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ENTITATS: ELS XUTS I
PERITAS EN DULCE
Pàg. 11

NOVA ZONA
ESPORTIVA A LA
PISTA D'ESTIU

... I UN 2019 PLE DE FELICITAT!
3/01/2019

AGENDA
MONT-ROIG

04/01/2019

18.00 h
Casa de Cultura
Entrega dels premis del
Concurs de Pessebres 2018

18.00 h

AGENDA
MIAMI PLATJA

Teatre Centre Polivalent

05/01/2019

Musical infantil “El secret
d’un somni de Nadal”

01/01/2019

04/01/2019

01/01/2019

18.00 h

18.00 h

12.00 h

18.00 h

Els Rentadors

Centre Cultural Església Vella

Pèrgola platja Cristall

Església Santa Maria Magdalena

Pessebre vivent i
recollida de cartes

Titelles amb l’espectacle
“M’he portat bé”

Primer bany de l’any per
donar la benvinguda al 2019

Cavalcada dels Reis
Mags de l’Orient

02/01/2019

05/01/2019

03/01/2019

13/01/2019

18.00 h

18.00 h

18.00 h

10.00 h

Casa de Cultura

Avinguda Catalunya

Centre Polivalent

Pèrgola platja Cristall

Taller de cuina
per a petits xefs

Cavalcada dels Reis
Mags d’Orient

Taller de cuina
per a petits xefs

Cursa solidària
Crema Torrons

L’Ajuntament, a través del Pla
de Barris de La Florida, ha
impulsat la conversió de la
Pista d’Estiu de Miami Platja
en una zona esportiva a l’aire
lliure. L'espai comptarà amb
un skatepark, una pista multiesportiva, zona de pic-nic,
una tirolina i àrees destinades
a l’esport i el lleure infantil.
D'altra banda estan a punt de
finalitzar les obres de la plaça
de les Oliveres, un projecte
també del Pla de Barris que
convertirà l'espai en un nou
punt de lleure al barri, així
com de l'avinguda de Barcelona. En aquest cas l'empresa ha sol·licitat un mes
de pròrroga per finalitzar els
treballs, a causa de les pluges de la tardor.
Finalment la plaça Miramar
de Mont-roig, ja està a licitació després d'haver pogut
ampliar el pressupost del
projecte gràcies a una subvenció del PAM de la Diputació de Tarragona. Pàg. 8

FOMENT DEL CENS PEL
VOT DELS ESTRANGERS

NOUS PUNTS DE CÀRREGA
PER A VEHICLES ELÈCTRICS

RENOVACIÓ DEL CENTRE
CULTURAL ESGLÉSIA VELLA

L’Ajuntament ha posat en marxa una campanya informativa per tal d’incentivar la inscripció al cens
electoral de les persones estrangeres amb dret a vot
a les pròximes eleccions municipals i europees. Es
tracta d'un 24% de la població del municipi. Pàg. 7

El municipi aposta per la mobilitat amb zero emissions i posa a l'abast de la ciutadania 6 punts de càrrega per a vehicles elèctrics que ja estan en funcionament, dos d'ells de càrrega ràpida. Pròximament
s'ampliaran amb 2 punts més. Pàg. 5

El Centre Cultural Església Vella de Mont-roig ha estrenat recentment una nova programació cultural de
forma estable i la modernització de l'Oficina de Turisme de Mont-roig, instal·lada al vestíbul de l'equipament municipal. Pàg. 10
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EDITORIAL
SUMARI

DESITJOS PER A L’ANY NOU
"Ha estat un any bo per al nostre municipi.
Les dades ens demostren que, tot i que
tímidament, millora la situació econòmica:
baixa la taxa d’atur i puja l’ocupació."

FRAN MORANCHO LÓPEZ
Alcalde de Mont-roig del Camp
alcaldia@mont-roig.cat
Estem en plenes dates de Nadal i
toca fer balanç de l’any que deixem
enrere. Ha estat un any bo per al nostre municipi. Les dades ens demostren que, tot i que tímidament, millora la situació econòmica: baixa la
taxa d’atur i puja l’ocupació. Si tenim,
des de l’Ajuntament, un desig per a
l’any nou és sense dubte mantenir
aquesta línia per deixar enrere, d’una
vegada, les conseqüències d’una crisi
que hem hagut de pagar de valent al
nostre municipi.

contractació de persones, impulsant el
programa de Garantia Juvenil per donar una oportunitat de treball als joves,
generant llocs de treball que ajudin a
persones en situació d’exclusió social
a sortir del pou. I seguirem ajudant les
persones que més ho necessiten. Sovint sembla que la feina que fem sigui,
fonamentalment, executar obres i organitzar actes, i de debò que la tasca
social que fa l’Ajuntament és essencial i importantíssima en el marc de les
nostres prioritats.

Per la nostra part, continuarem en el
camí d’afavorir, en la mesura que ens
sigui possible, que l’economia local
continuï creixent. Seguirem incentivant la creació d’ocupació, ajudant
als emprenedors, subvencionant la

Encarem un nou any amb il·lusió. Amb la
il·lusió de seguir fent les coses com creiem, que podran ser o no compartides,
però que estan fetes des del convenciment que són d’interès públic i milloren
la qualitat de vida de les persones.

"En aquest mandat haurem invertit gairebé
21 M€, pràcticament al nivell en què ho fèiem
abans de la crisi. I ho hem fet sense posar
en risc la salut financera de l’Ajuntament."

Estem a punt d’aprovar els pressupostos per al 2019. Seran els darrers del
mandat, una legislatura on haurem invertit al voltant de 21 milions d’euros,
pràcticament al nivell en què ho fèiem
abans de la crisi. I ho hem fet sense posar en risc la salut financera de l’Ajuntament. Quan acabem el 2019 tindrem
un rati d’endeutament del 64%, pràcticament la meitat del que permet la llei
per als ajuntaments.
No hem parat de treballar. Els funcionaris, personal administratiu, tècnics
municipals, empreses que ens han proveït de serveis i obres, els regidors. Ho
continuem fent, la màquina no para,
ni pararà. Com ja he explicat en alguna ocasió mitjançant aquesta tribuna,
tenim un municipi dispers, amb molts
nuclis de població, extens, amb poca
densitat d’habitants, i moltes necessitats. I per tant, molts dèficits en infraestructures. Per això no hi ha una altra
manera possible de governar i gestionar: fer-ho sense descans i invertint per
revertir els dèficits, a la vegada que millorem l’eficiència i eficàcia de l’Ajuntament en la prestació dels serveis i la

gestió del territori municipal. Aquest
és el camí que estem seguint.
Som conscients que cal seguir treballant de valent. I sabem que hi ha serveis, com el de la recollida de residus
i neteja viària, que cal millorar. Ho sabem i estem treballant per ajustar-lo.
En el pressupost, precisament, hem
previst una inversió per canviar el sistema de recollida, amb nous contenidors
i camions, a la vegada que preveiem
més personal per a la neteja viària. En
els pròxims mesos esperem veure’n els
resultats.
També hem començat a treballar en
el nou centre sociocultural de Montroig, un equipament demandat sobretot per les entitats del poble. Estem
encarregant la redacció del projecte
executiu i esperem que durant aquest
pròxim any puguem veure fet realitat
aquest nou equipament.
Us desitjo que passeu unes bones festes de Nadal en companyia de la gent
que més us estimeu. I per al nou any,
felicitat, pau i amor.

