCER TINENT D’ALCALDE 
REGIDOR DE LES ÀREES D'HISENDA I 
INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS

REGIDORA DE LES ÀREES D'EDUCACIÓ I 
URBANITZACIONS

REGIDOR A L'OPOSICÓ DEL GRUP 
MUNICIPAL DE CIUTADANS

L'EVOLUCIÓ DE LA COVID19 AL 
MUNICIPI, AL PUNT DE MIRA

DE NOU, CRIDA A 
LA SOLIDARITAT

AJUNTAMENT

La fi nalització de l’estat 
d’alarma, l’avançament en 
el ritme de vacunacions i la 
situació epidemiològica del 
mes de maig, van portar 
a l’Ajuntament a tornar a 
programar actes i activitats 
de forma presencial a 
partir del mes de juny. Una 
obertura que s'ha hagut 
de frenar el mes de juliol 
a causa del creixement de 
casos de Covid19.

El passat mes de juny el con-
sistori va reprendre la cele-
bració dels òrgans col·legiats 
de forma presencial, entre ells 
les sessions plenàries, que es 
tornen a celebrar a la Sala de 
Plens. També les diverses re-
gidories van tornar a treballar 
per oferir propostes al carrer 
adaptades a la nova situació i 
seguint les mesures de segu-
retat vigents en cada moment. 

Esclat de casos al municipi
Malauradament la situació s'ha 
anat complicant arribant al mes 
de juliol amb un creixement ex-
ponencial de casos. Mont-roig 
del Camp ha entrat a formar 
part de la llista de poblacions 
de Catalunya amb més inci-
dència i el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya ha avalat 
la petició de la Generalitat de 
decretar el confi nament noc-
turn. Davant d'aquesta greu si-
tuació, l'Ajuntament ha decidit 
ajornar les festes de Sant Jau-
me al setembre i anul·lar la Fira 
de Mont-roig per traslladar els 
princials actes a la festa Major 
de Sant Miquel. 

L’Ajuntament de Mont-roig 
del Camp, conjuntament 
amb l’Assemblea Local de 
la Creu Roja de Mont-roig 
i Miami Platja, van fer una 
crida a les empreses més 
potents vinculades amb el 
municipi, a sumar esforços 
per ajudar als veïns i veïnes 
que més ho necessiten.

La petició es va fer el passat 
mes de març a través d’una 
carta on es demana suport 
econòmic a les prop de 100 
empreses que facturen més 
d’un milió d’euros anuals 
amb algun tipus de lligam 
amb el municipi. En concret, 
l’Ajuntament i la Creu Roja 
els hi van demanar “repensar 
els projectes de responsabili-
tat social en la mesura que us 
sigui possible, que adreceu 
la vostra solidaritat al munici-
pi per atendre aquells veïns i 

veïnes que us han ajudat en 
temps de bonança i que, ara, 
us necessiten. Estem segurs 
que la vostra contribució és 
del tot imprescindible en 
aquests moments”. 
La iniciativa, que és una de 
les mesures del Pacte de Mu-
nicipi per a la Reconstrucció 
Social i Econòmica, va rebre 
la resposta d'un bon grapat 
d'empreses, però el suport 
econòmic continua essent 
necessari, tenint en compte 
que la pandèmia està dei-
xant seqüeles greus: cente-
nars de famílies ateses pels 
serveis socials, moltes d’elles 
per primera vegada. 
Per tot plegat es continua 
demanant canalitzar l’ajuda 
a través d’aportacions a la 
Creu Roja local, l’entitat que 
està atenent el gruix més im-
portant de persones vulnera-
bles del municipi.
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Jordi Alemany Ardit va prendre pos-
sessió del càrrec de regidor del grup 
municipal PSC-CP el 28 d’abril de 
2021. Alemany va entrar com a nou re-
gidor de govern, després de la renún-
cia voluntària d’Enrique López Gon-
zález, per raons personals. Alemany va 
assumir les competències de les àrees 
d’Hisenda, Infraestructures i equipa-
ments municipals i la vicepresidència 
de l'empresa municipal Nostreserveis.

Elvira Montagud Pérez, única repre-
sentant de Verds per Més (Vx+) a 
l’Ajuntament va incorporar-se al go-
vern municipal el passat 19 de febrer. 
Amb la nova adhesió, el govern local 
va deixar d’estar en minoria (passant 
de 8 a 9 regidors/es) i es va reforçar en 
un moment clau per al futur del muni-
cipi. Montagud va assumir Educació i 
Urbanitzacions, una àrea de nova cre-
ació per donar més protagonisme a 
aquests nuclis. 

Armando Franco Martí va prendre 
posessió com a nou regidor de l’Ajun-
tament de Mont-roig del Camp, el 
passat 31 de maig de 2021. Franco 
és el nou portaveu del grup municipal 
de Ciutadans, després de la renúncia 
al càrrec per motius professionals de 
la regidora Ibana Pacheco, el passat 
mes d’abril i la renúncia de prendre 
possessió del càrrec de regidor del 
següent de la llista, Francisco Velasco.

RELLEU AL 
JUTJAT DE PAU

El Ple de l’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp, ce-
lebrat el 14 d’abril, va no-
menar jutgessa de pau de 
Mont-roig del Camp a M. 
Victòria Vázquez Salas i a 
Ariadna Martí Romero, jut-
gessa de pau substituta.
La nova jutgessa de pau és 
diplomada en magisteri i 
compta amb una llarga tra-
jectòria professional vincu-
lada amb l’educació. Nascu-
da a Màlaga, fa uns quants 
anys es va traslladar a viure 
a Miami Platja.
Per altra banda, la nova 
jutgessa de pau substituta 
és l’Adriadna Martí Rome-
ro, nascuda a Mont-roig 
del Camp. És graduada en 
Dret i compta amb diversa 
formació acadèmica relaci-
onada amb aquest àmbit. 
Destaca per la seva vincu-
lació amb l’associacionisme 
local i en especial en l’àmbit 
esportiu.
Els dos nous càrrecs, que 
seran per un mínim de 4 
anys, agafen el relleu de 
la fi ns ara jutgessa de pau, 
Maria del Carmen Díaz Líria 
i el jutge de pau substitut, 
Ramiro Estage Tomàs, que 
van prendre possessió del 
càrrec l’any 2004.

• S'han ajornat les 
festes a l'espera 
que passat l'estiu la 
situació hagi millorat

LA PANDÈMIA NO 
S'HA ACABAT, SIGUEM 

RESPONSABLES!
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Un total de 1.677 alumnes 
començaran el pròxim 13 de 
setembre el curs escolar 2021-2022 
als centres educatius del municipi. 
Es tracta de dades provisionals, 
a l'espera que es tanquin 
defi nitivament les matrícules, però 
suposen un lleuger increment en 
el nombre d'escolaritzacions amb 
relació al curs anterior (1.658 
alumnes). 

L’Escola Mare de Déu de la Roca tindrà 
aquest curs 372 alumnes d’educació 
infantil i primària. Tots els cursos comp-
taran amb 2 línies, excepte 5è que en 
tindrà 3. L’escola Joan Miró comptarà 
amb 329 alumnes, també en dues lí-
nies. I l’escola Marcel·lí Esquius acollirà 
aquest curs 234 alumnes d’educació 
infantil i primària en una sola línia ex-
cepte el curs de P4 que en tindrà dues. 
Cal destacar que a les tres escoles de 
primària, un total de 101 nens i nenes 

començaran el curs a les aules de P3. 
Pel que fa l’Institut Antoni Ballester té 
matriculats 398 alumnes. D'aquests, 
265 cursaran ESO, 78 Batxillerat i 55 
alumnes estan matriculats al Cicle 
Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes 
microinformàtics i xarxes (DUAL). Per 
altra banda, l’Institut Miami té matri-

culats 242 alumnes que cursaran ESO.
Finalment, amb matrícula viva i per 
tant amb dades provisionals, aquest 
setembre la llar d’infants Mare de Déu 
de la Roca de Mont-roig començarà 
el curs amb 38 infants i la Petete de 
Miami Platja amb 64. Les dues llars 
compten encara amb places vacants 
en alguns cursos. 

• L'Escola Municipal de 
Música oferirà les classes 
de sensibilització a les 
escoles de primària

L'Escola de Música anirà als centres
Una de les novetats del pròxim curs es-
colar és que l'Escola Municipal de Mú-
sica Baptista Nogués oferirà les classes 
de sensibilització a les tres escoles de 
primària. D'aquesta forma els nens i ne-
nes de P4 i P5 podran gaudir d'aquesta 
activitat extraescolar sense moure's del 
seu centre. Les famílies interessades 
encara poden matricular als seus fi lls/es 
en aquesta nova proposta que vol acos-
tar la música als més petits. 

Canvis a les direccions dels centres
Tres centres educatius renoven o han 
renovat l'equip de direcció. Es tracta 
de l'escola Marcel·lí Esquius, on la fi ns 
ara directora Montserrat Salsench Mar-
tí dóna pas a l'Emilia Arana Bernal. Per 
altra banda, també deixa el càrrec el 
director de l'Institut Miami, David Gar-
cía García i agafa el relleu la nova di-
rectora Montse Llebaria Cortés. Final-

ment al curs 2020-2021 a l'Escola Mare 
de Déu de la Roca la Cristina Alberich 
Guinjoan ha agafat el relleu del Jordi 
Trepat Colom.

Escoles obertes i segures
El Departament d'Educació de la Ge-
neralitat, el Departament de Salut, 
l'Ajuntament, els equips de coordina-
ció territorial i els equips docents dels 
centres tornaran a treballar conjunta-
ment en la detecció precoç de casos 
de Covid19 i sospitosos, i en la gestió 
posterior, per tal de poder mantenir 
l'activitat escolar presencial i garantir 
el dret a l'educació i a la socialització 
de l'alumnat. 

Renovació del Pla Educatiu d'Entorn
Un dels projectes que es renovarà prò-
ximament, inicialment per dos anys 
més, és el Pla Educatiu d'Entorn. Els 
darrers cursos ha organitzat xerrades, 
activitats i sortides familiars que han 
tingut molt bona acollida.

