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ELS ALCALDES
DEMANEN EL
DESMANTELLAMENT
DE LA LÍNIA DEL TREN

IMMINENT ADEU A LA N340
Les obres de reconversió
de l'antiga N340 en la
nova Avinguda Barcelona,
que significaran un canvi
substancial a la fesomia de
Miami Platja, començaran de
forma imminent la primera
quinzena d'abril. A Montroig, les obres de la nova
Plaça Miramar arribaran
després de l'estiu.
L’Ajuntament de Mont-roig del
Camp va adjudicar fa uns dies
les obres de renovació i millora dels serveis urbans i pavimentació d’un tram de l’avinguda de Barcelona de Miami

Platja, l'antiga N340. Sorigué
ha estat l'empresa adjudicatària i començarà les obres
aquest mes d'abril. Aquestes hauran d’estar acabades
abans del 31 de desembre de
2018, condició indispensable
per poder-les executar, doncs
el projecte s’emmarca dins el
Pla de Barris de La Florida. El
tram de l’avinguda Barcelona
que es remodelarà està comprès entre la plaça Tarragona i
l’avinguda de Cadis. Prop d’un
quilòmetre que es vol convertir en el nou centre urbà de
Miami Platja, fins ara inexistent. Una de les característi-

ques principals del nou espai
és la prioritat per als vianants,
millorant-ne la seva mobilitat

• Les obres de
reforma començaran
a primers d'abril
i hauran d'acabar
abans del dia
31 de desembre
mitjançant l’augment de les
voreres i minimitzant la calçada per als vehicles. El projecte
també inclou l’augment de les

zones verdes, la creació d’un
carril bici, papereres, bancs,
fonts i jocs infantils.
Plaça Miramar
D'altra banda, es preveu que
després de l'estiu comencin
les obres de reforma de la
plaça Miramar de Mont-roig.
L'avantprojecte es va presentar fa unes setmanes als veïns i
comerciants de la zona, per tal
que hi poguessin fer els suggeriments necessaris abans
de redactar el projecte executiu i d'acord amb les peticions
fetes arran del procés participatiu. Pàg. 8 i 9

Els alcaldes de Mont-roig
del Camp, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Salou i
Cambrils han acordat treballar conjuntament per
demanar al Ministeri de Foment el desmantellament
urgent de la via del tren que
passa pel litoral, un cop entri en funcionament el Corredor del Mediterrani. Els
representants dels 4 municipis més importants del sud
de la Costa Daurada van
mantenir a Miami Platja, una
primera reunió de treball on
van decidir fer front comú
davant d’una problemàtica
que afecta als 4 municipis.
Tot i que cada municipi té el
seu projecte per desenvolupar, un cop les vies estiguin
desmantellades, comparteixen la necessitat de comptar
amb un tramvia o transport
similar que uneixi la línia de
la costa i que s'integri a les
trames urbanes. Pàg. 5

UN BOSC D'EMBRIONS, A LA
MARE DE DÉU DE LA ROCA

BONA ACOLLIDA DE LA
PROGRAMACIÓ TEATRAL

ELS NOUS CAMPS DE GESPA
PROJECTEN EL FUTBOL

L’hectàrea i mitja de la zona de la Cova del Patou,
que forma part del Pla d’Espais d’Interès Natural de
la Mare de Déu de la Roca, és el terreny municipal
que acollirà el futur Bosc dels Embrions amb la plantació d'un nou alzinar. Pàg. 11

La programació d'arts escèniques de la regidoria de
Cultura, destinada a tot tipus de públics, ha estat
acollida amb èxit en les diverses representacions. El
cicle continuarà els propers mesos amb el teatre a
les escoles i altres propostes. Pàg. 10

La posada en funcionament fa uns mesos dels nous
camps de gespa artificial de Mont-roig i de Miami
Platja han permès impulsar diverses iniciatives al
municipi com l'arribada del Mundialito a Mont-roig
o el FutbolNet a Miami Platja. Pàg. 7
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ENS FALTA TEMPS, ENS FALTEN MANS
"Sabem què és necessari per al municipi,
què cal fer, quin munt de coses encara no
estan bé. Però hem d’adaptar-nos al ritme
de les nostres possibilitats. Ens falta temps
i ens falten mans. Estem en el camí."

FRAN MORANCHO LÓPEZ
Alcalde de Mont-roig del Camp
alcaldia@mont-roig.cat
No donem l’abast, els treballadors
municipals ens demanen baixar el ritme. No tenim plantilla suficient per a
tot allò que volem fer. Sabem què és
necessari per al municipi, què cal fer,
quin munt de coses encara no estan
bé. Però hem d’adaptar-nos al ritme
de les nostres possibilitats. Ens falta
temps i ens falten mans. Però estem en
el camí, anem endreçant els objectius,
amb pas segur, encarant a l’eficàcia i
a l’eficiència els recursos municipals,
i això és el veritablement important.
Ho he dit més d’una vegada, sabem
on anem. Agradarà més o menys, però
tenim clar el nostre horitzó.
En els pròxims mesos, ja ho vaig dir
en l’anterior editorial, veurem realitzats alguns dels projectes en els quals
hem treballat en els darrers dos anys.

Els temps de l’administració són lents,
molt lents per a una societat com la
nostra basada en la immediatesa, i
amb l’exemple d’una empresa privada que és capaç d’actuar ràpidament.
Si té més feina, contracta més gent.
Si vol comprar una cosa, la compra al
moment.
A l’administració això és una il·lusió:
no podem contractar més personal,
només ho fem molt puntualment, per
un termini curt de temps i donant mil
explicacions a l’Estat. Les compres,
pels procediments marcats legalment,
es fan llargues. I l’execució de projectes acaba sent un camí de mesos, que
amb qualsevol entrebanc, encara es
fan més llargs. L’administració és garantista, i cada pas que dóna sempre
ve acompanyat de papers i procedi-

"Tot allò que estem fent, i el que veurem fet,
és la realització de la planificació conjunta de
tots i totes. Tot és fruit de l’estratègia, res no
és improvisat. Ens agrada treballar en ordre."

ments que garanteixin que les coses es
fan bé, amb transparència, d’acord a la
llei. Aquestes són les regles del joc.
És per això que dic que els projectes
que veurem realitzats enguany són
producte de dos anys de treball. Primer, l’abril de 2016, vam aprovar el
PAM, que va marcar els projectes en
els quals havíem de treballar. Després,
i amb els recursos humans limitats que
teníem, vam refer equips dins l’Ajuntament per encarar-los als objectius. I es
van començar a perfilar els projectes.
Els bàsics, la participació ciutadana
si era el cas, les revisions, la cerca de
crèdits. Les contractacions. La redacció dels executius. Les publicacions
als butlletins oficials. Les al·legacions.
Les licitacions. Els terminis que no es
poden retallar. I finalment, les adjudicacions. I amb tots aquests precedents
enllestits, les execucions, les obres. No
hem estat parats dos anys i ara fem. El
més dur és el que ens ha suposat més
feina i esforços. Ara, les obres i la realització dels projectes són la punta de
l’iceberg, la culminació de tot plegat.
No té a veure amb el període electoral, que és el que s’acostuma a dir. Tant
de bo haguéssim pogut anar més de

pressa i ja tinguéssim els projectes fets!
Ens queda un any de mandat. El temps
ens queda curt, però malgrat que no
puguem executar la totalitat del PAM
per manca de recursos humans i pressupost, sí que podrem dir que n’hem
assumit una part molt important i que
tot el que hem fet ha anat alineat amb
el compromès. No hi ha pràcticament
res que s’hagi executat o que s’estigui
treballant que contradigui els objectius
pactats amb la ciutadania en aquest
full de ruta. Tot allò que estem fent, i
el que veurem fet, és la realització de
la planificació conjunta que tots i totes
vam dibuixar al Pla d’Acció Municipal.
Tot és fruit de l’estratègia, res no és improvisat. Ens agrada treballar en ordre.
I per això reactivarem el Pla Estratègic
de Municipi, perquè més enllà del que
pugui passar d’aquí a un any, l’Ajuntament ha de seguir treballant en un
horitzó comú. Parlo dels grups polítics
que puguin governar en els pròxims
anys, de la ciutadania i dels agents
socials i econòmics. Donada la importància del resultat del Pla, convido a
tothom a formar part de les sessions
participatives que es faran en les pròximes setmanes.