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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COMPROMÍS PEL NOU INSTITUT
La Generalitat ha anunciat la construcció de l'edifici definitiu de l'Institut Miami per al curs 2020-2021

Reunió de la Taula Mixta Generalitat-Ajuntament de Mont-roig del Camp

L'Ajuntament de Mont-roig
del Camp i el Departament
d'Educació de la Generalitat
ultimen els detalls per l'inici
de les obres de construcció
del nou Institut Miami que
ha d'entrar en funcionament
el curs 2020-2021 en uns
terrenys situats a l'avinguda
Príncep d'Espanya.
El compromís anunciat pel Departament d'Educació rau en la
necessitat d'accelerar els treballs de construcció d'un nou
centre, donat que l'alumnat futur de secundària no podrà ser
absorbit amb les instal·lacions

actuals de l'institut Miami, que
són provisionals. Per aquest
motiu la Generalitat es va comprometre a tirar endavant la
construcció del nou institut en
la reunió de la Taula Mixta de
Planificació entre el Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament de Montroig del Camp que va tenir lloc
el passat 20 de novembre. La
trobada va comptar amb la
participació de l’alcalde Fran
Morancho, el regidor d’Ensenyament, Enrique López, i el
director dels Serveis Territorials
d’Educació, Jean-Marc Segarra
i va servir per fer el seguiment

de l’actual curs escolar, determinar les necessitats d’escolarització del municipi i elaborar
propostes de planificació pels
pròxims anys.
El futur Institut Miami, és una
necessitat llargament reivindicada a Miami Platja per la previsió d'increment de la matrícula dels pròxims anys. De fet, de
cara al curs vinent dues classes
de l'Institut Miami s'hauran de
fer al CEIP Joan Miró, per manca d'espai a les aules actuals.
Precisament per accelerar
aquesta construcció, l'Ajuntament va aprovar fa uns mesos
una modificació inicial del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per poder disposar de forma immediata dels
terrenys necessaris per a la
construcció de l’edifici. A més,
el consistori ja ha adjudicat
l'estudi geotècnic dels terrenys
on ha d'anar el futur equipament, tocant a l'avinguda Príncep d'Espanya.
A la mateixa reunió amb representants del Departament
d'Educació, l'Ajuntament va
reclamar un edifici per l'escola Marcel·lí Esquius i un espai
polivalent per l'escola Mare de
Déu de la Roca de Mont-roig.

CREIX L'ESCOLARITZACIÓ AL MUNICIPIC
La reunió de la Taula Mixta Generalitat-Ajuntament
de Mont-roig del Camp
també va servir per posar
xifres a la situació actual de
l'escolarització a Mont-roig
i a Miami Platja. La reunió
va constatar que s'ha capgirat la tendència de fa uns
anys de pèrdua d'alumnes
als centres educatius del
municipi, tant a primària
com a secundària. Fins i tot
ara, els centre educatius
atreuen alumnes d'altres
poblacions de l'entorn.
En aquest sentit el 2016
l'escolarització a P3 era
d'un 78%, fet que feia perillar una línia en el futur si
es mantenia aquest nivell
de matriculació. Gràcies a
la confiança de les famílies en els equips educatius dels centres i gràcies
també a les campanyes de
difusió que s'han fet des
de l'Ajuntament durant
els períodes de matriculació s'ha pogut capgirar

aquesta tendència. Per
exemple, l'any 2017 la xifra d'escolarització va pujar fins al 98% i en aquest
curs s'ha situat al 103%, el
que vol dir que fins i tot hi
ha més alumnes que no
són del municipi.
També en el cas de l'Institut Miami la millora en les
matrícules ha estat evident.
L'escolarització al primer
d'ESO era de 40 alumnes

• S'ha passat de
perdre alumnes a
tenir-ne d'altres de
localitats veïnes
l'any 2016 i s'ha passat
als 65 alumnes en el darrer curs, amb un augment
significatiu del 65%. Així a
primer i segon d'ESO no hi
ha places vacants a Miami
Platja i a tercer i quart no
n'hi ha a Mont-roig.

CONCURS

L'AJUNTAMENT CONVOCA UN CONCURS PER ESCOLLIR LA MASCOTA INFANTIL DEL MUNICIPI
L'Ajuntament, en col·laboració amb el Pla Educatiu
d'Entorn, ha posat en marxa un concurs de dibuix per
tal de crear una mascota
destinada a ser la imatge
que identifiqui els infants

del municipi. El concurs
està dirigit als alumnes de
4t, 5è i 6è de primària dels
centres educatius del municipi. Els dibuixos s'hauran
de presentar abans de l'11
de gener a la corresponent

escola. El premi serà el reconeixement del guanyador/a i un val de 200 euros
per bescanviar per material
escolar i joguines. El dibuix
guanyador el triarà un jurat
format per tècnics, així com

• Es poden
presentar dibuixos
ﬁns al dia 11 de
gener de 2019

un vot popular d'entre les
tres propostes seleccionades pel jurat. Les votacions
es faran del 18 al 26 de
gener a les biblioteques i
a través del Facebook de
l'Ajuntament.

JOVENTUT

NOU ÈXIT DE PARTICIPACIÓ DEL CICLE PÀNIC
Més de 1.100 visitants van passar pel Passatge del Terror que es va celebrar al Casal de Joves K1 de Mont-roig
Un any més el departament
de Joventut ha tancat el
cicle Pànic amb les millors
xifres de participació dels
últims anys i ha convertit
aquesta inciativa juvenil en
la més exitosa de tot l'any.
De la programació destaca
el Passatge del Terror que es
va celebrar al Casal de Joves K1 de Mont-roig amb la
presència de 1.123 persones
procedents de diverses poblacions del Camp de Tarragona, segons les enquestes
realitzades durant els tres
dies. El Passatge del Terror
és el resultat d’un treball en
equip en el qual hi participen
una trentena de joves que

col·laboren en el maquillatge, perruqueria, il·luminació
i efectes, interpretació i dinamització de l’activitat. Aquest
any la temàtica del Passatge
del Terror girava al voltant
dels mites de la cultura maia.
El Passatge del Terror ha estat una de les últimes activitats del programa Pànic, que
va començar l’1 de setembre
amb el Photo Pànic, per escollir la imatge promocional
del cartell del Passatge del
Terror. Durant més de dos
mesos s'han realitzat múltiples activitats com el taller
DiY de Halloween, un altre
de maquillatge de terror, sortides a les nits vampíriques
de Port Aventura o el Mont-

roig Misteriós, una ruta guiada nocturna a diferents punts
d’interès cultural del poble.
En aquesta proposta terrorífica hi va col·laborar el grup
de teatre Els Xuts, encarregat
de realitzar petites representacions amb temàtica de terror a cada lloc i que aquest
any va rebre al voltant de 120
visitants.
Programació pel 2019
El Departament de Joventut
ja està planejant les activitats per dur a terme al llarg
de l'any 2019, entre les quals
destacarà el 10è aniversari del Casal de Joves K2 de
Miami Platja. A més, els Casals seguiran omplint l'agen-

El Passatge del Terror va ser l'acte amb més participants.