El nou curs escolar començarà el 13 de setembre 

ELS CENTRES EDUCATIUS INICIARAN 
NOU CURS AMB MÉS ALUMNAT
Tot a punt per a l'inici del curs escolar 2021-2022, que arrencarà el 13 de setembre amb un total de 1.677 alumnes al municipi
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El Ple de l'Ajuntament del juliol 
va aprovar una nova línia de sub-
vencions en l’àmbit de l’educa-
ció, donant compliment a l’acció 
19 del Pacte de Municipi per a la 
Recuperació Social i Econòmica. 
Es tracta d'un ajut per a l'ad-
quisició de material escolar per 
a l'alumnat de primària i secun-
dària. Les pròximes setmanes es 
publicarà la convocatòria on es 
detallaran els requisits, barems, 
imports i altra informació neces-
sària. Per altra banda, l'Ajunta-
ment està treballant també en la 
redacció de les bases regulado-
res d'una altra nova subvenció, 
en aquest cas per al menjador de 
les llars d’infants.

• Per a 101 nens i nenes el 
13 de setembre serà el seu 
primer dia d'escola

L'Ajuntament de Mont-roig del Camp està treballant 
en la construcció d'un nou equipament municipal a 
Mont-roig. Es tracta d'un pavelló poliesportiu especi-
alment pensat per a poder acollir les activitats espor-
tives i d'oci de l'escola Mare de Déu de la Roca, però 
que també podrà ser utilitzat per la resta de veïns i 
veïnes del municipi. El nou edifi ci comptarà amb uns 
vestidors, una mini pista de bàsquet i sala diàfana. 
Actualment s'està redactant el projecte executiu, 
que correspon a la primera fase de la construcció i 

que ja té dotat un pressupost de 500.000 €. 

Reurbanització de l'entorn de l'escola
La segona fase del projecte contempla la reurbanit-
zació d'aquest entorn per tal de millorar l'accés i do-
tar d'una nova imatge i entitat a una de les entrades 
de la població. Així es vol vincular l'entrada del nou 
pavelló amb l’aparcament de l’Ajuntament generant 
un parterre elevat que permetrà unir els dos espais 
municipals i millorar la seguretat de la zona. 

NOU PAVELLÓ PER A L'ESCOLA M.D. ROCA I EL VEÏNAT

Imatge virtual de la nova instal·lació municipal 

NOUS AJUTS PER A 
L'ESCOLARITZACIÓ

977 900 422
DE DILLUNS A DIVENDRES

DE 8 A 20 H
oac360@mont-roig.cat

VOLS AGILITZAR 
LES TEVES 
GESTIONS AMB 
L'AJUNTAMENT?
Fes-ho en línia amb 
la nostra ajuda!

Nou servei d’ajuda en la tramitació electrònica. 
Més informació a mont-roig.cat
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La Policia Local de Mont-roig del 
Camp es reforçarà, en els pròxims 
mesos, amb la instal·lació inicial de 
6 càmeres de videovigilància, que 
s'ubicaran als principals accessos 
del municipi. L'objectiu és aprofi tar 
els avantatges de les noves 
tecnologies per millorar l'efi ciència 
policial en el control de la seguretat 
ciutadana. 

L'Ajuntament de Mont-roig del Camp 
ha fet un pas més en l'aposta per la 
seguretat ciutadana i ha impulsat un 
projecte de vigilància per càmeres. 
Malgrat no tenir un problema greu en 
aquest àmbit ni ser un municipi amb 
fets delictius alts, sí que es creu im-
portant avançar en la prevenció i la 
detecció de conductes incíviques. De 
fet, està demostrat que la instal·lació 
de càmeres  redueix els delictes.  És 
per això que s'està treballant en la ins-
tal·lació d'un sistema de videovigilàn-
cia que permetrà reforçar la tasca que 
duu a terme la Policia Local, aprofi tant 
alhora, els avantatges de les noves 
tecnologies. 

Lectura de matrícules
Les càmeres tindran sistemes intel·li-
gents de lectura i reconeixement au-
tomàtic de matrícules. És per això que 
alertaran, de forma proactiva, de les 
deteccions de vehicles en possibles 
llistes, prèviament identifi cades pels 
cossos de seguretat. Quan es detecti 
una matrícula identifi cada, s’alertarà 
de forma acústica i visual a la Sala de 
Control de la Policia Local. També si 

és necessari per a alguna investiga-
ció podran realitzar cerques sobre les 
matrícules registrades, per franges 
horàries, càmeres, zones, número de 
matrícula o fi ns i tot models de cotxes 
o colors. 

Sistema de rènting
Inicialment s'instal·laran 6 càmeres 
als accessos i punts estratègics del 
municipi, tot i que no es descarta, un 
cop avaluats els resultats, fer modi-
fi cacions pel que fa a les ubicacions 
o quantitat de càmeres instal·lades. 
Això serà possible perquè les càmeres 

s'instal·laran mitjançant un sistema de 
rènting, que tindrà un cost mensual 
de 2.000 euros, i que permetrà adap-
tar-se a les novetats del sistema, te-
nint en compte la ràpida evolució de 

les noves tecnologies. 
El nou sistema s'instal·larà un cop 
estigui autoritzat por la Generalitat i 
d'acord amb el compliment de la Llei 
de Protecció de Dades. 

S’instal·laran 
6 càmeres en 
punts estratègics

Sistema de rènting 
per assegurar-ne 
l’actualització

Col·laboració amb 
altres cossos 
de seguretat

Identificació de 
matrícules, models 
i colors dels vehicles

Cost de 2.000 €
mensuals aprox.

Frenem l'incivisme!
Un total d'11 agents de civisme conti-
nuen treballant per vetllar per la bona 
convivència al municipi i la lluita contra 
l'incivisme. En aquest sentit es reforcen 
campanyes com la recollida de les ca-
ques dels gossos o la dels abocaments 
de residus de forma incontrolada i les 
sancions que impliquen aquestes acti-
tuds. També, a través d'aquesta fi gura, 
es duen a terme accions de sensibilit-
zació, per tal d'aconseguir els objec-
tius de la campanya Reduir i Reciclar, 
tot és començar, incidint amb la cor-
recta separació dels residus. 

ES REFORÇARÀ LA SEGURETAT AMB 
LA INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES 
En marxa un nou projecte que començarà amb 6 càmeres de videovigilància que s'ubicaran en punts estratègics del
municipi amb l'objectiu de millorar la seguretat ciutadana i contribuir en la prevenció de delictes i l'incivisme

LES CÀMERES 
S'INSTAL·LARAN EN 

PUNTS ESTRATÈGICS 
DEL MUNICIPI 

CASC 
HOMOLOGAT 
OBLIGATORI, 
menors de 16 anys

LLUM 
NOCTURNA 
OBLIGATÒRIA

RESPECTA 
LES PRIORITATS
DE PAS
LES PRIORITATS

OBLIGATÒRIA
HOMOLOGAT 
OBLIGATORI, 

MÀXIM 10 KM/H 
pel carril bici 
I 25KM/H
en vies asfaltades

PROHIBIT 
CONDUIR AMB 
AURICULARS

PROHIBIT 
CONDUIR UTILITZANT
TELÈFON MÒBIL 
o altres dispositius

PROHIBIT CONDUIR 
PER VORERES, 
vies interurbanes 
i zona de vianants

10
KM/H MÀX. 

mont-roig.cat
Normes del reglament general
de circulació i la llei de trànsit CIRCULA SEMPRE PER ZONES HABILITADES O PER LA PART DE LA CALÇADA MÉS A LA DRETA POSSIBLE (QUAN NO EXISTEIXIN)

CONDUIR UTILITZANT
MÒBIL 

CIRCULA SEMPRE PER ZONES HABILITADES O PER LA PART DE LA CALÇADA MÉS A LA DRETA POSSIBLE (QUAN NO EXISTEIXIN)

PROHIBIT 
TRANSPORTAR-HI 
MÉS D’UNA 
PERSONA

PER LA TEVA SEGURETAT

PATINETS
I VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL (VMP)

NORMATIVA

monopatins, patins o aparells similars elèctrics 

ELÈCTRICS

El sistema de control 
de tots aquests disposi-
tius estarà ubicat a una 
nova Sala de Control 
que s'habilitarà a les de-
pendències de la Policia 
Local. 

RE
C

O
RD

A
!
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La Regidoria de Medi Ambi-
ent i Salut Pública ha iniciat 
aquest mes d'agost una cam-
panya per esterilitzar prop de 
400 gats procedents de les 
colònies més nombroses del 
municipi. L'esterilització per-
met mantenir una població 
estable i evitar els problemes 
associats al zel, com ara les 
baralles, el marcatge territori-
al o els miols de reclam. L'ob-
jectiu de la campanya, que 

el pròxim any vol arribar als 
1.500 gats, és mantenir una 
vigilància de les colònies. A 
més es vol donar a conèixer 
que els gats ferals són animals 
protegits, que representen un 
control natural dels rosega-
dors, i que reben una aten-
ció personalitzada per part 
de persones voluntàries, que 
amb el seu temps i compro-
mís contribueixen al bon estat 
sanitari d'aquests animals. 

L'Ajuntament ha continuat, 
com cada any, amb la lluita 
contra les plagues d'insectes. 
Una d'elles ha estat la dels 
mosquits, en especial el tigre, 
que aquest estiu ha tornat a 
estar present al municipi. Per 
erradicar-lo s'han contractat 
actuacions extraordinàries,  
tot i això la col·laboració ciu-
tadana per evitar que es re-
produeixin (amb la neteja de 
piscines i aigua estancada) és 

imprescindible. Per altra ban-
da, aquesta primavera s'han 
fet treballs de prevenció, 
amb la instal·lació i control 
de trampes, per evitar la pro-
liferació de la vespa velutina, 
una espècie invasora del 
sud-est asiàtic, que 
representa una 
amenaça greu 
per a la biodi-
versitat autòc-
tona.