L'agenda
de l'Alcalde
“Consulta l’agenda institucional de
l’alcalde de Mont-roig del Camp,
Fran Morancho López”
www.mont-roig.cat/agenda-alcalde/
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EL PRESSUPOST DEL 2018
CONSOLIDA LES INVERSIONS

La inversió per aquest exercici és de més de 2 milions d’euros, que s’afegeixen als 7'45 milions d'euros de la
modificació de crèdit realitzada el darrer trimestre del 2017, assolint una xifra total propera als 10 milions d'euros
L’Ajuntament de Montroig del Camp va aprovar
el passat mes de gener,
un Pressupost Municipal
de 21.357.628,40 €, el
que suposa un 2,74% més
respecte el del 2017.
El pressupost contempla per
aquest any unes inversions de
2.156.848,82 €. Una xifra a la
que cal sumar-hi les inversions
aprovades en la darrera modificació de crèdit efectuada el passat mes d’octubre i que ascendeixen a 7.350.000 €. Es tracta
de prop de 10 milions d’euros
que s’executaran els propers

• Des de l'inici
del mandat s'han
destinat al voltant de
16,9 milions d'euros
d'inversió
mesos i que engloben projectes
importants com l’avinguda Barcelona, un espai socio-cultural
a Mont-roig, la plaça Miramar,
la plaça Fleming, la llar d’infants
de Mont-roig o la pista d’estiu
de Miami Platja. Altres inversions previstes són la reforma de
la piscina de Mont-roig, treballs
de senyalització, pavimentació
de vies públiques i arranjament
de parcs i jardins.
Cal destacar que des de l’inici

del mandat i incorporant la xifra
per al 2018 s’hauran programat
al voltant de 16,9 milions d’euros en inversió.
En aquest sentit, l’equip de govern, a través del regidor d'Hisenda Juan Gallardo, va destacar l’esforç inversor que s’està
fent per tal de posar el municipi
al dia i dotar-lo de les infraestructures bàsiques que encara
falten. Exemples d’aquest esforç són el projecte de l’enllumenat o les tasques d’asfaltat
que es realitzen de forma periòdica a tot el municipi. Aquesta
dinàmica inversora pretén donar resposta a les polítiques planificades al Pla d’Acció Municipal 2016-2019 realitzant també
esforços en consolidar les polítiques bàsiques de benestar.
Reforç polítiques persones
Les àrees que es reforcen
aquest 2018 i que augmenten
les seves partides al pressupost
són les que estan relacionades
amb les polítiques per a les
persones com Serveis Socials,
Cultura, Joventut o Esports.
També les vinculades a l’espai
públic per tal de seguir millorant en el manteniment i les
relacionades amb les Noves
Tecnologies que permetin continuar amb l’esforç fet en la modernització del funcionament
intern de l’Ajuntament. Destaca
també l’increment en Urbanis-

XIFRES DESTACADES DEL PRESSUPOST

Pressupost Ajuntament

Pressupost Nostreserveis

Pressupost Total

MILIONS D'EUROS

MILIONS D'EUROS

MILIONS D'EUROS

21,3

3,80

Respecte el 2017

+2,74 %

Inversió 2018

2,15

MILIONS D'EUROS

coneguts, com el nou sistema
IdCAT mòbil o el sistema Clave
PIN. És molt important tenir en
compte que a partir del 2 d’octubre d’aquest any l’Ajuntament ja no podrà acceptar cap
document en paper per part de
les entitats o empreses.

La nova legislació determina
que les empreses i les entitats
estan obligades a utilitzar mitjans electrònics per efectuar
tràmits amb les administracions
públiques. Això vol dir que
quan vulguin realitzar qualsevol tràmit amb l’Ajuntament,
ho hauran de fer a través de
la Seu Electrònica a l’adreça
mont-roig.cat/seu-electronica.
En aquest lloc s'hi poden trobar
tots els tràmits de l’Ajuntament
i la informació per identificar-se
mitjançant certificats digitals re-

• A partir del 2
d'octubre de 2018,
l'Ajuntament no
podrà acceptar cap
tràmit en paper
de les entitats i
empreses
Registre de Grups d'Interès
Les entitats i empreses també s'han d’inscriure al Registre de Grups d’Interès en cas

Inversió derivada
de la darrera
modificació de crèdit

7,35

MILIONS D'EUROS

Inversió total

9,50

MILIONS D'EUROS

Des de l’inici del mandat, sumant-hi el pressupost 2018,
s’han invertit 16’9 milions d’euros al municipi

me i en els àmbits de la Salut
Pública i el Medi Ambient.
També el capítol 1 de personal,
que ocupa gairebé el 25% de
les despeses, s’ha engrossit,
per fer front a les adequacions
retributives singulars a l’empara de la legalitat vigent i en
el marc de la Relació de Llocs
de Treball de l’Ajuntament, així

L'administració electrònica,
obligatòria per empreses i entitats
L'Ajuntament de Mont-roig
del Camp ha iniciat una
campanya de comunicació
específica per a entitats i
empreses per informar dels
canvis normatius que afecten
la relació que les persones
jurídiques han de mantenir
amb l'administració.

25,2

que es vulguin reunir amb els
càrrecs electes. Així ho estableix l’article 47 de la llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern. La inscripció en
aquest registre es duu a terme al web de la Generalitat
de forma telemàtica.
Suport i informació
En qualsevol cas, l’Ajuntament oferirà tota la informació
i suport que siguin necessaris
perquè les entitats i empreses
puguin adaptar-se a les noves normatives. Per això posa
a la seva disposició el correu
innovacio@mont-roig.com
i el telèfon de l’Ajuntament
977837005 extensió 161, corresponent al Departament
d’Innovació, modernització i
excel·lència administrativa.

com d’acord amb la posada en
marxa de programes per impulsar la modernització interna i
millora dels serveis.
Sense el fons de contingència
Tot i l’increment d’aquestes
partides, hi ha, en general, un
esforç de contenció, especialment en les despeses corrents.

El pressupost manté l’estabilitat
pressupostària i la sostenibilitat financera dels darrers anys i
torna a mostrar prudència en la
previsió d’ingressos. Un aspecte
a destacar és que desapareix el
fons de contingència degut a la
bona salut econòmica de l’Ajuntament, com va remarcar el regidor d'Hisenda.

S'AMPLIEN ELS MÈTODES
D'IDENTIFICACIÓ DIGITAL
t
Noveta

idCAT MÒBIL És un sistema d'identificació i signatura
electrònica a través de dispositius mòbils orientat a la
ciutadania i basat en l'enviament d’una contrasenya
d'un sol ús al mòbil. El procés de registre en línia és
accessible des de l'adreça https://idcatmobil.seu.cat.

t
Noveta

CLAVE PIN És un sistema de contrasenya de validesa
limitada en el temps, orientat a usuaris que accedeixen
esporàdicament als serveis. L'app Cl@ve PIN està
disponible per a baixar gratuïta a APP Store i Google Play.
DNI Electrònic. És un certificat emès per la
Direcció General de Policia que acredita físicament
i digitalment la identitat de la persona titular. Es
pot obtenir a les comissaries de policia de Reus i
Tarragona i posteriorment cada usuari l’ha d’activar per
aconseguir un pin personal per operar electrònicament.
idCAT Certificat: Permet operar amb les
administracions públiques i assegura la integritat i la
confidencialitat de les transaccions electròniques que
envieu per Internet. També permet signar documents
i correus electrònics amb totes les garanties. A la
web www.idcat.cat trobareu tota la informació sobre
aquest certificat.
Hi ha d’altres certificats que atorguen la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre o l’Agencia Tributaria
que també permeten operar de forma electrònica amb
l’administració.
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UNITS PEL DESMANTELLAMENT

Front comú dels Ajuntaments de Mont-roig, Cambrils, Salou i Vandellós-l'Hospitalet per exigir la retirada de la via de la costa
Per la seva banda, Alfons Garcia, alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant, va destacar davant dels mitjans de comunicació la necessitat de
“fer esforços conjunts per evitar el risc
que les vies es quedin tal com estan i
aquest problema s’eternitzi”.

• Els alcaldes acorden
unir esforços per reclamar
a Foment l’eliminació
definitiva de la línia
ferroviària de la costa
Els quatre alcaldes, davant de la via del tren al seu pas per Miami Platja

Els alcaldes de Mont-roig del
Camp, Vandellós i l'Hospitalet
de l'Infant, Salou i Cambrils han
acordat treballar conjuntament per
demanar al Ministeri de Foment el
desmantellament urgent de la via
del tren que passa pel litoral, un cop
entri en funcionament el Corredor
del Mediterrani, que actualment
està en període de proves.
Els representants dels quatre municipis més importants del sud de la Costa
Daurada van mantenir, a les oficines
municipals de Miami Platja, una primera reunió de treball on van decidir fer

front comú davant d’una problemàtica
que afecta a les quatre localitats.
Fran Morancho, alcalde de Mont-roig
del Camp, va dir: “No volem que continuïn passant trens pel traçat de la
costa. Volem una resposta del Ministeri
per saber quan començarà exactament
el desmantellament”.
En el mateix sentit, Camí Mendoza,
alcaldessa de Cambrils, va insistir en
la necessitat d’integrar el traçat en la
trama urbana, eliminant barreres arquitectòniques. “Els quatre municipis
defensem el mateix posicionament en
relació al desmantellament i per això
hem començat a treballar plegats”.

També, Pere Granados, alcalde de Salou va reiterar la preocupació per l’entrada en funcionament de forma immediata del Corredor del Mediterrani
sense tenir concreció ni projecte de
desmantellament per part del Ministeri
de Foment.
D’altra banda, tot i que cada municipi
té el seu projecte per desenvolupar, un
cop les vies estiguin desmantellades,
comparteixen la necessitat de comptar
amb un tramvia o transport similar que
uneixi la línia de la costa. Insisteixen,
però, que no volen vies ni catenàries a
dins dels municipis com passa a l'actualitat, sinó un mitjà de transport integrat als nuclis urbans que aporti qualitat a tots els municipis i no esdevingui
una barrera física.

VIATGE A CALATAYUD
PER LA VIA VERDA
L’alcalde de Mont-roig del Camp,
Fran Morancho, acompanyat del regidor d’Urbanisme Vicente Pérez; i
l’alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant, Alfons Garcia, van visitar
a primers de gener les vies verdes
del Ribota i del Jiloca de Calatayud.
Es tracta d’un camí natural que discorre per les antigues vies del ferrocarril i que compta amb 9 quilòmetres de longitud.
Els dos alcaldes es van interessar per
aquest projecte, després que el Ministeri de Medi Ambient els comuniqués que un dels municipis que ha
gestionat satisfactòriament el desmantellament del traçat ferroviari
és Calatayud. La visita va servir per
informar-se sobre el funcionament,
el manteniment, els usos i el procés
de creació. De fet, des de fa temps,
els dos Ajuntaments mantenen contactes amb el Ministeri de Foment,
per tal que, un cop entri en funcionament el Corredor del Mediterrani, l’actual traçat ferroviari es pugui
convertir en una via verda i un nou
recurs turístic que aporti qualitat de
vida a la zona.