Equip d'actors i actrius del Passatge del Terror 2018. Foto: Maria Guillén

da d'activitats en el marc del
programa K.dat, així com les
sortides del Tok'l2, en què no

hi faltarà l'esquiada Jove o
la visita al Saló del Còmic de
Barcelona.
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AJUNTAMENT

FOMENT DEL VEHICLE ELÈCTRIC
El municipi disposarà en breu de 2 nous punts de recàrrega elèctrica, que se sumaran als 6 que ja funcionen
Mont-roig del Camp
disposa de tres estacions
de recàrrega de vehicles
elèctrics amb capacitat per
a dos vehicles cadascuna
d'elles, concretament a
l'avinguda del Mar, a les
oficines municipals de Miami
Platja i a l'aparcament de
l'Ajuntament de Mont-roig.
El quart punt s'instal·larà a
l'avinguda de Califòrnia.
Els punts estan oberts i funcionen amb qualsevol targeta de
recàrrega de vehicles elèctrics.
El de l'avinguda del Mar és de
càrrega ràpida que permet tenir el cotxe a punt en 40 minuts
aproximadament. Aquest aparell es va finançar amb una subvenció de l'ICAEN (Institut Català de l'Energia), gestionada a
través del Consell Comarcal del
Baix Camp. Els altres dos punts,
ubicats davant de les oficines

Estació de recàrrega elèctrica a l'avinguda del Mar, actualment en servei

• Els punts s'han
pogut posar gràcies
a les subvencions de
l'ICAEN, l'ANAV i les
millores de Sorigué
de Miami Platja i a l'aparcament de l'ajuntament de Mont-

roig s'han pogut instal·lar gràcies a l'aportació econòmica de
l'ANAV (Associació Nuclear d'
Ascó-Vandellòs). Aquests són
de recàrrega semi-ràpida, és
a dir que es necessiten de 2 a
4 hores en funció de la capacitat del vehicle. Finalment el
quart punt s'ubicarà a l'avinguda Califòrnia i forma part
de les millores de l'empresa
constructora Sorigué, que duu

Un dels nous vehicles elèctrics de l'Ajuntament

a terme les obres de l'avinguda
de Barcelona. Aquests punts
de recàrrega permeten avançar
en el desenvolupament del Pla
estratègic per al desplegament
d'infraestructura de recàrrega
per al vehicle elèctric a Catalunya 2016-2019 (PIRVEC).
Nous vehicles elèctrics
D'altra banda, l'Ajuntament de
Mont-roig del Camp continu-

ant amb el compromís adquirit
amb les reduccions dels gasos
d'efecte hivernacle, ha optat
per treure de circulació vehicles
dièsel antics i substituir-los per
altres que són de 0 emissions.
Així, en les últimes setmanes
s'han donat de baixa quatre
cotxes que tenien més de 14
anys i s'han substituït per tres
vehicles 100% elèctrics i un vehicle híbrid.

RESIDUS

CREIX EL RECICLATGE DE VIDRE AL MUNICIPI
60 establiments de Mont-roig i Miami Platja han participat en la campanya d'Ecovidrio 'Pren nota, recicla vidre'
Més de mig centenar
d'establiments hostalers
de la línia de costa han
participat en la campanya
per reciclar el vidre que
s'ha fet aquest estiu i que
ha permès superar el repte
marcat: augmentar un 10%
el reciclatge de vidre al
municipi.
El pla integral 'Pren nota, recicla vidre' d'Ecovidrio i l'Ajuntament de Mont-roig del Camp
han impulsat, aquest estiu, una
campanya entre els establiments d'hostaleria del municipi

que ha permès reciclar 241 tones de vidre, un 14% més que
en el mateix període de l'any
anterior.

14

ÉS L'INCREMENT
RESPECTE L'ESTIU PASSAT

un reconeixement al compromís de ciutadania i professionals hostalers amb el reciclatge
de vidre i la sostenibilitat. La
campanya s'ha centrat al sector
hostaler pel fet que genera el
50% dels residus d'envasos de
vidre d'un sol ús. A més, l'època estival és vital per al reciclatge de vidre, un període en el
qual es recull el 30% del total
del vidre reciclat durant l'any.

El municipi ha rebut el guardó
'Iglú Verd' per haver superat la
xifra de reciclatge de vidre respecte l'any anterior. El premi és

Millores al servei de residus
D'altra banda, l'Ajuntament
ha inclòs al pressupost del
2019 una partida especial

14%

Lliurament del guardó d'Ecovidrio amb la presència del regidor
de Residus, Ángel Redondo, responsables de Secomsa i Ecovidrio

destinada a dur a terme diverses millores al servei de
residus i neteja viària. Aquestes inclouen la renovació dels

contenidors de superfície,
més camions de recollida i
més personal i maquinària
per a la neteja viària.

MEDI AMBIENT

S'INTENSIFICA LA LLUITA
CONTRA LA PROCESSIONÀRIA
L’Ajuntament de Mont-roig
del Camp ha intensificat
el tractament contra la
processionària per evitar
l’extensió d’aquesta plaga
als pins del municipi situats
en carrers, places i espais
públics.
En concret s’ha contractat una
empresa especialitzada que,
a més dels treballs preventius
habituals de cada any, ha afegit noves tècniques en la lluita
contra aquesta eruga.
La principal acció realitzada ha
estat el tractament amb Bacillus
thuringiensins per al control de

• S'han fumigat
arbres de carrers
i places i com a
novetat s'ha aplicat
la tècnica de
l'endoteràpia vegetal
processionària dels pins, que es
va fer a través de la fumigació
amb canons mòbils i per diversos operaris especialitzats de
l’empresa contractada. Aquest
tractament biològic amb Bacillus thuringiensins no és tòxic
per a les persones. La novetat

del tractament d’enguany ha
estat l’aplicació de l’endoteràpia
vegetal, una innovadora tècnica
per al control de plagues i malalties dels arbres, que consisteix a
introduir, mitjançant injeccions,
nutrients, insecticides, fungicides; en definitiva, fitosanitaris,
en el teixit vascular o conductor
dels arbres, aconseguint amb
això uns resultats excel·lents.
Al municipi aquest procés s’ha
aplicat a 83 pins situats a tocar
de les zones escolars com ara
el CEIP Marcel·lí Esquius i Joan
Miró, el Parc Maria Martori, la llar
d’infants Petete, el parc infantil situat a tocar de les oficines

El regidor J.M. Gairal amb un dels tècnics de l'empresa contractada

municipals de Miami Platja o a
l’Ajuntament de Mont-roig.
Ratpenats i ocells
En les pròximes setmanes, l’Ajuntament està estudiant la possibilitat de posar nius que ajudin a
combatre la processionària amb

el suport de ratpenats i ocells insectívors, sobretot mallerengues.
Per aquest motiu es volen installar a diversos pins unes 200 caixes niu per augmentar la presència dels depredadors d’aquest
insecte i així evitar plagues com
les que hi ha ara.