NOVES ACCIONS PER PREVENIR I 
MILLORAR LA GESTIÓ DELS RESIDUS 
La Regidoria de Residus ha posat en marxa diverses campanyes per cridar a la responsabilitat de la ciutadania i incentivar la 
reducció i el reciclatge de residus. També ha implantat proves pilot i millores al servei per aconseguir una gestió més eficient 
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La urbanització Sant Miquel està duent a ter-
me una prova pilot de recollida de les restes 
de poda, casa per casa, per millorar la quali-
tat d'aquest residu i testejar el nou sistema.

També a la urbanització Club Mont-roig s'es-
tà duent a terme una prova pilot per a la 
recollida de restes vegetals, en aquest cas 
mitjançant un tancat i un codi per al veïnat. 

Aquestes restes vegetals es trituren per con-
vertir-les en estella, tancant el cercle de la 
gestió sense sortir del municipi. El nou re-
curs es pot sol·licitar de forma gratuïta.

RECOLLIDA PODA PORTA A PORTA TANCAT PER RESTES VEGETALS ESTELLA KM 0

S'han repartit obsequis sostenibles a les es-
coles, instituts i llars d’infants per minimitzar 
la generació de residus en l’àmbit escolar i 
s'han fet xerrades formatives al professorat. 

Cada dos mesos la Repara Truck visita el mu-
nicipi per fomentar les reparacions de petits 
electrodomèstics o aparells per allargar-ne la 
seva vida útil i evitar la generació de residus.

Les plaques ‘Aquí comença  el  mar, no hi 
llencis res’, volen dissuadir el llançament de 
burilles o altres residus als embornals i evitar 
la contaminació del mar. 

CONSCIENCIACIÓ A LES ESCOLES SERVEI DE REPARACIÓ D'OBJECTES PLAQUES ALS EMBORNALS

S'INICIA UN PROGRAMA PER 
ESTERILITZAR GATS FERALS 

STOP 
PLAGUES

S'han instal·lat 10 minideixalleries en punts 
estratègics del municipi per recollir els resi-
dus de petit format que sovint no es reciclen  
correctament (piles, leds, bolis, mòbils, etc).

S'han incrementat les freqüències del ser-
vei de neteja i recollida d’escombraries per 
adaptar-se a l’increment de població estaci-
onal i s'ha ampliat l'horari de les deixalleries.

El servei de neteja viària ha incorporat un pa-
tinet elèctric, dotat de contenidor i sistema 
d'aigua a pressió, amb l'objectiu de reduir el 
temps en els desplaçaments a Miami Platja.

MINIDEIXALLERIES URBANES REFORÇ D'ESTIU PROVA PILOT PATINET ELÈCTRIC
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LES FASES 2 I 3 DE L'AVINGUDA DE 
BARCELONA, EN MARXA
L'Ajuntament dóna continuïtat al projecte de remodelació de l'artèria principal de Miami Platja incloent-hi la plaça de Jaén 

GRANS PROJECTES

L'Ajuntament de Mont-roig del 
Camp està treballant en els 
projectes d'execució de les fases 2 
i 3 de l'avinguda de Barcelona, per 
donar continuïtat a la reforma de la 
principal artèria del nucli de Miami 
Platja. Una de les principals novetats 
és que s'inclou la reurbanització de 
la plaça de Jaén a la segona fase. 

Els serveis tècnics de l'Ajuntament 
estan ultimant els detalls del projecte 
d'execució de la segona fase de l'avin-
guda de Barcelona i pròximament 
s'iniciarà la licitació de l'obra.  
Aquesta fase comprèn l'àmbit que va 
des de la plaça de Jaén, que també 
s'inclou al projecte, i enllaça amb el 
tram ja urbanitzat, a l'alçada de l'avin-
guda de Cadis. 

Detalls del projecte
Precisament una de les novetats de 
la fase dos és que també es reur-
banitza la plaça de Jaén i s'unifica 
amb la zona que hi ha davant del 
Centre d'Atenció Primària, reconei-
xent la centralitat d'un espai que se 
situa al nucli fundacional de Miami 
Platja. En aquest sentit, es preveu 
canviar la simbologia de la plaça 
que es convertirà en una plataforma 
única, donant prioritat als vianants, 
en detriment dels cotxes. Així ma-
teix està previst dotar-la d'un im-
portant espai de jocs infantils. 

Pel que fa a l'avinguda, es preveu 
l'ampliació de l'espai per a vianants, la 
incorporació de carril bici i noves pa-
rades de bus, nou arbrat i zones en-
jardinades, nous col·lectors de pluvials 
i residuals, nou enllumenat, així com 
nou mobiliari urbà.
El pressupost per a les obres d'aques-
ta fase, que ja està contemplat al 
Pressupost Municipal del 2021, és de 
2.080.000€. Així mateix, també s'hi in-
clouen els més un milió vuit-cents mil 
euros de la tercera fase.

La tercera fase
Pel que fa a la tercera fase, aquesta 
inclourà l'àmbit que comprèn des de  
la plaça de Tarragona fins a l'avinguda 
de Maria Cristina. En aquest cas també 
es preveu donar prioritat als vianants, 
mitjançant l’augment de les voreres i 
minimitzant la calçada per als vehicles. 
Recordem que el projecte bàsic de 
les obres de l'avinguda de Barcelona 
requeria una inversió molt important i 
es va optar per dividir-ho en fases per 
assegurar-ne la viabilitat. 

La segona fase comprèn l'àrea que va des de l'avinguda de Cadis fins a la plaça de Jaén

El projecte inclou la reurbanització de la plaça Jaén reconeixent la centralitat d'aquest espai
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Les oficines de Serveis Socials i del Depar-
tament de Gent Gran de Miami Platja s'han 
traslladat a l’Avinguda Granada 48. Les no-
ves oficines, més àmplies i amb més despat-
xos, permetran millorar l'atenció ciutadana. 

En col·laboració amb la Fundació Seur i la 
Creu Roja local, s'han instal·lat diversos cors 
solidaris per a la recollida de taps de plàstic. 
Els fons recaptats es destinen a finançar trac-
taments de malalties infantils.

El Parc de les Oliveres de Miami Platja comp-
ta amb una nova zona de fitnes a l’aire lliure. 
Es tracta d’una àrea de gimnàs urbana amb 
diversos aparells que poden ser utilitzats per 
millorar la condició física i la salut.

NOVA UBICACIÓ SERVEIS SOCIALS CORS SOLIDARIS FITNES AL PARC DE LES OLIVERES

La zona esportiva de Mont-roig Badia s'ha 
arranjat i les antigues pistes de tenis, que es-
taven en desús i malmeses, s'han reconvertit 
en dues pistes multiesportives, aptes per a la 
pràctica del futbol i del bàsquet.

L’Ajuntament continua l'aposta decidida en la 
transició energètica i la lluita contra el canvi cli-
màtic amb la incorporació de 2 nous vehicles 
elèctrics. Es tracta de furgonetes de Nostreser-
veis per a tasques de manteniment. 

S'han habilitat 4 nous passos de vianants a 
l'avinguda de Barcelona per millorar la se-
guretat. L'actuació només s'ha pogut fer en 
espai de titularitat municipal, tot i que ja s'ha 
sol·licitat a Carreteras Estado la continuïtat. 

NOVES PISTES ESPORTIVES COTXES ELÈCTRICS NOSTRESERVEIS NOUS PASSOS DE VIANANTS

• El Pressupost Municipal 
del 2021 inclou els 
2.080.000 € previstos 
per a la fase dos i més 
d'1.800.000 de la fase tres
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Després de mesos amb converses 
amb les principals empreses 
del sector de la fibra òptica per 
fomentar la seva instal·lació a tot el 
municipi, la situació es comença a 
revertir i el mapa de desplegament 
de la xarxa FTTH (Fiber to the home) 
comença a canviar de color.

La suma de tres factors clau ha fet pos-
sible que el mapa de connectivitat per 
fibra òptica del municipi estigui canviant. 
I és que finalment, algunes empreses del 
sector han vist l'oportunitat de portar la 
fibra al municipi, després de mesos i fins 
i tot anys de manca de visió empresarial 
per part de les companyies majoritàries, i 
malgrat l'interès i la insistència de l'Ajun-
tament. Fins ara el problema era que les 
empreses més importants es trobaven un 
municipi amb un terme municipal molt 
extens i poca concentració d'habitatges, 
amb dos nuclis, més de 20 urbanitza-
cions i moltes segones residències. Els 
darrers temps però, ha crescut la deman-
da, accentuada per la pandèmia de la 
Covid19 i el teletreball. En aquest sentit, les empreses han vist que la població de 

12.000 habitants passa a 35.000 amb les 
segones residències i fins a més de 60.000 
amb la població estacional i, per tant, les 
necessitats de connectivitat d'alta velocitat 
es produeixen durant tot l'any. Així, la pan-
dèmia i la bona sintonia entre l'Ajuntament 
i les noves empreses que han apostat pel 
municipi ha donat l'impuls que faltava per 
avançar en aquest desplegament.

Desplegament de la xarxa
Actualment hi ha tres companyies que 
estan desplegant la xarxa de comunica-
cions per fibra al terme municipal, a més 
de Lyntia Networks SAU que ja ha exe-
cutat el desplegament al nucli de Mont-
roig. Es tracta de Más Móvil Broadband 
SAU, Catalunya Telecom SL i Adamo Te-
lecom Ibérica que han presentat diversos 
plans de desplegament, que es troben ja 

en tràmit municipal. Així, per exemple, al 
nucli de Mont-roig s'hi sumen altres punts 
que ja estan finalitzats, com el nord de Mi-
ami Platja o d'altres que estan en projecció 
i començaran properament com la zona 
del pg. Mediterrani, Pino Alto i Oliviers.
Per altra banda, també està prevista la ins-
tal·lació de dos antenes base de telefonia, 
fet que permetrà millorar la cobertura de 
mòbil en alguns punts del municipi. 

IMPULS A LA CONNECTIVITAT AMB 
FIBRA ÒPTICA AL TERME MUNICIPAL
Actualment hi ha tres empreses que estan desplegant la xarxa de telecomunicacions per fibra, també a les urbanitzacions

MONT-ROIG
DEL CAMP

Urb 
Bonmont

Urb.
 Sant Miquel

Urb.
 Parc

 Mont-roig

Urb.
 Pins de

 Miramar

Urb.
 Masos d'en 

Blader

Urb.
 Solemio

Urb.
 Rustical

Urb.
 Riviera

MIAMI 
PLATJA

Urb.
 Pino Alto Urb.