Reunió de treball amb el subdelegat del Govern
L’alcalde Fran Morancho i el regidor
d’Urbanisme Vicente Pérez es van reunir, a mitjans mes de març, amb el
subdelegat del govern estatal a Tarragona, Jordi Sierra, per fer seguiment
d’algunes de les qüestions prioritàries
pel municipi. En concret es van abordar temes com el desmantellament de
la via del tren, el passeig de les Cales
i la recepció del que resta de la N340.
Pel que fa al desmantellament de la via
del tren, Sierra va mostrar el seu compromís per tirar endavant el projecte,
en el que ja està treballant amb altes

instàncies de l’Estat. També va explicar
que Costes de l’Estat està treballant
en la primera fase del projecte executiu del passeig de les Cales, pendent
d’executar. Per la seva banda tan l’alcalde com el regidor li van traslladar la
seva petició perquè l’Estat iniciï també
la redacció del projecte executiu de les
fases 2 i 3. En relació a la N340, s’està treballant per tal que l’Ajuntament
pugui recepcionar la via estatal en el
tram que resta pendent, després que
el tram que travessa el nucli de Miami
Platja es traspassés l'any passat.

MOBILITAT

Més senyals a Costa Zèfir
L’Ajuntament ha realitzat tasques de
senyalització viària a Costa Zèfir per tal
de millorar la circulació del trànsit, la
seguretat a la zona i l’accés al centre
educatiu. Amb aquests objectius, s’han
creat nous passos de vianants i places
d’aparcament, s’han efectuat canvis de
sentit de diversos carrers i s’ha ampliat
la senyalització horitzontal i vertical.
Les accions dutes a terme en les darreres setmanes serviran per evitar les
complicacions de trànsit que es produeixen a les entrades i sortides de l’escola. A més, al passar carrers de doble
sentit a direcció única s’han guanyat
places d’aparcament a les immediacions de l’escola per tal de facilitar a
les famílies portar i recollir els infants al
centre educatiu.

Fran Morancho i Vicente Pérez, durant la reunió amb el subdelegat Jordi Sierra

PLA DE BARRIS

Formació agents cíviques

Les agents cíviques, amb la Policia Local

Nova senyalització a Costa Zèfir

Les agents cíviques de sensibilització
ambiental continuen la seva formació
per donar servei al projecte del Pla de
Barris de la Florida. Un dels àmbits on
s'han format és el relacionat amb la
mobilitat, circulació i seguretat ciuta-

dana. La Policia Local va ser l'encarregada de traslladar-los els coneixements necessaris per tal que puguin
desenvolupar tasques de consciencició i precaució als infants i conductors
a les zones escolars.
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I Jornades del Calçot

Nova formació gratuïta

Productors i restauradors s'uneixen per potenciar aquest producte

L'Ajuntament posa en marxa una vintena de cursos i tallers

La primera edició de les Jornades
Gastronòmiques del Calçot, organitzades per l'Ajuntament a través de
Mont-roig Miami Turisme, van comptar amb la participació d'una dotzena
de restaurants del municipi que van
elaborar els seus menús a partir del
calçot, un producte que es cultiva
al terme municipal de Mont-roig del
Camp i que té moltes possibilitats
molt més enllà del que és estrictament la calçotada.
L'objectiu d'aquestes jornades era
continuar atraient visitants més enllà
de l’estiu, però sobretot potenciar el

La regidoria d’Impuls Econòmic ha presentat la nova programació formativa
per aquest 2018. Es tracta d'una vintena de cursos i tallers pensats per millorar la capacitació i qualificació professional així com per afavorir la inserció
laboral de les persones que es troben
en situació d’atur. En aquesta ocasió
s’ha optat per oferir accions formatives transversals que permetin arribar al
màxim nombre de negocis, necessitats
i interessos. En concret s’ha posat especial èmfasi amb l’oferta d’idiomes,
a través de cursos d’anglès i francès
específics per empreses, de preparació del B1 de català i l’A2 de castellà,
però també d’altres temàtiques com
manipulador/a d’aliments, d’informàtica bàsica, d’aplicador de fitosanitaris
o de mosso/a de magatzem. Destaca
també el curs de Gestió administrativa
i comercial, destinat a persones aturades majors de 45 anys, per tal de promoure la formació i l’ocupació d’aquest
col·lectiu que presenta elevades taxes
d’atur al municipi.
D’altra banda, s’han ampliat el nombre
de tallers dirigits a empresaris i emprenedors. Així, s’oferiran sessions formatives de dues hores de temàtiques com
polítiques de preus per incrementar les

sector de la restauració i l’agricultura
local amb un producte de temporada
i proximitat o km 0.
La iniciativa, que ha tingut molt bona
acollida, ha servit per posicionar
Mont-roig del Camp al mapa del món
del calçot i posar en valor dos actius
del municipi, la restauració i el sector
de la pagesia.
Jornades del Pop
La propera cita gastronòmica serà les
Jornades del Pop, que es celebraran
el mes de juny i que serviran també
per potenciar la gastronomia local.

Restauradors i productors a la presentació de les I Jornades Gastronòmiques del Calçot

Caràtula del catàleg que s'ha editat amb
informació dels cursos que es realitzaran

vendes, els certificats digitals i les licitacions públiques, el Facebook i la reputació en línia o la imatge i la promoció
del punt de venda, entre d’altres.
Tots els cursos i tallers són gratuïts
Els cursos són gratuïts i tenen les places limitades a un màxim de 25 persones. Tot i això s’imposarà una fiança
a les persones que s’inscriguin a qualsevol curs formatiu, per tal de garantir
la seva assistència (excepte el curs de
manipulador/a d’aliments).

MONT-ROIG MIAMI TURISME ES PROMOCIONA PER PRIMER COP A FINLÀNDIA

FIRES

Mont-roig Miami Turisme ja ha iniciat el calendari
de fires especialitzades del sector per tal de donar
a conèixer els atractius del municipi i potenciar l’arribada de nous visitants. La novetat va ser la participació a la fira Matka Nordic Travel Fair de Hèlsinki, a
Finlàndia, que va tenir lloc a principis d'any. Les accions promocionals es van iniciar a la fira de Stuttgart,
a Alemanya, especialitzada en cicloturisme i turisme
actiu. Posteriorment, Mon-toig Miami Turisme va anar

a Fitur a Madrid i una altra de les cites importants on
ha participat amb mostrador propi és el Salon Mondial du Tourisme de Paris, de la mà de Turespaña. Per
últim, de fires nacionals s'anirà a Aratur a Saragossa i
Exponadó a Vilanova i la Geltrú (del 8 al 10 de juny).
A través del Conveni Córner de la Diputació també
es visitarà Vakantibeurs d’Holanda, l'ITB de Berlín, el
MITT de Moscou, el WTM de Londres, Navartur de
Pamplona o B-Travel de Barcelona.

SALUT PÚBLICA

Mont-roig del Camp ja és municipi cardioprotegit

Diverses imatges dels desfribil·ladors instal·lats a punts estratègics del municipi

El departament de Salut Pública
de l’Ajuntament de Mont-roig
del Camp ha ampliat fins a 13 el
nombre de desfibril·ladors per
tal de donar assistència al veïnat que pugui patir una aturada
cardio-respiratòria.
Aquests desfibril·ladors s’han
instal·lat a llocs cèntrics i amb
afluència de població, de pràctica esportiva o espais on hi
freqüenten persones amb risc
de patir aturades cardio-respiratòries. Els aparells s’han ubicat
als nuclis de Mont-roig, Miami

Platja i dues urbanitzacions.
La previsió per aquest 2018 és
continuar implantant-ne d’altres
a la resta d’urbanitzacions.
D’altra banda, l’Ajuntament ha

13
13

SÓN ELS DESFRIBIL·LADORS
INSTAL·LATS

cedit dos aparells al CAP de
Mont-roig i a la Policia Local per
tal que els puguin portar a les
unitats mòbils. A més, n’hi ha
un altre a les dependències de
l’Ajuntament que està a disposició de les entitats socials, culturals o clubs esportius. Aquestes poden sol·licitar-lo de forma
esporàdica quan hagin de fer
desplaçaments en espais allunyats dels DEA fixos o fora del
terme municipal. Els desfibril·ladors instal·lats per l’Ajuntament
es caracteritzen per la seva faci-

litat d’ús, que garanteixen, tot i
la situació d’estrès del moment,
que qualsevol persona pugui
donar aquesta primera assistència tan vital. Tot i això, des de

• Hi ha un DEA
mòbil a disposició
dels clubs i entitats
locals per si
consideren necessari
sol·licitar-lo

l’àrea de Sanitat i Salut Pública
s’organitzen de forma periòdica
sessions formatives per tal que
la població adquireixi els coneixements i confiança necessària
per poder-los utilitzar. Les persones interessades en formar-se
poden posar-se en contacte
amb el departament de Salut
Pública. Recordem que els DEA
són uns dispositius mèdics que
identifiquen les arítmies que requereixen desfibril·lació i administren una descàrrega elèctrica
quan està indicada.
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EL FUTBOL BASE LOCAL S'OBRE AL MÓN

La instal·lació de gespa artificial als camps de futbol dels
dos nuclis, la construcció d'uns
vestidors, unes grades, unes
pistes de pàdel i altres millores a l'entorn d'aquests espais,
han fet possible que els esportistes locals puguin gaudir
d'uns equipaments esportius
adaptats a les seves necessitats, però també han permès
potenciar iniciatives que obren
el futbol de base al món.
Pocs mesos després d'inaugurar els nous camps de gespa
artificial, l'Ajuntament ha pogut donar-los hi un nou impuls
i participar en projectes que
permeten donar a conèixer el
talent local més enllà de Montroig i Miami Platja.