6
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SEGURETAT

NOVETATS POLICIALS PER AL 2019
La Policia Local incorporarà un dron que, amb una unitat especialitzada, reforçarà les tasques de vigilància
CAMPANYA CONTRA L'INCIVISME

El 2019 la flota s'ampliarà amb un vehicle híbrid

La Policia Local de Montroig delCamp posarà en
marxa diverses novetats
que responen a algunes
de les demandes fetes per
la ciutadania i que alhora
serviran per modernitzar el
cos policial.
Una de les principals accions
que es desenvoluparan aquest
2019 és la creació d'una unitat
de RPA, Aeronau Pilotada Remotament (dron), que comptarà amb un aparell que cada
vegada pren més força en el
control policial de tota mena
de situacions. Aquest es podrà utilitzar de forma genèrica en casos d’emergències,
com localització de persones
desaparegudes (sobretot a
la nit amb una càmera tèrmica), inundacions, incendis
forestals, controls de masses,
control costaner, visualització
d’edificis amb despreniments perillosos, en-

tre d’altres. A més, també serà
rellevant en el suport del control de l'incivisme, com poden
ser abocaments de residus o
d’altres incompliments que
tinguin a veure amb les ordenances municipals.
La creació d'aquesta unitat
suposa tasques de legalització, capacitació professional
homologada, habilitat i pràctica per tal d'adquirir el compromís de servei que s'oferirà
i que es podrà anar ampliant
d'acord amb l'augment de la
capacitació dels pilots i les necessitats.
Lluita contra l'incivisme
Una altra de les novetats és la
posada en marxa de diverses
accions per reforçar la lluita
contra l'incivisme. En l'àmbit
d'operacions s'està estudiant
fer ús d'agents de paisà que
vigilin el territori. Precisament
en aquest sentit, ja s'ha començat a intensificar la vigilàn-

cia en l'àmbit dels abocaments
il·legals, gràcies al qual aquest
mes de desembre s'ha obert
un expedient sancionador a
un individu que s'ha identificat abocant runa il·legal en un
contenidor de residus.

• Els drons prenen
cada vegada més
força en el control
policial de tota mena
de situacions
D'altra banda, també es desenvoluparà una campanya
de comunicació d'advertiment
a la ciutadania, que estarà dividida per temàtiques i que
tindrà l'objectiu de conscienciar a la població sobre àmbits
diversos com les defecacions
dels gossos, els abocaments
de residus, el respecte al mobiliari i espais urbans... Cal re-

La primera campanya que es posarà en marxa està destinada
a combatre l'incivisme dels propietaris de gossos. Els objectius
que es plantegen són sensibilitzar sobre la necessitat d’adoptar comportaments cívics respecte a la tinença d’animals de
companyia així com fer complir les obligacions legals corresponents, com per exemple recollir deposicions, que els animals estiguin xipats, censats i lligats, o en el cas dels gossos
potencialment perillosos que disposin de la llicència.

cordar que els comportaments
incívics poden ser objecte de
fortes sancions d'acord amb
les ordenances municipals.
Finalment i com ja s'ha fet

amb una part de la flota de
l'Ajuntament, la Policia Local
incorporarà el 2019 el primer
vehicle policial que serà de
tecnologia híbrida.

LA SEGURETAT CIUTADANA AL MUNICIPI (XIFRES ANUALS)*

* Dades mitjanes anuals recollides els darrers anys

COMPETÈNCIES

21.000 número de
serveis policials

11.300 actuacions de
seguretat ciutadana

120 actuacions de
policia assistencial

POLICIA
DE TRÀNSIT

POLICIA
ADMINISTRATIVA

25

AGENTS
1 sotsinspector, 5 caporals,
16 agents operatius,
2 agents de suport, 1 interí

60
detencions

1.000 denúncies per
infraccions de trànsit

155 denúncies
per incompliment
d’ordenances municipals

POLICIA
ASSISTENCIAL

POLICIA DE SEGURETAT
CIUTADANA

8

VEHICLES
55% detencions
realitzades per Policia
Local, resta Mossos

3 operacions
especials antidroga
amb altres cossos

-4,85 % delictes
(darrera dada
interanual disponible)

Comissaria de la Policia Local a Miami Platja
Avinguda Barcelona, 11
Telèfon 977 83 88 73 – 24 hores, 365 dies a l’any

POLICIA
JUDICIAL

ALTRES serveis de baixa
incidència, atenció telefònica…

Atenció policial a Mont-roig
Carretera Colldejou s/n
676 81 86 35 - de dilluns a diumenge de 8 a 14 h**

Tota la informació actualitzada a www.mont-roig.cat

2 tot terrenys, 2 vehicles
preparats per detinguts,
1 sub, 1 furgoneta,
2 motocicletes scooter
** Per sol·licitar la presència
policial, ja sigui en aquesta
oficina o en qualsevol
punt de Mont-roig.
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CAMPANYA D'INSCRIPCIÓ AL CENS ELECTORAL
Un de cada 4 habitants del municipi són estrangers amb dret a vot a les eleccions municipals i europees del 26 de maig
CAMPANYA PEL FOMENT DEL CENS ELECTORAL
REQUISITS
•
•
•
•

Ser major de 18 anys.
No estar privat del dret de vot.
Estar inscrit al Padró Municipal d’Habitants.
Residència legal a Espanya de 5 anys
pels extracomunitaris o de 3 anys pels
noruecs el dia de la votació.
• Complir els requisits establerts en
el corresponent acord.

• Estar inscrit al cens
electoral és indispensable
per a poder votar

COM INSCRIURE'S?
• Per internet a www.mont-roig.cat/eleccions
• A les oﬁcines d’atenció a la ciutadania a Mont-roig
i a Miami Platja (OMAC)
• Per correu retornant la carta que va enviar
l’Institut Nacional d’Estadística (INE) o
al propi INE de forma presencial

Informació en 5 idiomes
Una de les accions de la campanya d'informació ha consistit a enviar una carta
a tots els habitants que es troben en
aquesta situació amb l'explicació dels
requisits i passos a seguir. Per facilitar
la seva comprensió les cartes i material
gràfic s'han traduït a 5 idiomes: castellà, anglès, alemany, francès i romanès.
També s'ha posat a la seva disposició
una pàgina web específica al portal mu-

2.7

TERMINIS
• Ciutadans de la UE: Fins al 30/1/2019
• Extracomunitaris: Fins al 15/1/2019

MÉS INFO I INSCRIPCIONS
• www.mont-roig.cat/eleccions
• Tel. 977 83 70 05

2.738

• El termini per a la
ciutadania de la UE
ﬁnalitza el 30 de gener. Per
a la resta de nacionalitats
el 15 de gener

PERSONES ESTRANGERES AMB
DRET A VOT SI S'INSCRIUEN
PRÈVIAMENT

previstos pel pròxim any. De fet, en
les darreres elecccions municipals del
2015 van ser poc més de 400 les persones amb dret a vot que el van exercir, al voltant d'un 20%. La campanya
també respon a la petició feta per la
secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
en què a través d'una carta s'ha instat a
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp a

nicipal a través de la qual poden trobar
l'enllaç que permet fer la inscripció directa al cens electoral.
El termini per inscriure's al cens electoral finalitza el 30 de gener pels ciutadans de la UE i el 15 de gener per a la
resta de nacionalitats.
Més informació i inscripcions:
www.mont-roig.cat/eleccions
o al 977 83 70 05.