 Els Olivers

Urb.
 Costa Zéfir

Passeig Mediterrani i entorn

Finalitzat
En execució

Fase 3

Fase 4

*La Urbanització Bonmont només 
resta pendent de connexió amb 
antena o a la xarxa troncal

Urb.
 Via Marina

Urb.
 Casalot

• La pandèmia ha 
acabat de donar l'impuls 
que faltava perquè les 
empreses hagin vist 
l'oportunitat al municipi 

Un any més, s'han obert les convo-
catòries de les subvencions per im-
pulsar l’emprenedoria, la contrac-
tació de persones aturades i per a 
inversions destinades a l’obertura 
d'establiments comercials al nucli 
antic. Per altra banda, es mantenen 
les subvencions per fer front a les 
despeses generades per l’adaptació, 
millora o implantació de mesures per 
la crisi de la Covid19 i s'ha creat una 
nova línia d'ajuts: les subvencions 
per a la transformació digital dels 
negocis del municipi. Aquesta nova 
línia busca fomentar la presència en 
l’àmbit digital i generar nous canals 
de venda o distribució.

S'AMPLIEN A 5 LES LÍNIES 
DE SUBVENCIONS   

A partir del setembre, en col·laboració 
amb el Ministerio de Educación y For-
mación Profesional, l'Ajuntament serà 
entitat col·laboradora de l'Aula Men-
tor, un programa de formació oberta, 
lliure i a través d’Internet. L'objectiu 
és proporcionar una educació perma-
nent i contribuir al reciclatge formatiu 
i a la qualificació professional. 
La formació, que es pot seguir a dis-
tància i adaptant horaris i necessitats, 
permet obtenir un certificat d'aprofi-
tament del Ministeri d'Educació.
Qui necessiti assessorament o ordi-
nador, trobarà l'Aula Mentor a l'Au-
la TIC de Miami Platja, dos dies a la 
setmana.

ENTITAT COL·LABORADORA 
DE L'AULA MENTOR

En col·laboració amb la Fundació 
Formació i Treball, s'ha posat en 
marxa el Punt d'Autoocupació Incor-
pora (PAI) de la Fundació “la Caixa”. 
Es tracta d'un servei gratuït d'asses-
sorament i acompanyament per a 
les persones que vulguin posar en 
marxa un projecte d'autoocupació 
empresarial. El PAI ofereix atenció 
personalitzada, tutorització integral 
abans, durant i fins un any després 
de l’inici de l'activitat empresarial, 
estudi de viabilitat i acompanyament 
a l'accés i alta gratuïta a seguretat 
social i hisenda per a autònoms i so-
cietats. La cita prèvia per al PAI es 
pot obtenir al Departament. 

NOU PUNT 
D'ASSESSORAMENT 

El pròxim mes de setembre es 
posarà en marxa un directori em-
presarial municipal per tal que les 
empreses, comerços, autònoms i 
professionals de tots els sectors 
econòmics del municipi s'hi regis-
trin i donin a conèixer la seva oferta 
de productes o serveis.
L'objectiu és que es pugui localit-
zar de forma fàcil i ràpida l’oferta 
comercial del municipi, fomentant 
el contacte entre empreses i perso-
nes consumidores i donant visibilitat 
a l’empresariat local. Per aconse-
guir-ho, serà molt important que les 
empreses es registrin i actualitzin les 
seves dades periòdicament. 

NOU DIRECTORI 
EMPRESARIAL MUNICIPAL

MÉS SUPORT A LES EMPRESES, MÉS 
FORMACIÓ OCUPACIONAL 
Impuls Econòmic posa en marxa noves accions per millorar l'economia del municipi i ajudar a l'empresariat local a superar la crisi
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Èxit de participació del 
primer Festival de Cinema 
Clàssic de Miami Platja, que 
es celebra els divendres a 
la nit, a la Cala dels Penyals 
i que s’ha anat consolidant 
setmana rere setmana, 
arribant a cobrir l’aforament 
màxim permès al cor de 
l’estiu.

La Regidoria de Turisme va 
estrenar el passat 2 de juliol 
el primer Festival de Cinema 
Clàssic de Miami Platja. El cer-
tamen, que s'allargarà fins al 27 
d'agost ha permès gaudir d’al-
gunes de les millors pel·lícules 
de la història del cinema en un 
entorn únic i privilegiat, al cos-
tat del mar. En total es projec-
taran 8 pel·lícules, estrenades 
entre els anys 60 i 90, amb 
l’objectiu de donar continuïtat 
a una de les activitats més exi-
toses de la programació d’estiu 
d’aquesta regidoria com és el 
cinema a la fresca. En aquest 
cas però, adaptat a l’actual si-
tuació i mesures de seguretat 
establertes per la Covid19 i en 
un nou espai. La cartellera ha 
comptat amb grans títols d’èxit 
mundial com Grease, E.T o Ju-
ràssic Park.

Suport a la restauració
Després de la pausa obligada 
de l’any passat, es van tornar a 
celebrar, del 4 al 20 de juny, les 

Jornades Gastronòmiques del 
Pop de Mont-roig i Miami Plat-
ja, arribant ja a la tretzena edi-
ció. Cal destacar que enguany 
va ser l'edició amb més partici-
pants; a la iniciativa s’hi van su-
mar un total de 19 establiments 
de restauració que van oferir 
fins a 1.400 racions de pop en-
tre plats, tapes i menús.

Campanyes promocionals
Mont-roig Miami Turisme ha 
continuat posant en marxa 
noves campanyes promocio-

nals per fomentar l’arribada 
de turisme, un dels sectors 
econòmics claus per a la recu-
peració econòmica local. Així 
doncs, s’han dut a terme cam-
panyes adreçades al mercat de 
proximitat, Camp de Tarragona i 
a la resta del mercat català (Lleida 
i Barcelona principalment) al mer-
cat nacional, (Saragossa, Navarra, 
País Basc...) i als mercats interna-
cionals com Andorra i França, 
seguint la línia estratègica de la 
campanya «Respira», fent valdre 
la tranquil·litat, el patrimoni, l'en-
torn i les distàncies infinites.
També en l'àmbit de destí i en 
5 idiomes, s’ha publicat “Ex-
plora Mont-roig Miami, la teva 
casa de vacances per desco-
brir”, que recull  tot el que es 
pot fer i veure a Mont-roig i 
Miami Platja i alhora donar-ho 
a conèixer entre els visitants. 

• Les Jornades 
del Pop han tingut 
màxima participació 
de restaurants i 
resposta de clients

UN FESTIVAL DE CINEMA CLÀSSIC, LA 
NOVA PROPOSTA D'ESTIU A MIAMI PLATJA
Es posen en marxa noves accions per atraure a turistes i visitants i ajudar a la recuperació del principal sector econòmic del municipi

Les platges del municipi comp-
ten, des d'aquest estiu, amb 
una àmplia oferta d'activitats 
nàutiques. En concret s'han 
establert 4 noves bases: una a 
la platja de la Pixerota que ofe-
reix caiacs, patins i pàdel surf, 
(així com gandules i para-sols), 
a la platja de Rifà (amb caiacs, 
patins i pàdel surf) i dues a la 
platja de la Porquerola (també 
amb caiacs, patins i pàdel surf), 
que se sumen a l'oferta que ja 
hi havia a la platja Cristall i que 
continua (amb windsurf, patins, 
ski-bus i gandules). Les empre-
ses que ofereixen aquests nous 
serveis a les platges del munici-
pi han resultat les guanyadores 
de la licitació que l'Ajuntament 

va posar en marxa per regula-
ritzar  l’explotació comercial 
de diverses instal·lacions a les 
platges. En aquest sentit tam-
bé s'ha licitat l'explotació de 
diverses guinguetes que ofe-
reixen servei de restauració i 
servei de gandules i para-sols. 
Aquestes estan ubicades a les 
platges de la Pixerota, de la 
Punta de la Pixerota, de la Casa 
dels Lladres, de l'Estany Gelat i 
de la Platja Cristall (4 instal·la-
cions). Les adjudicacions han 
passat de ser d’1 a 8 anys, 
prorrogable 2 anys més, aju-
dant a l’amortització de les 
inversions i a reduir el grau 
d’incertesa per a l’explotació 
de les temporades següents. 

S'AMPLIA L'OFERTA D'ACTIVITATS 
NÀUTIQUES A LES PLATGES 

La Cala dels Penyals ha acollit el primer Festival de Cinema Clàssic

Patinets, caiac i pàdel surf, la nova oferta del litoral local

Coincidint amb la Setmana Santa, Mont-
roig Miami Turisme va posar en marxa un 
nou joc de descoberta apte per a tota la fa-
mília. Es tracta de Mont-roig Enigmàtic, una 
proposta per descobrir d’una forma lúdica 
i divertida la història i els racons més em-
blemàtics del nucli de Mont-roig. L’objectiu 
del joc és comptar amb un nou atractiu tu-
rístic a l’aire lliure que estigui disponible en 
qualsevol època o moment de l’any, que es 

pugui fer de forma autònoma i segura, evi-
tant les massificacions i les concentracions 
de gent. La proposta també busca afavorir 
la integració del nucli de Mont-roig a les di-
nàmiques turístiques de Miami Platja, apor-
tant nous motius per a la seva descoberta.
El joc, amb punt de partida a la plaça 
Joan Miró, es desenvolupa a través d’un 
personatge femení que es diu Roca, una 
apassionada investigadora de misteris que 

demana ajuda per a trobar la identitat d’un 
eminent habitant de Mont-roig. Els partici-
pants hauran de resoldre els enigmes, que 
es van plantejant a diversos indrets del po-
ble, per aconseguir les pistes que els per-
metran esbrinar les lletres que manquen 
per trobar el nom complet del personatge. 
El joc està disponible en 5 idiomes i per 
jugar-hi únicament es necessita un dispo-
sitiu mòbil.