MUNDIALITO

El Programa FutbolNet
que s'imparteix al camp de
futbol de Miami Platja i el
Mundialito, que ha tingut
el camp de futbol de Montroig com a subseu, són
dues de les iniciatives que
s'han pogut posar en marxa
gràcies a l'adequació dels
camps de gespa municipals.

FUTBOLNET

L'adequació dels camps de gespa ha permès posar en marxa iniciatives que fomenten l'esport del municipi
La Fundació Barça, amb el suport
de l'Ajuntament imparteix, des
del passat mes d'octubre i fins al
proper mes de maig, el programa
socioesportiu FutbolNet a Miami
Platja. Hi participen un total 18 noies i 22 nois, els dilluns i dimecres
de 17 a 19 h. Es tracta d'un projecte educatiu on el futbol s'utilitza
com una eina d'intervenció social
en què es treballen els valors de
club: esforç, respecte, treball en
equip, humilitat i ambició a través
d'una metodologia que busca que

els participants visquin els valors
des de la pròpia experiència, al
mateix temps que aprenen a relacionar-se. El projecte, que ha estat
molt ben rebut pels joves i les famílies participants, els permet participar en una pràctica esportiva,
sense haver-hi cap tipus de competició i premi als resultats, sinó
un espai on expressar-se de forma
lliure, aprendre i passar-s'ho bé.
FutbolNet s'imparteix actualment
a 35 municipis de Catalunya i també a diferents països del món.

El camp de futbol de Mont-roig
ha estat una de les subseus del
Mundialito, un dels tornejos internacionals de futbol infantil més
importants del món, amb prop de
5.000 jugadors de més de 50 nacionalitats i la majoria de grans clubs
del futbol mundial. La competició,
que s'ha disputat del 25 al 29 de
març, ha comptat amb la participació de 4 equips del Club Athlètic
Mont-roig que ha pogut participar
en aquest gran esdeveniment que
tenia programats prop de 900 partits que es van començar a jugar

el diumenge 25 amb les fases de
classificació Or, Plata, Bronze i Fair
Play, partits que es van disputar
fins dimecres 28.
El dijous 29 van començar els
quarts de final, el divendres semifinals i, finalment, les esperades
finals el dissabte 31 a la seu de
Cambrils durant el matí i la tarda. Tots els partits van ser d'accés gratuït. Sens dubte una gran
oportunitat per donar a conèixer
el municipi a tots els participants i
families i sobretot per fer camí en
l'àmbit de l'esport.

Casals esportius La tercera Mitja Marató
Del 26 al 29 de març, coincidint amb les vacances de
Setmana Santa, els casals
lúdics i esportius han tornat
a prendre protagonisme ajudar a les families que treballen durant les vacances escolars.
Les places eren limitades a
30 infants en cadascun dels
dos casals i estaven destinades a nens i nenes nascuts
entre els anys 2005 i 2014.
Els casals de Setmana Santa,

organitzats per l'Àrea d'Esports han permès que els

• L'objectiu és
ajudar les famílies
que treballen per
Setmana Santa
infants practiquin activitats
esportives i de lleure per tal
de gaudir de les vacances.

La tercera M3, la Mitja Marató de Miami Platja "el run,
run de la Setmana Santa",
s'ha celebrat dissabte 31 de
març, coinicidint com cada
any amb aquest període de
vacances que porta milers de
visitants a la Costa Daurada.
Un any més s'han disputat
tres curses de 21, 10 i 5 quilòmetres i infantils, a més de
música amb dj's i animació
fent de la M3 una jornada esportiva però també festiva.

Els participants han pogut gaudir d'un recorregut pel costat del mar

Bona acollida de la primera Gala de l'Esport

A l'esquerra, els esportistes individuals premiats a la Gala de l'Esport i a la dreta, imatge del Poliesportiu de Mont-roig, ple de gom a gom

La primera Gala de l'Esport
organitzada per l'Ajuntament
de Mont-roig del Camp per
homenatjar i posar en valor
l'esforç que realitzen els diversos esportistes locals va celebrar-se el passat 28 de gener

amb la presència de prop de
1.000 persones. La celebració
va comptar amb la participació dels esportistes en actiu
d’una vintena de clubs de
tot tipus de disciplines com
futbol, patinatge, rítmica, ci-

clisme o taekondo i una quinzena d’esportistes individuals
federats o que participen habitualment en competicions.
Un dels moment destacats
de la vetllada va ser la projecció del video promocional

enregistrat uns dies abans en
el qual hi van aparèixer bona
part dels esportistes que després van ser homenatjats. Tot
plegat en una gala que es vol
convertir en una de les cites
més importants de l'esport

al municipi i que a la vegada
serveixi per tancar la temporada esportiva local.
De cara al futur, s'ha decidit
crear una comissió per definir
com han de ser les properes
edicions d'aquesta gala.
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A PUNT L'INICI DE LES OBRES DE LA
NOVA AVINGUDA BARCELONA
Les obres de renovació i millora d'un
tram de l'avinguda de Barcelona
comencen aquest mes d'abril i
afectaran prop d'un quilòmetre
comprès entre la plaça Tarragona
(no inclosa) i l’avinguda de Cadis,
convertint aquest espai en el nou
centre urbà de Miami Platja.
Els treballs hauran d'estar acabats abans
del 31 de desembre de 2018, condició
indispensable per poder-los executar,
doncs el projecte s’emmarca dins el Pla
de Barris de La Florida. Aquesta és la
data límit que ha donat la Generalitat per
executar el que queda pendent d’aquest
àmbit, després de rebutjar la pròrroga d’un any més. Recordem que dels
4.495.188,93 euros que costarà l’obra,
la meitat estan finançats a través d’una
subvenció que ha atorgat la Generalitat.
Degut aquest termini limitat, no s'ha pogut programar una aturada en temporada d'estiu, moment en què estarà afectat
de ple tot el tram. Malgrat les afectacions
s'ha fet una planificació de l'obra que
permetrà la càrrega i descarrega i els accessos als pàrquings. També s'habilitaran
passos per als vinants, del voltant de 2
metres d'amplada.

• Degut al termini limitat
marcat per la subvenció
del Pla de Barris no s'ha
pogut programar una
aturada a l'estiu
Canals de comunicació ciutadana
Els dubtes o queixes concretes que puguin sorgir durant les obres es podran
vehicular mitjançant diversos canals de
comunicació. En aquest sentit Sorigué,
l'empresa que executarà les obres,
posarà a disposició de la ciutadania el
telèfon del cap d'obra, que estarà disponible les 24 hores del dia i una oficina d'atenció ciutadana que s'ubicarà
a l'avinguda Barcelona, número 78 baixos. D'altra banda, s'utilitzaran també
díptics informatius, les xarxes socials,
el web i l'APP municipal.

L'equip fix que Sorigué hi destinarà és un
encarregat d'obra, un topògraf, un tècnic
de seguretat, qualitat i medi ambient i un
administratiu/va. Cal dir que, a banda del
personal fix, es preveu que hi hagi qua-

LA FUTURA AVINGUDA EN IMATGES

• El telèfon del cap d'obra
estarà disponible les 24
hores del dia
drilles de treballadors que poden arribar
a puntes de fins a 40 operaris a la vegada. Per part de l'Ajuntament, a més de
l'arquitecte municipal que supervirsarà
tota l'obra, s'ha contractat específicament un director d'obra i un arquitecte
de reforç per a possibles imprevistos.
Gestió de les places d'aparcament
Una de les preocupacions, especialment
dels comerciants, és com quedarà el
nombre d'aparcaments a la zona, un cop
executat el projecte. Tenint en compte
que el projecte preveu guanyar espai per
als vianants, aquests es redueixen a la
mateixa avinguda però el departament
de Mobilitat ha elaborat una proposta
d'aparcament en la mateixa àrea d'influencia perquè l'afectació sigui mínima. A
través del canvi de sentit d'alguns carrers
adjacents, i l'habilitació d'aparcaments
dissuasius, es guanyaran places de pàrquing en l'àmbit, propers als actuals que
es perden.

4,45
4,45 M

EUROS ÉS L'IMPORT DEL
PROJECTE

Fases de l'obra
Sorigué ha presentat la seva planificació a l'hora d'executar els treballs.
La que l'empresa anomena fase zero
preveurà demolicions, vallat i senyalització de l'obra. Aquesta fase començarà des de la plaça de Tarrago-

na i anirà avançant. Es preveu que en
poques setmanes tot el tram estigui
ja degudament vallat i afectat. Seguidament en una primera fase quedarà afectat el tronc del vial en què
s'implantaran els nous serveis (clavegueram, pluvials, telecomunicacions, etc). Serà la part més complexa
i molesta perquè preveu l'obertura

Planificació de les obres pas a pas

de rases i aixecament de subsòl. En
una segona fase es treballarà als laterals del vial, enganxat a façana, per
la qual cosa es desviarà el pas per als
vianants. La darrera fase, serà la dels
acabats i s'hi aplicarà el paviment
definitiu, la plantació d'arbrat, l'ubicació del mobiliari urbà, senyalització
viària, etc.

ÀMBIT DE TREBALL. Durant la fase activa
ACCESSOS I PASSOS PER A VIANANTS.