VIU, IMPLICA'T,

DECIDEIX!

LLISTAT DE PAÏSOS AMB DRET A VOT
UNIÓ EUROPEA:

Les persones estrangeres procedents
de països de la Unió Europea i de països extracomunitaris amb acord de
reciprocitat amb més de 5 anys de residència a l’Estat, amb l’excepció de
Noruega, on el termini exigit és de 3
anys, tenen dret a votar a les pròximes
eleccions municipals i europees. Per a
fer efectiu el dret de vot, cal inscriure’s
prèviament en el cens electoral.
A Mont-roig del Camp hi ha actualment 2.738 persones en aquesta situació, és a dir, pràcticament 1 de cada
4 habitants.
Tenint en compte la baixa participació en les eleccions municipals que
tradicionalment tenen la ciutadania
d'aquests països, s'ha posat en marxa
una campanya informativa que reclama la implicació de tots aquests habitants per decidir i votar en els comicis

fer difusió sobre els tràmits necessaris
que les persones estrangeres han de
seguir per tal d’exercir el seu dret a vot
a les pròximes eleccions.
Els requisits que s'han de tenir és ser
major de 18 anys i no estar privat del
dret a vot; estar inscrit al padró municipal d'habitants; estar en possessió
del permís de residència en el cas dels
extracomunitaris i complir tots els requisits de l'acord.

•
•
•
•
•
•
•

Alemanya
Àustria
Bèlgica
Dinamarca
Eslovènia
Estònia
Finlàndia

•
•
•
•
•
•
•

França
Grècia
Hongria
Irlanda
Itàlia
Letònia
Holanda

•
•
•
•
•
•
•

Polònia
Portugal
Regne Unit
República Txeca
Romania
Suècia
Xipre

ALTRES:

L'Ajuntament de Mont-roig
del Camp ha posat en marxa
una campanya informativa per
tal d'incentivar la inscripció al
cens electoral de les persones
estrangeres amb dret a vot de cara
a les pròximes eleccions municipals i
europees, previstes pel 26 de maig
de 2019.

•
•
•
•

Bolívia
Cap Verd
Xile
Colòmbia

•
•
•
•

Corea
Equador
Noruega
Nova Zelanda

•
•
•
•

Paraguai
Perú
Islàndia
Trinitat i Tobago

Si ets estranger i vols
exercir el teu dret a
vot a les eleccions
municipals i europees,
cal que t’inscriguis al
cens electoral.

Més informació:
www.mont-roig.cat/eleccions i al 977 83 70 05

El nostre futur també està a les teves mans!
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NOVA ZONA ESPORTIVA A L'AIRE LLIURE

El nou espai, inclòs al Pla de Barris i situat a la Pista d'Estiu, comptarà amb un skatepark i una tirolina, entre d'altres
L’Ajuntament de Mont-roig
del Camp, a través del Pla
de Barris de La Florida ha
impulsat la conversió de la
Pista d’Estiu de Miami Platja
en una zona esportiva a l’aire
lliure per tal de fomentar la
pràctica de l'esport a totes les
franges d'edat.
Les obres tenen un cost de
462.220 euros, el 50% de les
quals estan finançades a través
d’una subvenció de la Generalitat i l’altra meitat per l’Ajuntament. Els treballs, que s’han
adjudicat a l’empresa Edifisa
Enter SA, han començat aquest
desembre i tenen un termini
d’execució de 3 mesos.
L’objectiu és dotar el barri d’un
equipament on poder gaudir de diversos esports a l’aire
lliure. És per això que es construiran diverses zones tenint en
compte les aficions i tendències del moment, així com que
totes les edats puguin trobar
el seu espai. En concret, s’ha
detectat en els darrers anys
l’interès creixent i generalitzat
de la gent jove per la pràctica
d’esports com el monopatí i/o
“scooter”, així com també dels
streets workout o calistènia. Per
aquest motiu i després de reunions amb joves s’ha projectat la
construcció d’un skatepark, un
dels elements més demanats i
que dóna resposta a les peticions d’aquest grup de població.

Imatge inicial de les obres i plànol del projecte

462
462.220
EUROS ÉS EL PRESSUPOST
DEL PROJECTE

Equipaments
El skatepark serà un dels atractius d’aquest nou espai que

comptarà amb altres equipaments. Un d’ells serà una pista
multiesportiva que permetrà
practicar futbol, bàsquet, handbol i voleibol, entre d’altres. A
més s’instal·larà una tirolina i
àrees destinades a l’esport i el
lleure infantil. També es crearan
zones de pic-nic, es col·locarà
nou mobiliari urbà i es crearan
zones enjardinades. Finalment
es modificarà i reforçarà la instal·lació de l’enllumenat públic
existent.

AVINGUDA DE
BARCELONA

PLAÇA DE
MIRAMAR

L'empresa que està realitzant les obres de reforma de
l'Avinguda de Barcelona de
Miami Platja ha anunciat que
sol·licita una pròrroga aproximada d'un mes per tal de
ﬁnalitzar les obres que van
començar la passada primavera. Les obres havien d'estar
enllestides el 31 de desembre
però l'empresa ha al·legat que
no les podrà lliurar en la data
prevista degut a les condicions climatològiques d'aquesta tardor, la més plujosa dels
darrers anys, que va inundar
algunes zones i que va provocar que alguns dies els operaris no poguessin treballar tal
com estava previst. Un cop
l'Ajuntament accepti aquesta
pròrroga demanada per Sorigué, el nou termini per lliurar
l'obra serà a ﬁnals de gener.

L'Ajuntament ha licitat el projecte de reforma de la Plaça
de Miramar. Al tancament
d'aquesta edició havien optat a l'obra 5 empreses. Inicialment el cost del projecte
era de 350.000 euros, tot i
que al ﬁnal s'ha pogut ampliar el pressupost ﬁns a més de
500.000 euros gràcies a una
subvenció inclosa dins el PAM
de la Diputació de Tarragona.
Amb aquest increment en el
pressupost, també s'executarà una millora en els serveis
i les diferents xarxes de subministraments que afecten la
zona. El projecte de reforma
de la Plaça de Miramar es va
redactar tenint en compte les
propostes del veïns i veïnes
que van participar al procés
de participació ciutadana creat per a l'ocasió.