MONT-ROIG ENIGMÀTIC - EL NOU JOC DE DESCOBERTA 
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Què hem fet
AQUESTS DARRERS MESOS?
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GALERIA DE FOTOGRAFIES

Les llars d'infants van plantar 
un arbre en el marc de la 
campanya ‘Un Árbol por Europa’ 
per involucrar als més petits 
en la cura del medi ambient.

La proposta familiar Expedició 
Mont-roig, organitzada pel 
Pla Educatiu d'Entorn va ser 
tot un èxit de participació.

L’Iris Martínez és la nova 
Pubilla infantil i l'Ot Marín 
Bernal el nou Hereu infantil 
de Mont-roig del Camp.

El casal K1 i el Centre 
Polivalent han sigut punts de 
vacunació de la campanya 
del Departament de Salut. 

Iniciativa de la Fundació Mas 
Miró, amb motiu del Dia 
Internacional dels Museus, que 
va permetre a avis i àvies del 
municipi visitar el Mas Miró. 

El concert 'Moments' 
de Núria Esquius 
i Jorge Varela van 
servir per encetar la 
programació cultural 
d'estiu del municipi.

La Sala de Plens de 
la Casa de Cultura 
ha tornat a acollir les 
sessions plenàries de 
l'Ajuntament, que són 
obertes al públic. 

Els nens i nenes 
del casal d'estiu 
de Mont-roig 
han pogut gaudir 
d'excursions de 
luxe a l'entorn 
de l'Ermita. 

El pianista Lluís Capdevila va 
inaugurar una nova edició del 
cicle Sons de Nit a l'Ermita de 
la Mare de Déu de la Roca.

La classe de gimnàstica de 
manteniment de la Gent Gran 
es va traslladar al Parc de les 
Oliveres per donar a conèixer les 
noves màquines i incentivar-ne 
el seu ús entre aquest col·lectiu.

L'aigua ha estat un dels 
elements protagonistes 
del casal d'estiu de Miami 
Platja. 

Jornada didàctica 
organitzada per l’Institut 
Miami i Nostraigua per 
conèixer com es depuren 
les aigües residuals.

Les biblioteques Joan Miró i Miramar 
han reprès la programació presencial 
amb les sessions de contacontes, 
tallers i clubs de lectura. 

 Espectacle 'La volta als món en uns 
quants dies', dins el cicle Petits Sons de 
Nit que es va poder veure aquest juliol.

Inauguració del quadre collage sobre 
la vellesa elaborat pel grup de pitura 
del Casal d'Avis Sant Jaume.
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La pandèmia de la Covid19 no s'ha acabat i moltes de les activitats programades s'han hagut 
de suspendre o ajornar. Tot i això, i sempre respectant les mesures de seguretat, s'han pogut 
reprendre alguns actes i propostes que ens han permès sortir, de nou, al carrer. 
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Tot deixar enrere l’any 2020, un any 
ple d’incerteses pel patiment de la 
COVID-19 i que ens ha afectat a totes 
i tots, hem agafat aquest any 2021 
amb molta esperança i energia per 
continuar lluitant contra una pandèmia 
que tot i que semblava que estava 
arribant a la fi, encara ens ataca de 
ben a prop i no ens permet baixar la 
guarda. Hem de continuar avançant i 
hem de continuar lluitant pel benestar 
de tots els ciutadans i les ciutadanes.

El més important per nosaltres ha 
sigut i és la salut, i això s’ha vist 
reflectit en la gestió que hem fet de 
la pandèmia, intentant protegir a les 
veïnes i veïns del nostre municipi, 
posant la seva seguretat per davant 
de tot, amb mesures que en alguns 
moments no han sigut gaire populars 
(festes, actes multitudinaris,...) , però 

que ens han ajudat a que la incidència 
del virus fos la menor possible.  

Hem fet front a la COVID-19 amb 
un pacte de municipi per a la 
reconstrucció social i econòmica, i 
durant l’any s’ha treballat molt per a dur 
a terme totes les accions d’aquest pla. 
Donant  resposta a noves necessitats 
sorgides per la crisi s’han eliminat 
despeses menys prioritàries, amb la 
suspensió d’activitats i programes, 
s’han reforçat ajudes ja existents i 
s’han creat de noves, per donar suport 
a les necessitats de la ciutadania i a 
l’economia local.  

Estem gestionant una pandèmia i 
tots sabem que no és fàcil. S’estan 
dedicant molts esforços per aconseguir 
els objectius marcats per aquesta 
legislatura i s’han hagut de prendre 

noves decisions per tal d’adaptar-nos 
a aquesta situació. Tot i així, s’està 
treballant, amb la implicació de tots 
els treballadors i treballadores de 
l’Ajuntament i les Empreses, reforçant 
les bases per a que en poc temps 
l’estructura d’aquesta organització 
sigui encara més forta. En cap moment 
s’ha deixat de treballar per aconseguir 
les fites marcades. 

Durant els últims mesos també hem 
tingut canvis a l’equip de govern, amb 
la marxa del regidor Enrique López, la 
incorporació del regidor Jordi Alemany 
i la incorporació de la regidora del grup 
Verds per Més, la Elvira Montagut, que 
ha donat més estabilitat i seguretat 
al govern i ha significat un reforç per 
atendre en millors condicions tots 
aquells projectes que necessita el 
nostre municipi. 

Hem passat l’equador d’aquest 
mandat, i continuem amb molta il·lusió 
i més força que mai per tirar endavant 
tots els projectes previstos i que 
s’han vist afectats per la pandèmia. 
Per treballar en l’assoliment dels 
compromisos adquirits amb la ciutadania 
en el nostre programa electoral i per 
arribar a aconseguir els objectius que 
ens vam fixar. Estem convençuts i 
convençudes que aquest treball donarà 
els seus fruits ben aviat. 

Ara toca cuidar-nos més que mai, pel 
benestar de tots el veïns i veïnes del 
municipi, sense oblidar-nos d’aquelles 
persones que ens han deixat i que 
sempre les tindrem present.

De ben segur que aviat sortirem 
d’aquesta, ho aconseguirem! Continuem 
treballant PER TU.    

Ens trobem a més de la meitat del 
mandat municipal i és el moment de 
fer balanç de l’acció duta a terme en 
aquests dos anys per part de l’equip de 
govern encapçalat pel PSC i l’alcalde 
Fran Morancho. Malhauradament no 
hi ha gaires motius per a estar-ne 
satisfets.
El grup municipal ERC-MES ha actuat 
en aquest període amb una política de 
mà estesa, de caire propositiu, oferint 
alternatives sense deixar d’exercir la 
necessària funció de control de l’acció 
de govern. Les nostres aportacions 
per a l’elaboració dels pressupostos 
municipals s’han centrat en el Pla 
d’intervenció integral del nucli 
antic de Mont-roig i en el programa 
d’Habitatge Jove. Però no podem 
oblidar que és qui governa el que 
té la responsabilitat d’assolir acords 
majoritaris i teixir consensos en àmbits 

tan importants com és el darrer 
pressupost municipal, que configura 
un programa per a tot el present 
mandat. Els problemes plantejats en 
l’aprovació del pressupost -amb moció 
de confiança inclosa- no poden en cap 
cas atribuir-se als grups de l’oposició, 
sinó al propi equip de govern, que no 
va ser capaç de teixir les complicitats 
necessàries.
La llarga i terrible pandèmia que patim 
està condicionant les nostres vides en 
els darrers temps. Seguim vivint un 
moment excepcional que reclama dels 
servidors públics lideratge i actituds 
valentes i decidides. En aquest terreny, 
el nostre grup d’Esquerra Republicana-
Moviment d’Esquerres sempre 
hem mantingut un posicionament 
responsable, perquè sempre posem 
per davant el benestar de la gent. 
I per aquesta raó en el seu dia vam 

contribuir al Pacte de Municipi -fruit 
de la responsabilitat del moment- i 
hem treballat al costat de l’equip de 
govern per a sumar esforços, aportant 
propostes econòmiques i socials per 
fer front comú a les devastadores 
conseqüències de la pandèmia.
Però la pandèmia i la situació 
d’excepcionalitat que provoca no 
justifiquen el mal funcionament de 
la nostra administració municipal. 
I en podem posar alguns exemples 
prou rellevants:
- La manca de voluntat (fins ara) 
d’iniciar el pla renovació integral del 
nucli antic de Mont-roig.
- El retard inaudit -fins i tot bloqueig- 
en la concessió de llicències 
municipals (obres, activitats,…) i altres 
tràmits municipals; per exemple, 
moltes empreses encara no han rebut 
la subvenció per a despeses COVID 

d’octubre de 2020
- L’incompliment de terminis per al 
començament de la construcció del 
Centre Sòcio-cultural.
- Les deficiències cròniques en la neteja 
viària i la recollida d’escombraries, 
així com en el manteniment als parcs, 
camins i rieres.
- L’erràtica gestió del procés de 
concessió de les guinguetes de platja 
i del servei de socorrisme.
- I per acabar-ho d’adobar, un personal 
desmotivat que no permet que la 
maquinària municipal funcioni al ritme 
que caldria.
Estem convençuts que cal donar un 
cop de timó en la forma de governar 
que contribueixi a pal·liar tots aquests 
dèficits. Des del grup d’ERC-MES hi 
contribuirem tant com sigui possible.

El balance que Ciutadans Miami/
Mont-roig hacemos de los seis años 
de gobierno del PSC es el siguiente:

- Calles, plazas y bosques sucios, los 
ciudadanos pagamos gran cantidad 
de impuestos y debe lucir todo lim-
pio, para los que vivimos aquí y para 
los que nos visitan.

- Mal estado de las playas, , nues-
tro municipio es turístico y nuestras 
playas son nuestra carta de presenta-
ción, sin socorrismo, sin boyas cuan-
do comienza el verano, no se puede 
permitir.

- Falta desastacionalización del turis-
mo, no podemos vivir del turismo de pla-
ya única y exclusivamente, eso sólo son 2 
meses y qué hacemos el resto del año.

- Falta de control de colonias de ga-
tos, no nos olvidemos que es un tema 
de higiene y salud pública, al igual 
que las plagas de cucarachas.

- Cero inversión en mantenimiento 
de urbanizaciones, las urbanizacio-
nes también forman parte del muni-
cipio y los ciudadanos que en ellas vi-
ven pagan los mismos impuestos que 
Miami y Mont-roig.