FASE 0

Demolicions i senyalitzacions d'obra

FASE 2

Àmbit de treball als laterals del vial (vorera façana)

FASE 1

Àmbit de treball al tronc del vial

FASE 3

Acabats (mobiliari, arbrat, etc.)
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SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES A L'ENTORN DE
L'AVINGUDA BARCELONA I VIA DEL TREN

Zona que queda afectada per la suspensió de llicències urbanístiques

L’Ajuntament, a través dels dos últims
plens, ha aprovat deixar en suspensió la tramitació de figures de planejament i llicències urbanístiques al

voltant de l’avinguda de Barcelona i
entre la via del tren i la línia de costa. La mesura s’adopta per tal de no
canviar les condicions urbanístiques

actuals mentre es realitza un estudi
que ha de proposar modificacions del
planejament, coherents amb la gran
millora urbanística que suposa per al
nucli de Miami Platja la transformació de la carretera nacional i la futura
desaparició de la línia ferroviària. Tot
plegat amb l’objectiu de dinamitzar
urbanísticament aquest àmbit i permetre-hi un nou model de creixement
més sostenible.
L’àmbit de suspensió inclou els solars que limiten amb l’avinguda Barcelona i la totalitat dels terrenys que
hi ha entre aquesta i la via del tren,
d’una banda, i l’àmbit situat entre la
via del ferrocarril i la zona de domini públic marítim terrestre. El termini
de la suspensió serà inicialment d’un

• La suspensió de
llicències urbanístiques
podrà ser aixecada en
qualsevol moment per
acord de plenari
any. Aquesta suspensió no afecta les
obres de rehabilitació ni els procediments de concessió de llicència iniciats amb anterioritat a la publicació
de l’acord de suspensió previstos en
l’article 71 de la Llei d’Urbanisme. A
més, aquesta resolució de suspensió
podrà ser aixecada, totalment o parcialment, en qualsevol moment per
acord plenari.

PRESENTADA LA FUTURA PLAÇA MIRAMAR

Comerciants i veïnat de Mont-roig van assistir a dues sessions informatives per conèixer els detalls de l'obra
Els comerços i el veïnat de Montroig van poder conèixer com serà
la futura plaça Miramar després del
projecte participatiu que va tenir
lloc fa uns mesos. Els dos col·lectius
van mostrar-se satisfets amb
l'avantprojecte i van aprofitar per
resoldre els dubtes.
L’Ajuntament es va reunir a començaments de febrer amb els comerços de
la plaça Miramar i dels carrers del voltant per presentar-los-hi l’avantprojecte de remodelació d’aquest espai. La
trobada va servir per donar a conèixer
la proposta que fa el consistori, un cop
recollides les peticions del procés participatiu. Un projecte que va agradar
als comerciants tot i que van mostrar
la seva preocupació per temes com
l’aparcament i les zones de càrrega i
descàrrega. Els assistents van poder
donar la seva opinió i proposar les modificacions que consideren més oportunes d'acord amb els seus negocis.
Després de presentar l’avantprojecte de la plaça Miramar als comerços,

500

500.000
ÉS EL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ
DE LES OBRES DE REFORMA DE LA
PLAÇA MIRAMAR
l’Ajuntament va reunir-se amb els veïns
i veïnes de la zona per presentar-los-hi
també el projecte de remodelació. A
l’acte va assistir-hi el regidor de Manteniment d’espais públics i via pública
Ferran Pellicer, el regidor d'Urbanisme
Vicente Pérez, l’arquitecta redactora
del projecte, Núria Gassó, a més d’altres tècnics de l’Ajuntament.
El veïnat va mostrar-se positiu i va veure
amb bons ulls el plantejament de convertir la plaça en un equipament públic
on s’hi puguin realitzar actes festius i
culturals com concerts, espectacles o
qualsevol altra activitat popular. Amb

• Els serveis tècnics
municipals redactaran el
projecte definitiu a partir
de les aportacions rebudes
per veïns i comerciants
tot, van aprofitar la trobada per resoldre dubtes i fer noves aportacions.
Qüestions sobre la peatonalització i
sobretot l’aparcament van ser alguns
dels aspectes que també preocupen al
veïnat. Altres temes que es van tractar
van ser la tipologia de jocs infantils,
mobiliari i paviment, el manteniment
de la plaça o el cablejat elèctric.
Un cop recollides les peticions, els
serveis tècnics de l’Ajuntament i l’arquitecta del projecte valoraran la possibilitat d’introduir les propostes de
modificació proposades. Seguidament
es publicarà el projecte executiu amb
un termini per fer al·legacions.
El pressupost d’execució del projecte
aproximat és de 500.000 euros, on s’hi
inclou també la renovació de la xarxa
de clavegueram i aigua. Es preveu que
les obres puguin començar passat l’estiu i tinguin una durada de 3 mesos.

• Es preveu que les obres
puguin començar passat
l'estiu i tinguin una durada
de 3 mesos
Una plaça més viva i activa
Una plaça amb més espai per a les persones, més verda i més activa. Aquestes van ser les peticions que van fer
totes aquelles persones que van voler
dir-hi la seva al procés participatiu de
la plaça Miramar, celebrat fa uns mesos i que s'ha intentant plasmar en un
projecte que presenta la plaça com
un punt de trobada i espai on fer-hi
activitats culturals i lúdiques, és a dir,
una zona viva, activa, dinàmica i centre
neuràlgic de l'activitat mont-rogenca.

Els regidors d'Urbanisme, Vicente Pérez i el de Via Pública, Ferran Pellicer
a la presentació del projecte de la plaça

AIXÍ SERÀ LA NOVA PLAÇA MIRAMAR
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CULTURA
SUMARI

PROPOSTES CULTURALS PER A TOTHOM
Cultura consolida una programació per al públic adult i familiar al Centre Polivalent de Miami Platja i al Casal k1 de Mont-roig
PROPERES OBRES

Les escoles van al Teatre, amb 'Oliver Twist'
Aquesta proposta neix per apropar als nens i
nenes del nostre municipi les arts escèniques,
formar nous públics i acostar la màgia i el poder de les funcions a l'alumnat.
10/4/2018 a les 10.30h al Polivalent de Miami.

Un moment de l'obra teatral "Ruth i Mercè. Separades i què?"

La Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp aposta per seguir oferint
una programació estable de teatre
i música als equipaments culturals
del municipi.
Per tal d’apropar les arts escèniques
a la ciutadania s’ha editat un catàleg digital que inclou els espectacles que es realitzaran a Mont-roig i
a Miami Platja durant la temporada
hivern-primavera 2018. La iniciativa
també vol donar més visibilitat a tota
l'oferta cultural i aconseguir fidelitzar
els espectadors.
Es tracta d’una programació pensada
per a tots els públics, que ofereix des
de teatre per adults, fins a espectacles per nadons. A més, també s’ha
programat una sessió de teatre per
a les escoles, per tal de fomentar la
cultura teatral entre els més petits.
La primera activitat del cicle va ser

l’obra de teatre “Ruth i Mercè. Separades i què?” que es va representar el
passat 17 de febrer al Teatre del Centre Polivalent amb l'aforament gairebé
complert per divertir-se amb aquesta
comèdia. La següent de les funcions

• L'objectiu és apropar
les arts escèniques a
la ciutadania. Tots els
espectacles són gratuïts.
va estar dedicada al públic familiar
amb l'espectacle de titelles "Matito i
la Grandíssima roda de Fira" que va
comptar amb el titellaire cambrilenc
Arnau Colom i el músic Artur Gaya i
que també va obtenir una gran resposta del públic. Una altra de les propostes que va tenir bona acollida va ser la
comèdia "Neures".

'El viatge més bonic del món'
Espectacle de titelles de la cia. La Boia Teatre
basat en el conte de Miquel Obiols. Un espectacle infantil on es barreja el teatre visual i
de titelles creant un món màgic.
21/04/18 (19h) al Casal K1 de Mont-roig.
23/04/18 (18h) a la Plaça Tarragona de Miami.

'La filomena va al riu'
Espectacle per a nadons de la cia. Pengim-Penjam. Petits i grans podran gaudir de
la fantàstica música de Mozart juntament amb
un espectacle molt visual.
05/05/2018 (18h) al Casal K1 de Mont-roig
(*) Aforament limitat.
Confirmar a cultura@mont-roig.com

'Swing Airlines'
Taller de Lindy Hop amb dos professors per
després posar-ho en pràctica amb un concert
de Swing Airlines i rememorar aquest estil de
ball nascut a Nova York als anys 20.
12/05/2018 (19.30h i 20.30h) al Polivalent de
Miami Platja.

Aniversari de les biblioteques

Restauració del Roc i la Bàrbara

Hi haurà activitats durant tot l'any a Mont-roig i a Miami Platja

Es preveu que els 'nous' gegants surtin ben aviat

Aquest any 2018 es commemora
l’aniversari de les biblioteques. Era
el 20 d’abril de 1988 quan va obrir
les portes la biblioteca Joan Miró de
Mont-roig i el 23 d'abril de 2003 quan
ho feia la de Miami Platja. Se celebren doncs, els 30 i els 15 anys d'un
servei de llarg recorregut, que no només alberga llibres sinó que és punt
neuràlgic del municipi, de cultura de
proximitat i de socialització dels veïns
i veïnes. Per commemorar les efemèrides s’han programat activitats espe-

cials durant tot l'any. De fet, aquest
Sant Jordi serà un dels moments de
màxima celebració, doncs a més de
la diada del llibre i la rosa també hi
haurà actes al carrer, amb paradetes
de llibres, espectacles infantils i la
col·laboració, com sempre, de nombroses entitats locals. Cal destacar,
enllaçant amb la programació d’arts
escèniques que també es representarà l’espectacle “El viatge més bonic
del món” de la cia. Boia Teatre inspirat en l’obra de l’artista Joan Miró
Imatge del procés de restauració dels gegants Roc i Bàrbara de Mont-roig

Fotografia de l'acte d'inauguració de la Biblioteca Joan Miró de Mont-roig, any 1988

Una de les directrius incloses en el
PAM és potenciar, mantenir i recuperar les tradicions culturals i també
promoure la recuperació d'una colla
gegantera que vulgui fer ballar els
gegants Roc i Bàrbara.
En converses amb les colles geganteres del municipi per tal d’aconseguir aquesta finalitat, es va transmetre la dificultat de portar aquests
gegants degut principalment al seu
pes. Per tant, i després de fer-ne una
valoració per mans expertes, es va
considerar que una de les primeres
tasques a realitzar era fer la reparació
i restauració dels gegants.