TORNEN LES AGENTS CÍVIQUES
A MIAMI PLATJA
El Pla de Barris incorporarà, de nou, 7 agents cíviques que s'han
contractat gràcies a una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya. Les agents treballaran a mitja jornada i s'encarregaran
de fer tasques de sensibilització ambiental a La Florida ﬁns al setembre de 2019. El pressupost del projecte és de 70.300 euros.
Aquesta ﬁgura és una iniciativa pionera dins La Florida i esdevé el
perﬁl més idoni per millorar la convivència al barri.

PLA DE BARRIS

LES OBRES DE LA PLAÇA DE LES OLIVERES, A BON RITME
A ﬁnals de mes està previst
que ﬁnalitzin les obres de
remodelació de la Plaça de
les Oliveres de Miami Platja. L'obra també està inclosa dins el Pla de Barris per
un import d’adjudicació de
382.000 € que van a càrrec
de l’Ajuntament i de la Ge-

neralitat al 50%. Els treballs
han consistit en la neteja i
el desbrossament del terreny, demolicions i moviments de terres necessaris,
treballs de jardineria que
inclouen una xarxa de reg i
també una nova xarxa elèctrica. En quant als acabats

s’instal·larà nou mobiliari
urbà amb bancs, taules i
banquetes tipus pic-nic,
aparca bicis, una font i una
zona lúdica on hi haurà diversos jocs per a infants.
Tot plegat per convertir
l'espai en una nova zona de
referència dins del barri.

NOU ASFALTAT A DIVERSOS CARRERS DE LES URBANITZACIONS

MILLORES A LES PISTES DE TENIS DE MONT-ROIG I MIAMI PLATJA

L'Ajuntament de Mont-roig del Camp amb el suport del PAM de la Diputació ha
renovat l'asfalt de 21.000 metres quadrats de carrers de diverses urbanitzacions
amb una inversió de 230.000 euros. S'ha actuat a la urbanització Mainou, El Casalot, Pino Alto, a l'avinguda Verge de Montserrat i a la zona de Platja Cristall.

L'Ajuntament de Mont-roig del Camp ha invertit 18.000 euros en la millora del
ferm de les pistes de tenis de Mont-roig i de Miami Platja, després de detectar-se
diverses problemàtiques, entre elles que el ferm es disgregava amb facilitat, així
com la presència d'arrels de pi que danyaven l'equipament esportiu.
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L’AJUNTAMENT LICITA LA VENDA DE
SOLARS MUNICIPALS PER IMPORT DE 3,5 M€
El consistori vol destinar aquesta xifra a altres inversions necessàries al municipi
L'Ajuntament ha impulsat
un concurs públic amb
l'objectiu de vendre 17
solars repartits per tot el
terme municipal i que tenen
usos residencials, industrials
i rústics. En el moment de
tancar aquesta edició, el
termini per enviar ofertes
encara estava obert.
En total, els 17 solars que s'han
posat a concurs públic tenen
una superfície de 33.147 metres
quadrats i un preu de sortida en
el seu conjunt de 3,48 milions
d’euros, IVA inclòs.
Les ofertes s’han de presentar
sempre a l’alça i per aquest motiu no s’admetrà una oferta per
un import menor de la valoració
de cada parcel·la, tal com indica
el procediment legalment establert d’alineació de finques del
patrimoni municipal, que està
regulat per la normativa patrimonial de les administracions
locals catalanes.
El termini per presentar les
ofertes, que han de ser obligatòriament per cada solar de
forma individual, es va obrir
el dimarts 27 de novembre i
finalitza el 17 de desembre
de 2018. Si finalitzat el termini queda alguna parcel·la per
adjudicar, durant un any, les
persones interessades podran
optar a la compra, mantenint
les mateixes condicions en
què es van licitar.
Inversions bàsiques
El consistori de Mont-roig del
Camp té previst realitzar diverses inversions que estan supeditades a la recaptació que
pugui fer amb la venda dels
solars en el concurs públic que

s'ha posat en marxa.
En aquest sentit, el govern municipal considera que ara no
és el moment perquè l’Ajuntament faci de promotor immobiliari construint habitatges en

• Les ofertes s'han
de presentar sempre
a l'alça del preu de
sortida, tal i com ho
regula la llei
aquests solars. En canvi sí que
creu interessant la venda de
parcel·les per poder afrontar
inversions bàsiques pendents
al municipi, com enllestir la
xarxa de clavegueram, la urbanització de carrers o nous
equipaments. L'objectiu de la
venda d’aquestes parcel·les
és precisament donar impuls
a aquestes inversions imprescindibles.
Les parcel·les
Els solars que s'han posat a la
venda procedeixen del patrimoni municipal que s’ha anat
ampliant els darrers anys a
partir de cessions en el desenvolupament urbanístic de diverses zones del municipi.
De les 17 parcel·les la major
part són d’ús residencial. Es
tracta de 13 solars urbanitzables a la zona del Club de
golf Bonmont, 1 parcel·la urbanitzable a Costa Zèfir i una
altra a Les Pobles. També hi
ha una parcel·la industrial al
Polígon Industrial Les Sorts
de Mont-roig de 3.773 metres quadrats amb un preu
de sortida de 328.689 euros,

més IVA. Per últim, també es
posa a la venda una parcel·la
rústica de 12.000 metres quadrats a Les Pobles amb un
preu de sortida de 377.703
euros, més IVA. Els preus de
la licitació de tots aquests
terrenys els han posat els tècnics municipals que han fet
una valoració a la baixa dels
preus de mercat per tal de
donar una sortida a totes les
parcel·les.
Al concurs s’hi pot presentar
qualsevol persona, sigui natural o jurídica. Els criteris que
es faran servir per valorar les
ofertes presentades serà la
millor oferta econòmica que
comptabilitzarà el 90% com a
màxim. El 10% restant sortirà
del compromís d’incloure al
futur projecte constructiu, sistemes de cases intel·ligents i
ecològiques, amb un màxim
de 5 punts; i pel compromís

Algunes de les parcel·les estan ubicades al Club de golf Bonmont

33

33.147
METRES QUADRATS ÉS
LA SUPERFÍCIE DELS 17
SOLARS A LA VENDA
d’executar les obres amb una
constructora amb algun treballador amb un percentatge de
discapacitat superior al 33%.
La informació completa de
tots els solars que estan a la
venda, la seva ubicació, els
seus usos i el preu de sortida es troba recollit a l’apartat
web www.mont-roig.com/venda-solars que s’ha creat específicament al portal municipal.

Anunci de la campanya que s'ha fet a mitjans d'abast local, català i estatal

Tret de sortida al nou centre
sociocultural de Mont-roig

Actuacions al nucli
antic de Mont-roig

L’Ajuntament treu a licitació
la redacció del projecte
d’un centre sociocultural a
Mont-roig, que anirà ubicat
al costat del Centre de Dia i
la Pista d’Estiu. L’import de
licitació de la redacció del
projecte bàsic, executiu i de
seguretat i salut està fixat
en 64.000 euros.