- Seguimos en barracones en el Ins-
titut Miami, no se han iniciado las 
obras de construcción del Instituto tal 
y como han prometido ya en dos oca-
siones y más barracones en la escue-
la Marcel·lí Esquius. 

- Expedientes acumulados y falta 
de respuesta inmediata al ciuda-

dano, no se puede esperar un año o 
más para obtener respuesta del Ayun-
tamiento.

- Falta de actividades para jóvenes. 

- Falta de dinamización del comer-
cio local, hay que ir de la mano de los 
comerciantes, ellos son el alma de las 
calles y merecen más apoyo del Ayun-
tamiento.  

- Ningún transporte para estudian-
tes, ¿qué hacen los que después del 
bachillerato desean seguir estudian-
do?

- El Club de Mar cerrado,  gastamos 
el dinero para nada.

- Faltan finalizar las obras de la 

Rambla 340, los proyectos e inversio-
nes de este equipo de gobierno siem-
pre quedan sin terminar y luego no se 
mantienen.

¡A seguir así que vamos bien, bien 
mal!

CONTINUEM AVANÇANT...

UN AJUNTAMENT QUE NO FUNCIONA COM CAL

VAMOS BIEN, BIEN MAL

g.m.psc@mont-roig.cat

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

g.m.ciutadans@mont-roig.cat
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Després d’un any de pandèmia que 
ha afectat durament tot el teixit 
econòmic, cultural, social i sanitari del 
nostre municipi, el 2021 vam començar 
esperant l’aprovació dels pressupostos 
“urgents” per tal de fer front a les 
conseqüències sobrevingudes. Com 
sembla un mal costum, se’n van aprovar 
amb el retard habitual dels darrers anys.

Donat que no recollia les propostes que 
vam fer en converses prèvies amb l’equip 
de govern, votàrem en contra, amb la 
resta de grups de l’oposició: volíem fer 
entendre a l’equip de govern que els 
pressupostos estaven allunyats de la 
realitat i les necessitats dels ciutadans 
de Mont-roig, Miami i urbanitzacions: 
obres caríssimes i grans contractacions, 
per contra, trobàvem a faltar solucions 
pel que fa als serveis quotidians i bàsics 
per a la ciutadania, les dificultats en 

mobilitat i comunicació entre municipis, 
la manca de mesures orientades a la 
creació de llocs de treball de qualitat 
per als joves i la resta de ciutadans.

L’equip de govern tenia clar que 
passant per damunt de tota l’oposició 
aprovaria aquells pressupostos. Així va 
ser: els calia el 8+1 i comprant el vot 
necessari de VERDSX+ es va negar 
a negociar, a fer política. Sí que ens 
felicitem perquè, després de molts 
anys demanant la necessitat d’un 
poliesportiu lleuger per l’escola de 
Mare de Déu de la Roca, finalment 
se n’ha aprovat la construcció, en canvi 
trobem a faltar les demandes que 
vam fer amb relació a la destinació de 
pressupost per donar empenta a una 
zona de polígon industrial i per l’inici 
de l’adequació de la Plaça Fleming 
a Miami Platja (una de les zones 

d’entrada al nucli de Miami que tal com 
està no ens fa cap bona presentació).
Seguim amb la mateixa línia d’ençà 
que va començar el mandat el 2019: 
la nefasta gestió municipal per part 
de l’equip de govern: departament 
d’urbanisme col·lapsat; endarreriments 
fins ben començada la campanya d’estiu 
dels serveis de socorrisme, abalisament, 
guinguetes i club de mar quan som un 
municipi TURÍSTIC que pretén oferir 
qualitat.

Aquesta incapacitat evident la 
volen dissimular contractant càrrecs 
de confiança per l’alcaldia, a dit, 
i de funcionariat d’alta categoria 
incrementant l’endeutament i la 
despesa municipal a costa d’uns 
impostos cada cop més alts.

Per Sant Jaume i la Fira cap acte cultural. 

Seguim pensant que la cultura és segura.

Felicitem els familiars del mestre Antoni 
Benaiges que va ser nomenat fill 
il·lustre de Mont-roig del Camp. Un 
acte de justícia i un reconeixement molt 
merescut.

Com sempre i no necessàriament 
anunciant-lo a les xarxes socials, la nostra 
feina la fem pensant en el dia a dia dels 
nostres convilatans. Estem en contacte 
amb la ciutadania, escoltant qui ens 
vulgui explicar les seves inquietuds, 
col·laborant amb les entitats locals i 
traslladant les inquietuds del poble al 
ple. Volem continuar així, vetllant des de 
l’oposició perquè el nostre municipi i la 
seva gent vagin sempre endavant.

Bon estiu i molta prudència. Mans netes, 
distància i mascareta.

Volem iniciar aquest comunicat amb 
el nostre més sincer agraïment, 
reconeixement i gratitud al món 
sanitari, per la feina ben feta, tant 
de la gestió del contagi com de la 
campanya de vacunació, la qual s’està 
efectuant amb dedicació+ i gran 
professionalitat, tot i seguir immersos 
en la cinquena onada d’aquesta 
pandèmia.  Creiem que d’aquesta 
se’n sortirem gràcies en bona part, a 
aquestes persones que treballen per 
millorar la nostra salut.  
Ens interessa també reflexionar sobre 
la paraula LLIBERTAT, significat de 
gran valor per al nostre grup Ara. 
En aquest temps llarg de Pandèmia, 
el perill de contagi ens ha fet perdre 
llibertat i el pitjor és que s’ha vist 
agreujada per la voluntat de control 
que han exercit les directrius polítiques 
des del primer moment.

El nostre és i sempre ha estat un 
grup de pensament lliure... per això 
respectem, tot i que de cap manera 
compartim, la decisió del grup 
Verds x + de donar suport al govern 
en els Pressupostos.
El grup Ara va votar NO als 
Pressupostos presentats pel govern 
perquè entenem que no donen 
resposta a les economies de negocis 
i de particulars, anant en contra del 
nostre plantejament de no pressionar 
fiscalment l’economia familiar, pujant 
impostos i no donant solucions 
pràctiques i efectives en plena crisi 
econòmica.
Creiem que aquest any i mig de 
paràlisi municipal s’hauria pogut 
aprofitar per muntar una estructura 
d’inversions amb capacitat de 
millorar l’economia de particulars i 
empresaris, de forma àgil i efectiva. 

El que palpem és que avui l’Equip de 
Govern s’excusa en què els tècnics 
no són capaços de trobar solucions 
a temes com contractacions de 
Seguretat Rural, retards en licitacions 
de guinguetes, ... comportant la 
corresponent pèrdua econòmica dels 
afectats.
També detectem en aquest Equip 
de Govern, una manca de prendre 
decisions en relació al futur de 
les noves energies renovables i 
sostenibles. El grup Ara hi aposta 
decididament. El Pla General no 
contempla poder fer instal·lacions 
d’aquest tipus, podent ser aquestes 
una important font d’ingressos tant 
a nivell privat com municipal. Com ja 
ens ha passat abans, ens pot passar 
de llarg el tren per no haver-hi pujat 
quan hi havia l’oportunitat i de nou, 
haurem perdut la possibilitat de 

millorar l’economia i el benestar de la 
comunitat.
No podem només dependre de 
l’economia del Turisme tan important 
per al nostre municipi, però alhora 
tan fràgil. Es pretén fer un edifici 
d’ecotecnologies i, d’altra banda, no 
som capaços d’engegar els canvis 
necessaris per produir aquest tipus 
d’energia.
La positivitat però, caracteritza 
el nostre grup i és per aixó que 
estem convençuts que, malgrat tots 
els entrebancs: pandèmia, impostos 
elevats, poques decisions valentes, 
viure en un municipi cada cop més 
brut... ens en sortirem i tirarem 
endavant perquè l’ADN de les 
persones que formem aquest municipi 
desprèn intel·ligència, esforç i treball, 
símptomes d’èxit.
Bon estiu!

Des de la Plataforma Impulso Miami 
Mont-roig seguimos trabajando 
firmemente junto al equipo de 
gobierno para mejorar la calidad 
de vida de toda la ciudadanía del 
municipio. En estos momentos y 
viendo los problemas aparecidos por 
los nuevos dispositivos de movilidad 
de las personas, estamos tomando 
medidas para reducir la velocidad 
en la avenida Barcelona  de Miami 
Platja con la instalación de nuevos 
pasos de peatones y reductores de 
velocidad para el tránsito rodado. 
Somos conscientes y así lo avalan 
diferentes estudios técnicos, que a 
menor velocidad en el entramado 
urbano, menos accidentes y con 
menores consecuencias para los 
peatones en caso de atropellos o 
choques.  

Otra de las preocupaciones  que 
tenemos es la mejora de la seguridad 
ciudadana. Para ello estamos 
trabajando en estos momentos en la 
adecuación de las instalaciones y las 
oficinas de atención al público de la 
Policía Local. Al mismo tiempo, otro 
de nuestros grandes objetivos es la 
instalación de cámaras de seguridad 
en nuestro municipio, otra medida 
imprescindible para mejorar la 
sensación de seguridad de nuestros 
domicilios y comercios. 

En total se instalarán 6 cámaras de 
seguridad en distintas ubicaciones 
estratégicas que estarán controladas 
des de las instalaciones de la 
Policía Local. Las cámaras tendrán 
sistemas inteligentes de lectura 
y reconocimiento automático de 

matrículas. Es por ello que alertarán, 
de forma proactiva, de las detecciones 
de vehículos en posibles listas, 
previamente identificadas por los 
cuerpos de seguridad.

Tampoco se descarta una vez evaluados 
los resultados hacer modificaciones en 
cuanto las ubicaciones o cantidad de 
cámaras instaladas. El nuevo sistema 
se instalará una vez esté autorizado 
por la Generalitat y de acuerdo con el 
cumplimiento de la Ley de Protección 
de datos.

Para terminar, desde nuestro grupo 
político queremos mandar un mensaje 
de agradecimiento a la colaboración 
ciudadana y al civismo de nuestros 
vecinos y vecinas. Hay que recordar 
constantemente que seguimos en 

pandemia y no hay que bajar la guardia, 
puesto que es necesario seguir con las  
medidas de seguridad y de protección 
contra la Covid19.