La tasca es va encarregar a Avall Creació, empresa de referència en temes
de restauració i creació d’imatgeria
festiva de les nostres comarques.
La història dels gegants de la Vila es
remunta a l’any 1966, quan l’alcalde
Joaquim Benaiges va comprar dos
gegants i sis capgrossos al barri de
la Immaculada Concepció de Reus
per 11.000 pessetes. Els gegants
s’havien fabricat a El Ingenio de Barcelona. El Roc i la Bàrbara es van
estrenar per la festa de Sant Antoni
Abat el 17 de gener de 1966. Es preveu que els puguem tornar a veure
ben aviat.
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MEDI AMBIENT

NEIX UN BOSC D'EMBRIONS
La iniciativa fomenta la plantació d’arbres al PEIN M. D de la Roca
L’hectàrea i mitja de la zona
de la Cova del Patou, que
forma part del Pla d’Espais
d’Interès Natural de la Mare
de Déu de la Roca, és el
terreny municipal que acollirà
el futur Bosc dels Embrions.
Es tracta d’una iniciativa que
porta a terme l’entitat local l’Escurçó, amb la col·laboració de
l’Institut Marquès, a través de
la qual es plantarà un arbre per
cada infant que ajudi a néixer
aquest centre de reproducció
assistida de Barcelona.
L’Ajuntament de Mont-roig
del Camp ha donat suport a
la proposta que contribueix,
amb la plantació d’alzines, a
la reforestació d’aquest espai

que va patir un incendi als
anys 90 i que ja ha acollit diverses accions de repoblació
per part d’entitats locals amb
bons resultats fins el moment.

• La primera alzina
plantada ha estat en
honor a una nena
britànica que es diu
Georgina.
Els primers 10 arbres del Bosc
dels Embrions es van plantar fa
unes setmanes en un acte on
hi van participar membres de
l’Ajuntament, l’Escurçó i l’Institut Marquès. La primera alzina
plantada va ser en honor a una

nena britànica que es diu Georgina. De fet, cada arbre estarà identificat amb el nom i la
data de naixement de l’infant.
A més, els pares podran seguir
l’evolució de l’arbre plantat
amb el nom del seu fill, ja que
rebran les dades amb la seva
geolocalització. D’aquesta forma famílies d’arreu del món (el
centre treballa amb persones
de més de 50 països), podran
venir a conèixer aquest espai.
Juntament amb aquesta iniciativa, en la què es preveu que
es plantin 1.500 arbres, l’Ajuntament ha aprofitat per fer una
neteja de manteniment de la
zona i posar taules de pícnic
noves a l’Àrea de lleure de la
Cova del Patou.

El primer tinent alcalde Ferran Pellicer i el regidor de Medi Ambient, Josep M. Gairal van participar a la primera plantació del Bosc dels Embrions

CONEIXEM LES ENTITATS DEL MUNICIPI

ELS ARMANTS DE MON-TROIG
TRADICIÓ DE SETMANA SANTA
La colla va recuperar-se l'any 2011 després de la seva desaparició
Els Armats de Mont-roig del
Camp és una colla que va
tornar a recuperar la tradició
de sortir a les processons
que es fan al municipi ara
fa vuit anys, després que
desapareguessin dècades
enrere.
El president dels Armats de
Mont-roig Andreu Chaparro es
troba molt satisfet de l'evolució
que han tingut els armats des
de la seva recuperació ara fa
vuit anys. La colla ha anat ampliant-se amb el pas dels anys.
Encara es mantenen en actiu
alguns dels primers armats que
van sortir i també hi han hagut
noves incorporacions. Chaparro considera que la Trobada

A QUÈ ES DEDICA?
Des de la seva recuperació
l'any 2011 l'objectiu dels
Armats de Mont-roig del
Camp és mantenir aquestes
tradicions que tenen molts
pobles de les nostres comarques de sortir a les processons de Setmana Santa.

ACTIVITATS, QUAN I ON?
Els Armats de Mont-roig assagen habitualment unes setmanes abans de les festes de
Setmana Santa per ternir-ho
tot preparat per les processons que es fan al municipi i
per la sortida anual a la trobada d'Armats de Tarragona.

DADES DE CONTACTE?
andreu_c@hotmail.com
www.facebook.com/Armatsmontroigdecamp/

605625170

Una imatge dels Armats de Mont-roig en una trobada

d'Armats que hi va haver a
Mont-roig l'any 2016 va ser fonamental per aconseguir que la
ciutadania se'ls faci seus. 'Van
ser més d'un centenar les persones que van col·laborar-hi' i
això va donar molta visibilitat als
armats perquè hi havia gent que

no els havia vist mai. Els armats
continuen treballant per millorar
el seu aspecte i incrementar la
quantitat de la tropa: "És important augmentar la família per tal
que les tradicions perdurin i sobretot que puguem sortir per la
Setmana Santa de Mont-roig".

IMPULSORS DEL FUTBOL FLAG
Un grup de joves crea el Miami Pirates, per donar a conèixer l'esport
Un grup de joves esportistes
de Miami Platja han decidit
crear un nou club esportiu,
els Pirates Football Flag,
per donar a conèixer aquest
esport al municipi i poder
fer algun equip de cara
a la propera temporada i
participar en competicions.
El futbol flag és una modalitat
de futbol americà que es juga
sense proteccions i sense placatges en equips de cinc components. En lloc de placar, el
jugador ha d'arrencar un petit
banderí o bandera a manera
de cinturó que porta el rival.
És una modalitat d'aprenen-

FITXA DE L'ENTITAT

CALENDARI
Divendres Sant
els Armats de Mont-roig
participen al viacrucis
que es fa al matí i també
a la processó del Silenci.

Sortida anual a la
trobada d'Armats de les
comarques de Tarragona.
L'edició d'aquest 2018
va tenir lloc a Riudoms.

FITXA DE L'ENTITAT
A QUÈ ES DEDICA?
Aquesta nova entitat neix
amb l'objectiu d'impulsar la
pràctica d'aquest esport que
ja té alguns equips a les comarques de Tarragona.

ON ES FAN ACTIVITATS?
Els entrenaments i els partits
que han de tenir lloc en el
futur es jugaran al camp de
futbol de gespa artificial de
Miami Platja.

DADES DE CONTACTE?
piratesflagfootball1@gmail.com

www.facebook.com/clubfutbolflagmiamipirates
Instagram: piratesflagfootball1

Partidet d'exhibició de futbol flag disputat al camp de futbol de Miami Platja

tatge de futbol americà que
evita lesions en no haver-hi
gairebé contacte i que resulta econòmica de practicar, ja
que no requereix equip protector per als participants.

El club ha nascut de la voluntat de cinc persones de Miami
Platja que els agrada el futbol
americà i que han volgut crear una nova entitat esportiva.
Per aquest motiu i coincidint

amb la Festa Major de Sant
Josep van fer una jornada
d'entrenaments oberts a tots
els interessats i un quadrangular amb quatre equips de
les comarques de Tarragona
que ja juguen a Reus, Torredembarra i l'Hospitalet de

l'Infant. Joel Gurrera, un dels
impulsors dels Miami Pirates,
explica que volen fer alguns
equips de base i també un
d'adults de cara a poder entrenar amb regularitat a partir
de setembre. L'esport es pot
practicar a partir de 8-9 anys.