L'Ajuntament de Mont-roig
del Camp està impulsant
una sèrie d'accions per
controlar les cases del
nucli antic del municipi
que es troben en perill de
despreniments per tal de
millorar la seguretat dels
veïns i veïnes.

El nou equipament ampliarà els espais disponibles actualment a Mont-roig per a
acollir activitats de caràcter
sociocultural i festiu. El centre
està pensat per a les entitats
del municipi que actualment
manquen de locals propis on

desenvolupar les seves activitats o celebrar els seus actes.
També donarà resposta a les
activitats de l’Ajuntament que
actualment es duen a terme
al Pavelló, evitant així les dificultats que ara es presenten
a l’hora de compatibilitzar-les
amb les esportives.
El projecte preveurà una superfície aproximada de 1.200
metres quadrats en dues
plantes i la construcció en
dues fases. A la primera es
construirà un auditori principal i despatxos per a entitats.
En una segona fase es podria
ampliar la planta baixa per
albergar-hi un espai destinat

• L'equipament
acollirà les entitats
que no disposen
d'un espai propi on
desenvolupar les
seves activitats
a la gent gran o altre tipus
d’activitats.
Un cop redactat el projecte,
que es preveu enllestit durant
el primer trimestre de 2019,
es licitarà l’obra de la primera
fase. L’objectiu de l’Ajuntament és poder tenir acabat el
centre a finals del pròxim any.

En concret la previsió del consistori és actuar de manera
immediata a 3 habitatges del
nucli de Mont-roig, dos d'ells
ubicats al carrer Mare de Déu
de la Roca i un tercer al carrer
d'Amunt.
En 2 d'aquests casos no s'han
pogut trobar els propietaris o

s'han fet requeriments, sense
èxit, perquè facin les actuacions i no s'ha rebut cap mena
de resposta.
En aquests casos l'Ajuntament actua subsidiàriament
i després reclamarà l'import
de les obres als propietaris un
cop es puguin localitzar.
D'altra banda s'han iniciat
també requeriments als propietaris de dos altres habitatges
que pateixen despreniments i
que estan situats al carrer Reial i al carrer Hospital, també
al nucli antic de Mont-roig.
Aquest és el primer punt del
procediment que se segueix
per normativa municipal.
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CULTURA
SUMARI

NOVA OFERTA D'ACTIVITATS AL RENOVAT
CENTRE CULTURAL ESGLÉSIA VELLA
Durant les primeres setmanes de la seva estrena, l'espai ha acollit concerts, conferències, espectacles teatrals i actes diversos
El renovat Centre Cultural
Església Vella ha posat
en marxa una nova
etapa amb una proposta
multidisciplinària integrada
per espectacles de
poesia, música, teatre o
exposicions.
El divendres 16 de novembre
va tenir lloc la presentació
oficial del Centre Cultural Església Vella de Mont-roig, que
des d'aquest moment ofereix
una programació cultural de
petit format amb l'objectiu
d’esdevenir un punt de referència a la població. L’acte va
servir també per presentar el
nou logotip i la imatge gràfica
de l'espai que realça un dels
principals elements de la façana de l’Església Vella.

L'equipament cultural, que ha
estat millorat amb un nou escenari, 100 cadires i un equip
de so permanent, oferirà una
programació regular que combinarà la música, el teatre, les
xerrades o conferències, exposicions i actes culturals diversos en els quals participen
directament o com a col·laboradores les entitats culturals i
festives del municipi.
L'acte d'estrena del nou equipament va comptar amb una
benvinguda a càrrec del Grup
de Teatre Els Xuts. Després
dels parlaments institucionals
va tenir lloc un concert de la
cantant i violinista Laia Masdeu acompanyada del pianista Jorge Varela.
La programació inaugural va
continuar el diumenge se-

Imatge identificativa del CCEV

güent amb la inauguració de
l’exposició ‘Mont-roig inèdit’,
amb fotografies de diferents
autors del municipi que va
organitzar el Centre d’Estudis Mont-rogencs. La programació va continuar el mateix
diumenge amb un nou concert que s'emmarcava dins
el Festival Accents, que unes
setmanes abans havia portat al bateria dels Pets, Joan
Reig, amb la seva banda.

La presentació oficial va comptar amb un concert de L.Masdeu i J.Varela

En aquesta ocasió, la protagonista va ser la cantautora
tortosina Montse Castellà
que va presentar el seu disc
‘Punts de llibre’ davant d'un
centenar de persones.
A més, durant aquestes set-

manes el Centre Cultural Església Vella ha acollit l'acte
institucional del Dia Internacional per a l’eliminació de la
violència envers les dones o
l'espectacle Seven Swing Cabaret, de Maria Bravo.

LES BIBLIOTEQUES MUNICIPALS ESTRENEN LOGOTIP
BIBLIOTEQUES

Les biblioteques municipals estrenen nou logotip individualitzat per identificar les activitats
que realitzaran a partir d'ara.
Al mateix temps, aquests dos
espais de cultura també milloraran la seva senyalística.
La Biblioteca Joan Miró de
Mont-roig i la Biblioteca Miramar de Miami Platja, que tot
just acaba d'estrenar la nova
denominació, han incorporat un

nou logotip que formarà part
de tota la imatge gràﬁca que
editin. La nova imatge manté
el llibre obert original de l'antic
logotip, però ara integrat a la
tipograﬁa. A més del nom s'ha
jugat amb els colors per identiﬁcar els dos espais. El projecte
de renovació de les dues biblioteques incorpora al mateix
temps una nova senyalització
exterior per tal d'identiﬁcar correctament els espais. A l'interior

també hi haurà nous elements
informatius i gràﬁcs.
El ple de novembre de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
va aprovar el canvi de nom de la
Biblioteca municipal Joan Miró
de Miami Platja, que a partir
d’aquest moment s’anomena
Biblioteca Miramar.
Per unanimitat, els grups polítics del consistori van donar
suport a la iniciativa de la regidoria de Cultura, que va recollir

la proposta dels mateixos usuaris del servei durant els actes
de celebració del 15è aniversari
de la seva inauguració, que va
coincidir amb el 30è aniversari
de la Biblioteca Joan Miró. De
les 9 propostes fetes pels usuaris es va escollir el nom de Miramar pel vincle històric d’aquesta
denominació amb l’actual Miami Platja. Tot i el canvi de nom,
les dues biblioteques continuaran treballant com una unitat.