Seguimos trabajando para mejorar 
nuestro municipio.

VUIT MÉS UN

ARA - ESTIU 2021

MÁS SEGURIDAD

g.m.jxmm@mont-roig.cat

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

g.m.imm@mont-roig.cat
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Mont-roig del Camp va 
celebrar, el divendres 30 
de juliol, un emotiu acte 
per distingir al primer Fill 
Il·lustre del municipi, el 
mestre Antoni Benaiges 
i Nogués. Recordem que 
el Ple de l’Ajuntament, de 
data 12 de maig de 2021, 
va aprovar per unanimitat 
el seu nomenament amb 
l’objectiu de dignifi car la 
fi gura d’aquest mestre 
republicà, nascut a Mont-
roig el 1903 i afusellat pels 
sollevats feixistes el 1936.

En l’acte, que es va celebrar a 
la Plaça Mossèn Gaietà Ivern, 
l’alcalde Fran Morancho i la re-
gidora de Cultura Mei Benach 
van fer entrega de la distinció 
a Elisa Benaiges i Jaume Roi-
gé, nebots del mestre Benai-
ges. L’acte va comptar amb la 
intervenció de Jordi Font Agu-
lló, director del Memorial De-
mocràtic i del nét de l’Elisa Be-
naiges, Enric Aragonès Jové 

que va adreçar unes colpidores 
paraules a tots els assistents. 
Un altre dels moments més 
emocionants de la vesprada va 
ser quan la cantautora ebrenca 
Montse Castellà va interpretar 
la cançó "Lo mestre que va 
prometre el mar", composta 
especialment per Castellà quan 
va conèixer la història del mes-
tre mont-rogenc.

Placa a la seva casa natal
Després de l’acte de distinció 
es va descobrir la placa com-
memorativa dedicada a An-
toni Benaiges, que s’ha col-
locat davant de la seva casa 
natal, al carrer Major, número 
6. Amb aquesta intervenció, 
Mont-roig, s’integra a la Xar-
xa d’Espais del Memorial De-
mocràtic.

Seguidament, la família Be-
naiges i el públic assistent 
van entrar dins el Centre 
Cultural Església Vella on 
van poder visitar l’exposició 
"Desenterrant el silenci". 
També es va poder visualitzar 
el vídeo "Antoni Benaiges, 
el mestre que va prometre el 
mar", que recull les entrevis-
tes realitzades a Elisa Benai-
ges i Jaume Roigé sobre la 
història del mestre. El vídeo, 
de 5 minuts de durada, està 
disponible al canal Youtube 
de l’Ajuntament i les entre-
vistes completes es podran 
consultar fent una petició al 
Departament de Cultura de 
l’Ajuntament. 

La regidoria de Joventut, 
en el marc del programa 
Salut Jove, fa un pas més 
i impulsa el "Servei de 
Salut Juvenil", un servei 
d’informació, sensibilització, 
educació i dinamització, amb 
especial atenció als riscos 
associats a la sexualitat i a la 
prevenció de les addiccions, 
principalment entre els joves 
més vulnerables.

Aquest servei es prestarà mit-
jançant la fi gura d’un/a dina-
mitzador/a juvenil de salut, que 
s’aproparà als adolescents i jo-
ves a través de l’institut, però 
també realitzant intervencions 
en els seus espais de reunió 
(casal jove, parcs, places, car-
rers, etc.), per tal d’oferir-los-hi 
informació preventiva sobre 
drogues i sexualitat i resoldre 
altres dubtes relatius a l’àmbit 
de la salut. També realitzarà 

tallers, entrevistes i accions 
relacionades amb la promoció 
de la salut en contextos no for-
mals. 

Agents de Salut als instituts
Des del 2019 s'ha reforçat la 
coordinació entre la regidoria 
i els instituts a través del pro-
jecte "Agents de Salut", on els 
mateixos alumnes esdevenen 
voluntàriament referents de 
salut a les aules i són formats 
per poder assessorar els seus 

companys. Aquest curs han 
participat en el projecte 16 
alumnes de l'Institut Miami i 
10 de l'Institut Antoni Balles-
ter, s'han realitzat 12 sessions 
formatives sobre Violència de 
Gènere, LGTBI-Fòbies, Con-
sum de substàncies i begudes 
energètiques, Parelles Saluda-
bles i VIH-Sida, amb l'objectiu 
de poder preparar campanyes 
de sensibilització, facilitar eines 
educatives i d'apoderament i 
facilitar un espai de debat. 

L’exposició "Desenterrant el si-
lenci" és un projecte de memò-
ria del fotògraf Sergi Bernal. La 
mostra presenta una trentena 
de fotografi es que contribuei-
xen a reconstruir la història del 
mestre a partir de l’exhumació 
de la fossa de la Pedraja, l’estiu 
de 2010, on es creu que podria 
haver-hi estat enterrat amb al-
tres 103 persones afusellades 
pel bàndol feixista. L’exposició 
estarà oberta fi ns al dia 19 de 
setembre de 2021, de dilluns a 
dissabte de 10h a 13h i de 17h a 
19h i el diumenge de 10h a 13h.

EXPOSICIÓ A 
L'ESGLÉSIA VELLA

SALUT JOVE

Acte d’entrega de la distinció als familiars

La Cooperativa Agrícola de Mont-
roig ha cedit el seu fons documental a 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 
L’acte de cessió va tenir lloc el mes 
de març i va comptar amb la presèn-
cia de l’alcalde Fran Morancho, l’últim 
president de la Cooperativa, Josep 
M. Salsench Gil i Josep M. Boronat 
Toda, el darrer secretari.
Amb la incorporació d’aquesta docu-

mentació a l’Arxiu municipal, l’Ajun-
tament vol preservar la història d’una 
entitat de gran rellevància per a la 
vida econòmica i social del municipi al 
llarg del segle XX, ja que la consulta 
del fons documental deixa constància 
dels gairebé cents anys de la trajectò-
ria de la Cooperativa, que va fi nalitzar 
la seva activitat el 2013.
A més a més de documents com les 

actes de reunions, els llibres de comp-
tabilitat o les fi txes dels associats, en 
el fons de la Cooperativa també hi 
destaquen fotografi es d’actes socials 
com les fi res multisectorials. A part 
de la documentació escrita i el mate-
rial fotogràfi c, la Cooperativa també 
ha cedit una aquarel·la de l’artista 
mont-rogenc Lluís Font Munté que in-
gressarà al fons d’art municipal.

L’ANTIGA COOPERATIVA AGRÍCOLA CEDEIX EL SEU FONS DOCUMENTAL

NOU SERVEI DE SALUT JUVENIL

EMOTIU ACTE DE DISTINCIÓ AL FILL 
IL·LUSTRE ANTONI BENAIGES 
L’Ajuntament va fer entrega de la menció als familiars i va descobrir la placa commemorativa instal·lada a la seva casa natal

Totes les persones majors de 65 
anys del municipi poden partici-
par en el projecte d’Hort Social 
que ha promogut el Departa-
ment de Gent Gran de l’Ajun-
tament de Mont-roig del Camp 
amb el suport del Pla de Barris 
de la Florida i la col·laboració  
del Casal d’Avis Sant Jaume. 
Aquesta iniciativa va començar 
a funcionar el passat mes d’abril 
amb una bona acollida. Aquests 
horts estan situats just davant de 
l’escola Joan Miró, al número 68 

de l’avinguda Cadis i la regidoria 
no descarta ampliar-los si creix la 
demanda. 

Programació al setembre
Amb l'objectiu de fomentar 
l'envelliment actiu i millorar la 
qualitat de vida de les persones 
grans del municipi, s'estan pre-
parant activitats i tallers a partir 
del setembre. Hi haurà activitats 
per a tothom i d'altres destina-
des a problemàtiques concretes 
associades a la vellesa.

Bona acollida del projecte d’Hort Social de la Gent Gran Els Agents de Salut van participar al Manifest del Dia de l'Orgull LGBTI+

ENVELLIMENT ACTIU

• La casa natal del 
mestre Benaiges, 
s'ha integrat a la 
Xarxa d'Espais 
del Memorial 
Democràtic

14 www.mont-roig.cat
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L’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp continua millorant els 
canals de participació ciutadana i 
cooperació al municipi, en aquest 
cas amb la posada en funcionament 
de dues noves APP: el Banc del 
Temps i eAgora, que ja estan 
disponibles per ser descarregades. 

Es tracta de dues aplicacions mòbils 
que fomenten la col·laboració i la co-
operació entre entitats i també les 
persones que ofereixen el seu temps a 
altres persones intercanviant-lo, sense 
cap mena de transacció econòmica.

L'APP eAgora
L'aplicació eAgora, que també s’ano-
mena l'algorisme del canvi és un nou 
concepte de xarxa social municipal, on 
l'objectiu no és seguir a persones, sinó 
que se segueixen iniciatives i accions. 
És apte per tota mena de perfi ls i esde-
vindrà una eina molt útil per a les enti-
tats del municipi, que podran publicar 
totes les accions que realitzen i podran 
gestionar-ne l'agenda de forma direc-
ta, utilitzant l'APP com a espai publici-
tari i de comunicació. Els creadors de 
l'APP, juntament amb l'Ajuntament de 
Mont-roig del Camp, realitzaran una 
campanya de comunicació i publicitat 

al municipi per tal de donar-la a conèi-
xer i resoldre les qüestions i/o dubtes 
que puguin sorgir entre entitats i/o 
ciutadania. Actualment l'aplicació ja es 
pot descarregar des de totes les plata-
formes Android i IOS.

L'APP Banc del Temps
Aquesta nova aplicació, a punt de pu-
blicar-se i que ja funciona a altres mu-
nicipis, vol esdevenir una eina social i 
solidària a través de la qual el veïnat 
pugui intercanviar el temps en funció 

de les seves necessitats o destreses. 
És una xarxa formada per la ciutada-
nia, sense ànim de lucre, amb la fi nali-
tat d’ajudar, compartir, rebre, aprendre 
habilitats, establir i enfortir vincles en-
tre veïns, entre altres. En aquest Banc 
del Temps hi tenen cabuda tota mena 
d’activitats i ajudes, per exemple; tas-
ques de bricolatge, caminades per 
la muntanya, xerrades, realitzar unes 
postres, fer companyia... Aquest pro-
jecte ha estat fi nançat pel Pla de Barris 
de La Florida de Miami Platja. 