12

número 19 | Març 2018

www.mont-roig.cat

ARTICLES D’OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
g.m.psc@mont-roig.com

g.m.pdecat@mont-roig.com

L’Espai de tots
Estem convençuts que un municipi que
compta amb 552 empreses i un 17’7%
d’atur té el deure d’oferir uns serveis de
promoció econòmica de qualitat, i de
destinar els recursos necessaris per donar cobertura als negocis del municipi,
als que ja funcionen i als que vindran,
així com a totes aquelles persones que
estan buscant feina i noves oportunitats.
Ho teníem clar i per això hem creat l’ESPAI, un lloc pensat per donar cabuda
a totes aquestes necessitats i que hem
situat a l’Avda. Màlaga, just davant de
les Oficines Municipals de Miami Platja.
Aquí es troba també la Regidoria d’Impuls Econòmic, un departament que treballa dia a dia per aconseguir aquests
objectius: donar suport a la posada en
marxa de nous negocis; ajudar en la tramitació de subvencions tant municipals
com d’altres organismes; promocionar
el municipi i el seu sòl industrial pel
desenvolupament de noves oportunitats
d’inversió; incentivar la contractació de
persones per part de les empreses del
municipi, oferint llistats de candidats i un
espai on realitzar entrevistes. Però a més
d’aquests serveis més tradicionals, hem
concebut l’ESPAI com un lloc des d’on
gestionar la borsa de treball, amb ofertes i ordinadors a disposició dels usuaris;
com un lloc on impartir formació gratuïta
per al desenvolupament personal i pro-

Un municipi abandonat
fessional de la ciutadania; i com a espai
de coworking o treball compartit on els
emprenedors puguin desenvolupar la
seva activitat, en un ambient agradable i
de cooperació.
Volíem crear un punt de trobada i de
contacte entre l’administració i el sector empresarial. Entre l’administració i
les persones. I entre persones. D’aquí
la voluntat de crear aquest espai obert
i proper, on l’atenció és immediata i
sense barreres. Portem poc temps amb
aquest projecte, però ens esforcem cada
dia per donar un millor servei, per seguir
millorant. Seguirem formant-nos per
estar al dia de totes les novetats i poder-vos ajudar millor, i ho volem seguir
fent així: de tu a tu, colze amb colze,
sent partícips de cada projecte, cada
idea i cada necessitat que entren per
la porta cada dia. Millorar la situació
econòmica del municipi, per millorar la
vida de les persones, és la nostra prioritat. Sense aquesta filosofia, l’ESPAI no
tindria sentit.
Pels que encara no conegueu l’ESPAI, us
recomanem que us passeu per allà i que
formeu part d’aquesta comunitat de la
qual ens sentim molt satisfets. Esperem
que tots tingueu un motiu pel qual formar part d’aquest projecte.

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

Mont-roig ha d’esdevenir un indret de
creixement atractiu i és imprescindible
dinamitzar el comerç i l’hoteleria, diversificar el feble teixit productiu, amb la recerca d’operadors econòmics, reforçant les
polítiques de promoció econòmica, de foment de l’ocupació i l’emprenedoria. Però
resulta que al pressupost 2018 hi ha una
disminució en aquestes regidories: Turisme i Promoció Econòmica (aquesta fins
a un -15,4%). Com es poden potenciar
programes de dinamització econòmica i
creixement addicional als sectors estratègics sense els recursos necessaris? A més,
l’existència d’un alt atur, amb elevada
estacionalitat i una manca notable d’activitat econòmica, genera exclusió social
i preguntem: quant invertiu en Serveis
Socials, Joventut i suport als col·lectius
menys afavorits? El pressupost a Joventut
augmenta d’uns minsos 2.600 €, sense
cap pla d’ocupació i un Pla de Joventut
aprovat que ignora el teixit econòmic i
productiu del municipi. Joventut segueix
sent la gran oblidada d’aquest equip de
govern.

“

Cauen “quatre gotes” i ens
inundem. La previsió és bàsica.

“Boniques” vistes laterals de
l’Església Sant Miquel.

“Gran entorn” per prendre la
fresca. Tot brut i trencat.

“Bonica estampa” passejant
pel Nucli Antic del municipi.

“Fantàstiques instal·lacions” per la pràctica esportiva. La
seguretat hauria de ser una de les prioritats.

El mal estat de l’accés a la base Voreres per “practicar BTT”
nàutica.
amb vistes a les cales.

“Art urbà” i incivisme a la
depuradora del municipi.

Un dels molts exemples dels
carrers del nostre municipi.

Vistes actuals de la zona del
nou Club de Mar.

Nul manteniment dels parcs i
jardins del municipi.

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

L’oposició,
un zero a l’esquerra
Un any més l’oposició no pot participar en
els pressupostos municipals i no ens referim
a parlar-ne quan ja està tot fet, sinó que
se’ns escolti abans. Per què no una part dels
pressupostos, no pot sotmetre’s a participació ciutadana? Per què no donen veu als
veïns i veïnes per poder decidir en què es
volen gastar els seus impostos?

El manteniment i la qualitat dels serveis i les infraestructures ha de ser una de les
màximes prioritats. Ens preocupa el mal estat i la degradació del nostre municipi.

L’oposició és un zero a l’esquerra per
l’equip de govern. Les propostes que fem
les veuen com una amenaça, com una intromissió al terreny que segons ells no ens
toca; en canvi, naltros les considerem una
oportunitat per millorar la qualitat en els
serveis a la ciutadania.
Celebrem el gran èxit de la vaga del 8 de
març. La lluita feminista no és una lluita només de dones, és una lluita per la igualtat,
la llibertat, la justícia social. I sí, fer vaga té
conseqüències, senyor alcalde (com va dir
al Ple), les conseqüències del compromís,
d’aconseguir drets i fer-nos lliures; i no només conseqüències econòmiques. Algunes
empreses van pactar amb els seus comitès
que no es reduïssin a les nòmines les dues
hores d’aturada dels seus treballadors. I ho
van aconseguir.
Vivim en un Estat que si blanqueges diners
pots anar a viure a Suïssa amb una pensió.
Si organitzes un referèndum, has d’exiliar-te
o et tanquen a la presó. Si caces elefants,
doncs a palau. Si rapeges sobre el caçador,
a la presó. Si atonyines votants, et premien.
Si no els atonyines, t’acomiaden. Si guanyes
unes eleccions amb 70 diputats, no pots
escollir President. Si perds amb només 4
(però amb un 155) governes la Generalitat.
Aquesta és la democràcia que la justícia europea ja comença a dir que NO la convalida, com Bèlgica, Dinamarca, Suïssa...

Oberts a tothom
Ja a les passades eleccions vàrem iniciar
un intent de caminar conjuntament diverses persones i tendències polítiques amb
esperit municipalista i diferenciades dels
partits tradicionals. Volíem sumar voluntats,
idees, experiències, projectes ... (fent cas
del que ens deien moltes persones pel carrer: ajunteu-vos d’una vegada !!!)
Sabíem que no podíem comptar amb els
partits abans referits per raons òbvies d’implantació estratègica en el territori. L’intent
ens va sortir a mitges, ho hem d reconèixer.
No és fàcil trobar harmonia entre persones
i partits de vegades situats a les antípodes
en maneres de fer i ideals. Però vam pensar
que el que es fa després al formar govern,
també es podia fem abans, i vam trobar el
que ens unia per igual i era la gestió econòmica de l’ajuntament. I a partir d’aquell punt
treballarem en el programa i la campanya
electoral. Després les circumstància ens van
a portar al Govern amb un pacte de gestió
i de resultats concrets. Fem el que ens toca
i més per la força que tenim, i la veritat és
que ens sentim còmodes. També hem de
dir que pel nostre tarannà ens sentiríem
igual en altre model de govern.
Quan toqui farem balanç de les nostres decisions polítiques i estratègiques aplicades
als resultat socials i d’infraestructures, que
esperem siguin positives en general, ja que
la inversions totals durant el mandat serà de
gairebé 17 milions d’euros.

Assignatures pendents com sempre “els
detalls”, que tenen la seva importància i
que donen una sensació de deixadesa i
que són motiu de queixa raonable estigui
al govern què estigui. Per exemple la neteja
viària, els desperfectes al material urbà....
L’oposició creiem que actua de manera
responsable i correcta, i també amb contundència en moltes ocasions. I ni que no
ho sembli el Govern en pren nota, ja que
coincideix en moltes de les seves propostes, amb la diferència que l’oposició ho resoldria en temps real i a l’ajuntament “las
cosas de palacio van despacio”. I més ara
que han entrat en funcionament noves normes per a les contractacions que allarguen
els processos administratius com per fer
perdre la paciència als que estem bregats
en aquests afers.
El Grup Municipal d’ARA i VERDS PER MES,
ens proposem prèvia consulta a les bases
dels nostres respectius partits, fer una crida
a altres tendències polítiques i persones
amb inquietuds de servei per poder sumar i
concretar un equip ampli, i ser força majoritària al pròxim Govern el qual heretarà una
situació econòmica de endeutament al voltant d’un acceptable 60%. Això ens permetrà afrontar el futur amb seguretat per poder engegar noves i ambicioses inversions
sostenibles per l’ajuntament, el medi ambient i les persones d’aquest gran municipi.
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ARTICLES D’OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
g.m.imm@mont-roig.com

g.m.ﬁc@mont-roig.com

La buena salud económica
del Ayuntamiento
El pasado mes de enero se aprobaron los
presupuestos para el año 2018 que, junto
al plan de inversiones ratificado en octubre
de 2017, van a marcar el final del presente
mandato.
Los datos que contempla el presupuesto
del presente ejercicio vuelven a enfatizar
en la sensatez de los planteamientos, junto
a una decidida apuesta por aprovechar la
financiación externa, para ejecutar inversiones en materia de infraestructuras básicas,
como es el caso de la primera fase de la
Avenida Barcelona, que muy pronto se va
a iniciar.
El Ayuntamiento sigue teniendo la plena
capacidad de arrojar unas excelentes cifras económicas y financieras, junto a una
apuesta por ejecutar importantes inversiones.
Una gestión prudente, pero a la vez ambiciosa, permite que el Ayuntamiento haya
obtenido en 2017 un resultado presupuestario positivo de 1,3 millones de euros, así
como un remanente de tesorería de 3,4
millones de euros.El periodo medio de
pago a los proveedores, durante el cuarto trimestre de 2017, ha sido de 1,71 días,
muy por debajo de los 30 días máximos
exigidos por la ley.
Finalmente, el ratio de endeudamiento se
sitúa en el 71,9% de los ingresos recurren-

tes, muy por debajo del 110% que la normativa establece como máximo, y ello después de llevar invertidos más de 8 millones
de euros durante el presente mandato, que
se inició en junio de 2015.
Los datos, cabe recordar, se mantienen claramente en positivo, y todo ello mejorando
y ampliando los servicios, y manteniendo
un ritmo inversor que pocos consistorios
de la zona pueden llegar a emular: mejora integral de los pabellones deportivos
de Mont-roig y Miami, colocación del césped artificial en los campos de deporte de
ambos núcleos, adecuación general del
alumbrado del municipio, renovación del
sistema de saneamiento de aguas residuales del entorno del Paseo Mediterráneo y
pavimentación del ámbito, etc.