NOVES APP PER FOMENTAR 
LA PARTICIPACIÓ
Banc del Temps i eAgora, dues plataformes per contribuir a crear vincles i xarxa entre veïns i veïnes
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Noves
APP
El Banc del Temps i 
eAgora són les dues 
noves aplicacions 
que la ciutadania i 
les entitats podran 
utilitzar en els seus 
mòbils o tauletes 
digitals per teixir 
xarxa.

A PUNT EL REGLAMENT DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Un cop fi nalitzat el procés participa-
tiu, l’Ajuntament ha redactat el Regla-
ment de Participació Ciutadana, que 
està previst que s’aprovi al Ple ordi-
nari del setembre. Un cop aprovat, 
es farà una reunió amb les entitats 
del municipi per presentar-lo pública-
ment i animar a tothom a consultar-lo 
i a fer-ne ús. Recordem que l’objectiu 
d’aquest Reglament és regular els 
canals de relació entre la ciutadania 
i l’Ajuntament, facilitar i promoure la 
participació en els processos de presa 
de decisions polítiques i la gestió dels 
serveis i els assumptes d’interès muni-
cipal. A més, també servirà per endre-
çar jurídicament els diversos òrgans 
participatius municipals.
Per a la seva elaboració s’ha comptat 
amb la participació de representats 
tècnics i polítics, així com un procés 
participatiu obert a tota la ciutadania i 
a les entitats.

Tres artistes de diverses disciplines, 
però amb la ceràmica com a nexe 
d’unió fa mesos que treballen per 
tirar endavant la nova associació 
artística Policromia.

Es tracta d'un projecte liderat per Paco 
Rodríguez, resident a mig camí entre 
Barcelona i Miami Platja; la cambrilenca 
Queralt Osorio i la ceramista de Mont-
roig Badia, Beatriu Mar. 
L'entitat, sense ànim de lucre, té com 
a principal objectiu difondre la ceràmi-
ca com a expressió de creació artística 
més que no pas la ceràmica comercial. 

Ho faran en un taller que estan acabant 
de posar en marxa en un espai que els 
ha cedit l’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp a l’antiga ofi cina de turisme de 
Les Pobles. En aquestes instal·lacions, 
amb una sala polivalent de treball d’uns 
50 metres quadrats i que també disposa 
d’un forn per coure la ceràmica, tenen 
previst oferir, ben aviat, un seguit de ta-
llers d’introducció a la ceràmica i també 
sessions monogràfi ques a petits grups 
d’adults, 5 persones com a màxim, per 
tal de formar-los en aquesta disciplina 
artística que, segons Beatriu Mar, no és 
prou coneguda i “realment té moltes 

possibilitats”. L'entitat no descarta oferir 
activitats a les escoles si hi ha interès per 
part dels centres educatius. Un altre dels 
objectius de Policromia és exposar els 
treballs per tal de poder arribar a un pú-
blic més ampli i que conegui les possibili-
tats de la ceràmica i tot allò que l’envolta. 
La pandèmia ha endarrerit la presentació 
ofi cial d’aquesta entitat, que  esperen 
poder donar a conèixer ben aviat. 

POLICROMIA
Nova entitat per difondre la ceràmica com a disciplina artística

DEIXA'T ABRAÇAR - SUPORT AL DOL
Nova entitat al municipi  per aprofundir i ajudar a superar el dol

A QUÈ ES DEDICA?
Es tracta d’un taller format per tres 
ceramistes amb l’objectiu  de di-
fondre la ceràmica i tot allò que 
l’envolta com a expressió artística.
ACTIVITATS, QUAN I ON?
A partir del 15 de setembre està 
previst que comencin tallers i 
monogràfi cs sobre ceràmica a 
l’edifi ci de l’antiga ofi cina de tu-
risme de Les Pobles. Adreça: Na-
cional  340 (km 1139). 

DADES DE CONTACTE?
www.instagram.com/espai_policromia

espaipolicromia@gmx.com
633 37 62 65

FITXA DE L'ENTITAT

La nova associació Deixa’t abraçar-
suport al dol ha estat impulsada per 
tres dones, amb inquietuds, que per 
diferents experiències en la vida han 
cregut que era important aprofundir 
en el tema del dol.

Formades en l’àmbit assistencial, tera-
pèutic, sanitari, emocional i administra-
tiu, cadascuna de les tres aporta dife-
rents vessants del tractament del dol. Es 
tracta d’Azahara Grajera, Nicole Sarqui, 
i Elisabet Pallejà. Es van posar en marxa 
en veure que al municipi faltava treballar 

els processos de dol, una situació per la 
qual passa pràcticament tothom i que la 
situació de la Covid ha agreujat per les 
limitacions socials imposades.
Des de la nova entitat, Elisabet Pellejà 
explica que “entenem el dol com un 
procés en què cada persona gestiona 
de manera molt diferent donades les idi-
osincràsies personals, un procés que la 
societat amaga perquè no es vegi i aquí 
està l’error. Ens hem adonat que el dol 
és un gran desconegut i un moment de 
la vida de les persones pel qual totes i 
tots hi passem i no se li dóna la impor-

tància que es mereix i sobretot que es 
mereixen les persones que hi passen”. 
L’entitat el que vol és donar escalf a les 
persones que passen per aquest procés 
amb trobades, eines, tallers, xerrades i 
escoltar, sobretot, a les persones.

A QUÈ ES DEDICA?
A acompanyar i orientar a les per-
sones en els processos lligats al dol 
des d’un punt vista  assistencial, 
terapèutic, sanitari, emocional i ad-
ministratiu.
ACTIVITATS, QUAN I ON?
Mantenir reunions individualitzades, 
realitzar tallers o conferències i donar 
eines ben diverses a les persones que 
han de fer un procés de dol. 

FITXA DE L'ENTITAT

CONEIXEM LES ENTITATS DEL MUNICIPI

Membres de la nova entitat Policromia

Membres de la nova entitat Deixa't abraçar

de les seves necessitats o destreses. 
És una xarxa formada per la ciutada-

al municipi per tal de donar-la a conèi-
xer i resoldre les qüestions i/o dubtes 

de les seves necessitats o destreses. 
És una xarxa formada per la ciutada-

Noves

El Banc del Temps i 
eAgora són les dues 
noves aplicacions 
que la ciutadania i 
les entitats podran 
utilitzar en els seus 
mòbils o tauletes 
digitals per teixir 

de les seves necessitats o destreses. 
És una xarxa formada per la ciutada-

DADES DE CONTACTE?
www.instagram.com/deixatabracar/

https://www.facebook.com/
deixat.abracar.5

deixatabracar@gmail.com
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No t'arriba el COMUNICA?
Posa't en contacte amb 

comunicacio@mont-roig.cat i sol·licita'l

Quieres este ejemplar en castellano?
Encuéntralo en las sedes municipales, comercios o 
en formato digital en www.mont-roig.cat/es

FACTURA 
SENSE PAPER

FACTURA 
SENSE PAPER

Servei gratuït Servei
CITA

PRÈVIA
CITA

PRÈVIA
D’ALERTES
DE CONSUM
D’ALERTES
DE CONSUM

Servei gratuïtServei gratuït ServeiServei

Atenció 
a l’usuari

RESPONSABILITAT
SOCIAL I AMBIENTAL

VOLUNTAT
DE SERVEI PÚBLIC

VA DE 
L’AIGUA
VA D’EFICIÈNCIA, 
COMPROMÍS 
I SOSTENIBILITAT

Estalvi de paper
Consulta immediata 

còmoda i senzilla des de 
qualsevol lloc[ [

  Control del consum d'aigua
  Detecció de possibles fuites

   Detecció d'incidències
 al comptador[ [

nostraigua.cat/cita-previa
Sense cues ni esperes 

Més ràpid i àgil[ [

Som una empresa
 pública 100%, el nostre 

benefici és el servei públic, 
per això les nostres tarifes 

són un 29% inferiors 
a la mitjana 

catalana

Estem alineats 
amb el compliment

 del Pacte de Municipi 
per a la recuperació 
econòmica i social

Al 2020 es va augmentar 
l'import del FONS DE 

SOLIDARITAT, ajut 
destinat a pal·liar els 

efectes
 de la Covid19

Estem alineats Som una empresa

Mont-roig: 977 837 686 I Miami Platja: 977 810 386
info@nostraigua.cat I www.nostraigua.cat

Les nostres accions 
segueixen els objectius 

mundials 
de desenvolupament 

sostenible

Compromís amb escoles
 i instituts amb visites 

pedagògiques
 a la depuradora

Fem campanyes
 de sensibilització 

i conscienciació per reduir
 el consum d'aigua i vetllar 

per la seva qualitat

ODS

[

compromisMés#
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Més informació ÀREA D’IMPULS ECONÒMIC I OCUPACIÓ 
Av. de Màlaga, 32 I MIAMI PLATJA 
Tel 977 172 527 I promocio@mont-roig.cat �������������

����������������������������������������������������������
����������
	�����������������������

������� ���������������������������������������������������������������������
��	���
���������������������������������������������������������������������
���������������	���������������������������������������������������

����������������������������������
��������������������������������������
����


	COMUNICA 025 P01 CAT
	COMUNICA 025 P02 CAT
	COMUNICA 025 P03 CAT
	COMUNICA 025 P04 CAT
	COMUNICA 025 P05 CAT
	COMUNICA 025 P06 CAT
	COMUNICA 025 P07 CAT
	COMUNICA 025 P08 CAT
	COMUNICA 025 P09 CAT
	COMUNICA 025 P10 CAT
	COMUNICA 025 P11 CAT
	COMUNICA 025 P12-13 CAT
	COMUNICA 025 P14 CAT
	COMUNICA 025 P15 CAT
	COMUNICA 025 P16 CAT