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

Para aquellos que piensan que el Consistorio está yendo demasiado rápido, y que
se está endeudando con rapidez, cabe hacerles llegar un mensaje tranquilizador: el
Ayuntamiento dispone de una capacidad
de retorno más que sobrada, y el nivel de
endeudamiento al finalizar el año 2019,
aun ejecutando las inversiones previstas
en la Avenida Barcelona y su entorno, que
superan los 5 millones de euros, se situará por debajo del 62%, manteniéndose en
una situación envidiable, permitiendo que
el próximo gobierno que surja tras las elecciones municipales de 2019, pueda seguir
invirtiendo en el futuro del municipio.

g.m.ciutadans@mont-roig.com

Gracias
A los 1.977 votos de los ciudadanos de
nuestro municipio, la Agrupación Cs
Miami/Mont-roig ha ganado las elecciones autonómicas del 2017, demostrando claramente que nuestro municipio es
constitucionalista. El pueblo ha hablado
en forma de voto. Ser independentista es legítimo y es respetable pero más
respetuoso es aceptar el resultado de las
elecciones, aceptar que hay diferentes
sensibilidades, diferencias en la forma de
entender la política municipal, utilizando
la vía de la Democracia y el respeto a la
Ley tenemos más cosas que nos unen,
que las que nos separan. Los separatistas
no tienen proyecto de gobierno para todos los catalanes y lo que hacen es dividir,
manipular y jugar con los sentimientos de
la sociedad catalana prometiéndoles imposibles.
¿Por qué de nuestra abstención en los
presupuestos municipales para el 2018?
Una de nuestras grandes preocupaciones
son las cifras de endeudamiento de nuestro Ayuntamiento: 14.111.719 millones
de euros acumulados a fecha 31/12/2018.
Estamos de acuerdo en que las inversiones son necesarias para el futuro de
nuestro pueblo, de hecho hemos apoyado todo aquello que creemos que es
beneficioso y que además incluíamos en
nuestro programa municipal, pero en lo
que no estamos de acuerdo es en gastar el dinero de los contribuyentes sin
sentido común, sin sentido de la priori-

dad y sin atender a las necesidad reales
de los ciudadanos. Pondremos algunos
ejemplos: un coche eléctrico para alcaldía (30.000€), papeleras a 450 € la unidad
(138.303€ en total), el expediente de la
Avd. Londres (+200.000€) que evidencia
la mala gestión de los recursos.
El Consistorio aprobó un Plan de Acción
muy ambicioso, el cual se ha llevado a
cabo mínimamente. Llevamos tres años
de legislatura y creemos que las cosas no
se están haciendo del todo bien, existe un
abandono generalizado: parques y jardines, playas, limpieza de calles y espacios
naturales, siendo una de nuestras reivindicaciones repetidas, sin que se nos haya
atendido. Y ahora que el mandato toca a
su fin es cuando parece ser que hay fondos para realizar proyectos que de momento no se han iniciado y no sabemos
si se iniciarán, esto nos suena a vieja política…. ¿es la preparación de la campaña
municipal?
Asimismo, Ciutadans estará con las mujeres el día 8 de Marzo y siempre, defendiendo la igualdad entre hombres y
mujeres. La igualdad se dice pero también se hace y desde Cs se están llevando
a cabo medidas para que esa igualdad
sea más real y efectiva a través de la ampliación de los permisos de paternidad, el
pacto nacional contra la violencia de género, proponer la financiación de la educación de 0 a 3 años y la ﬂexibilidad para
la conciliación en horario laboral.

Posa’t en
contacte amb
els grups polítics
municipals.

14

número 19 | Març 2018

www.mont-roig.cat

GALERIA FOTOS

Què has fet
AQUEST
HIVERN?

FESTES SANT JOSEP
Enterrat a la Nacional 340
un cofre amb desitjos i
missatges per la posteritat
abans de l'inici de les obres

A l'hivern també es pot aprofitar el temps! Si ets dels que ha participat en les diferents
activitats que s’han programat al municipi... Busca't!
FESTES SANT JOSEP
Vermut popular i taller de pintura sobre fragments
d'asfalt en l'acte "Adeu nacional, hola avinguda!"

FESTES SANT JOSEP
Espectacle de titelles en el marc de
l'acte "Adeu nacional, hola avinguda!"

JOVENTUT
Viatge a Granada amb el programa Tokl'2
FESTES SANT JOSEP
Pregó d'inici de festes

FESTES SANT JOSEP
Festa multicultural

FESTES SANT JOSEP
La batucada de Miami Sona a l'acte
"Adeu nacional, hola avinguda!"

FESTES SANT JOSEP
Festa multicultural

GALA DE L'ESPORT
Making of del vídeo de les
entitats esportives

GALA DE L'ESPORT
Making of del vídeo de les
entitats esportives
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JOVENTUT
Esquiada jove a Andorra
del programa Tok'l2

JOVENTUT
Mural reivindicatiu al K1 per
commemorar el 8 de març

JOVENTUT
Taller de perruqueria
masculina

CARNAVAL
Rua infantil de lluïment de Mont-roig

FIRA DE MONT-ROIG
Concert a la plaça

JOVENTUT
Mural reivindicatiu al K2 per
commemorar el 8 de març

JOVENTUT
Tallers DiY

CARNAVAL
Ball de disfresses de Miami Platja

FESTES
Celebració de Santa Àgueda a Mont-roig

FESTES
Celebració de Santa Àgueda a Miami Platja

CULTURA
Guanyadors /es del
Concurs de Pessebres

CULTURA
Commemoració del 8 de març a Mont-roig

FESTES
Primer bany de l'any

CULTURA
Commemoració del 8 de
març a Miami Platja

IMPULS ECONÒMIC
Primera Trobada de dones empresàries

FESTES
Visita del Pare Noel

ESPORTS
Cursa infantil de la Crema Torrons

FESTES
Ses Majestats els Reis Mags a Mont-roig

16

número 19 | Març 2018

www.mont-roig.cat

AGENDA MUNICIPAL

Aquesta primavera no et perdis...
TARDA FESTIVA

COV'ART

FENT BARRI, FENT
POBLE

INAUGURACIÓ MAS
MIRÓ

MERCATS
TRASTOS FORA

7 d'abril

9 de juny

14 d'abril

20 d'abril

Pintada d'un mural,
inflables i festa holi que
havien quedat suspeses
per la pluja de les festes
de Sant Josep.

Combinació d'activitats
artístiques i música en
directe amb el grup
Blues Alley Quintet en
un espai singular.

Jornada participativa i
de cohesió social amb
activitats lúdico festives
per a totes les edats
durant tot el dia.

C. de Badajoz amb av. de
Màlaga de Miami Platja

Coves del Roure de Costa Zèfir

Inauguració de la
primera fase de la
restauració i recuperació
de la masia on Joan Miró
va passar part de la seva
joventut.

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

SORTIDES TOK'L 2

16 de juny

21 abril:
Sortida a Montblanc
5 maig:
Sortida al teatre a
Barcelona
9 de juny:
Sortida al karting de
Tarragona.

Diverses activitats al
voltant del dia del
llibre, la rosa i la cultura
popular.

Projecció amb una gran
pantalla de l'òpera
Manon Lescaut des del
Liceu.
Pèrgola Platja Cristall Miami
Platja

Mont-roig i Miami Platja

Mont-roig del Camp

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

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

PUBILLES 2018
12 i 13 de maig
Elecció de la Pubilla
de Mont-roig, ball,
discoteca, recepció de
les Pubilles i Hereus,
seguici i altres activitats.
Mont-roig

LET'S CLEAN UP
EUROPE
12 de maig
Col·labora en la neteja
de la zona del Bosquet
del Llastres, a tocar de la
Punta del Riu.
Miami Plaja

Casals de Joves K1 i K2

AULA DE MÚSICA

XERRADES i CURSOS
FORMATIUS
10 ANYS DEL CASAL K1

JORNADES DEL POP

Abril- maig -juny
12 de maig
Jornada de portes
obertes per conèixer els
estudis que s'impartiran
el proper curs
2018/2019.

Sessions formatives
sobre tècniques de
negociació, comunicació
verbal i no verbal,
fidelització de clients i
altres.

Aula de Música de Mont-roig i
de Miami Platja

Centre Polivalent i l'Espai de
Miami Platja

15, 16 i 17 de juny

1a quinzena de juny

Diverses activitats
organitzades amb la
col·laboració dels Brivalls
per celebrar els 10 anys
de l'equipament.

Els restaurants tornaran a
oferir menús i propostes
gastronòmiques amb
el pop com a producte
estrella.

Pista d'Estiu de Mont-roig i
Casal k1

Mont-roig i Miami Platja

agenda

LICEU A LA FRESCA
DIADA DE SANT JORDI
23 d'abril

Plaça Centre Polivalent
Miami Platja

Mont-roig del Camp

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

SOU UNA ENTITAT
O EMPRESA LOCAL?
Informeu-vos de com us
heu de relacionar amb
l’Ajuntament a partir de
l’octubre.
Escriviu-nos a innovacio@mont-roig.com
o truqueu al 977 837 005, extensió 161, per contactar
amb el Departament d’Innovació, modernització i
excel·lència administrativa.

Més info: www.mont-roig.cat

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