TURISME

S'INCREMENTEN LES CONSULTES TURÍSTIQUES A
LA NOVA OFICINA DE L'ESGLÉSIA VELLA
L'espai, que estrena mobiliari i redistribució, es convertirà en l'oficina de turisme més moderna i funcional del municipi
L'Oficina de Turisme de l'Església Vella de Mont-roig ha
augmentat un 64% el nombre de consultes d'informació turística durant els mesos
de juny i juliol del 2018 comparat amb l'estiu del 2017,
any en què es va obrir com
a punt d'informació turística. L'increment coincideix
amb la posada en marxa del
Paisatge Emocional de Joan
Miró, que porta els visitants
a conèixer diversos indrets
del municipi que van inspirar

64
64%

INCREMENT CONSULTES
SOBRE INFORMACIÓ
TURÍSTICA

La nova oficina de Mont-roig amb el nou mobiliari

al geni i que acaba a la plaça
de Joan Miró.
L'oficina més moderna
Precisament amb l'objectiu
de seguir amb aquesta tendència a l'alça, potenciar
l'oficina de turisme del nucli
antic i millorar l'atenció als

visitants s'han posat en marxa diverses millores. L'espai
ha estrenat mobiliari per
convertir-se en una oficina
més funcional, d’acord amb
les necessitats i la imatge de
marca que es vol projectar
del municipi. El taulell de treball, que es reubica a la part

central del hall és més ampli i adaptat a les persones
de mobilitat reduïda. També
s’acomoda una zona com a
sala d’espera o de confort
que té un sofà, 2 butaques,
2 poufs, una petita taula de
centre i un expositor pel material turístic promocional.

A més, pròximament s'hi inclourà una zona d'autoconsulta amb accés a Internet
pels visitants.
Aquestes millores convertiran la tercera oficina en
nombre de visitants, en la
més moderna i funcional del
municipi.
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ESPORTS

LA II GALA DE L'ESPORT TINDRÀ NOVETATS
L'Ajuntament està preparant l'esdeveniment que es celebrarà el 27 de gener al poliesportiu de Miami Platja
Després que l’any passat
es va fer un reconeixement
general a tots els
esportistes locals i valorar
la riquesa de disciplines
esportives del municipi, en
aquesta segona edició la
gala agafa un nou format en
què l'objectiu és reconèixer
de forma anual els fets
rellevants de l’esport local.
En aquest sentit la II Gala de
l'Esport reconeixerà els mèrits
del darrer any dels esports en
equip i dels individuals, així
com altres fets importants que

• L'esdeveniment
reconeixerà els
moments rellevants
esportius de l'any i
servirà per tancar la
temporada
hagin succeït en aquest àmbit
els darrers 12 mesos.
A més, hi haurà alguna altra
sorpresa que es desvetllarà
durant la gala que se celebrarà el diumenge 27 de gener al
poliesportiu de Miami Platja.

D'altra banda, per tal d’identificar els esportistes empadronats al municipi que no estan
vinculats a clubs locals però
que han guanyat competicions en les seves disciplines
l’ajuntament fa una crida per
tal de poder-los identificar i
reconèixer.
Tot plegat en una vetllada en
què es convida a tots els clubs,
esportistes i familiars a assistir-hi i que vol tornar a ser una
de les cites més importants de
l’esport al municipi, que a la
vegada serveixi per tancar la
temporada esportiva local.

Ets esportista, estàs empadronat al municipi
i has recollit algun èxit esportiu el 2018?
Contacta amb esports@nostreserveis.cat
T’esperem a la II Gala de l'Esport!

CONEIXEM LES ENTITATS DEL MUNICIPI

GRUP DE TEATRE ELS XUTS
El ball de Dames i Vells, una de les representacions més aplaudides
El grup de Teatre Els Xuts es
va fundar el 1999 de la mà
d'un grup de persones de
Mont-roig que tenien moltes
ganes de fer teatre. Aquesta
passió els ha convertit en una
de les entitats més actives
i participatives del municipi
amb la seva implicació en
nombrosos actes festius
i culturals així com en la
representació teatral d'obres
de diversos formats.
Recitals poètics, pastorets,
playbacks, representacions històriques, musicals, clàssics del
teatre... formen part de la història d'aquest grup, actualment
format per una trentena de persones, que ha anat evolucionant amb el temps i que també
compta amb una secció jove, fet
que posa de manifest la inquietud que encara hi ha per seguir
representant teatre. Una estima
cap a les arts escèniques que
els ha portat fins i tot a recupe-

A QUÈ ES DEDICA?
Els membres de l'entitat tenen l'objectiu de passar-ho
bé fent teatre, una passió
que han sabut encomanar a
les noves generacions i crear
també la secció jove de l'entitat. Estan oberts a noves
incorporacions.

ACTIVITATS, QUAN I ON?
Participen en nombroses activitats del municipi, festa major Sant Miquel, per Nadal, al
programa de Joventut Pànic
amb el Mont-roig Misteriós,
al cap de setmana d'entitats, així com amb l'estrena
d'obres teatrals.

DADES DE CONTACTE?
elsxuts@gmail.com

630371911 (Amèlia) – 625719427 (Mentxu)
Representació del ball parlat de Dames i Vells. Foto: Neus Reverté

rar dues representacions històriques. D'una banda, “La Verge
de la Roca” una obra estrenada
el 1874 al Romea de Barcelona
i que van adaptar al català actual i representar el 2011 i repetir
el 2015 a l’ermita de la Mare de
Déu de la Roca, on es desenvolupa la trama de l’obra. De
l'altra, el ball parlat de Dames i
Vells, que s'havia representat a
Mont-roig fins al 1816. Els Xuts
van decidir recuperar aquest
ball parlat i durant la Festa Major de 2017 van fer la primera

representació. Cada any es fan
versots nous i conté al·lusions a
fets i circumstàncies del municipi, del món... sempre en clau
humorística i de respecte, tot i
que el to és bastant barroer.
Reivindicació d'un teatre
La formació s'adapta als horaris
i disponibilitat d'equipaments
municipals com la Casa de Cultura o el Casal K1 però continua
reivindicant disposar d'un espai
propi, un teatre on poder fer els
assajos així com les representa-

CLUB ESPORTIU PERITAS EN DULCE
Competeixen, per 3r any, a la lliga catalana de pitch and putt
El Club Esportiu Peritas en
Dulce de Miami Platja va
néixer fa quatre anys amb
l'objectiu de participar en la
lliga catalana de pitch and
putt i de compartir bons
moments amb els propis
integrants.
El club, que va assolir l'ascens a
la lliga catalana de tercera divisió l'any mateix de la seva fundació, participarà enguany de
nou en aquesta competició que
es disputa a vuit camps de golf
de les comarques de Lleida,
Tarragona i Barcelona a partir
del pròxim mes de gener i finalitzarà abans de l'estiu. Segons
el seu secretari i tresorer, José
Manuel Martínez Berlanga,

FITXA DE L'ENTITAT

www.facebook.com/elsxuts.teatre

@elsxuts

CALENDARI
29 i 30 desembre
Conte de Nadal
amb el grup jove
Març 2019
Estrena de "Les alegres
cions, guardar vestuari, decorats
o il·luminació. També asseguren
que estan oberts a noves incorporacions i fan una crida a
sumar-se al grup persones amb
coneixements de llum, so, ves-

casades de Windsor"
de Shakespeare
Festa Major Sant Miquel
Nous versots pel Ball
de Dames i Vells
tuari, perruqueria, maquillatge o
escenografia, que no es veuen a
dalt de l'escenari però que juntament amb els actors i actrius
són imprescindibles perquè el
resultat final sigui un èxit.

FITXA DE L'ENTITAT
A QUÈ ES DEDICA?
El club es dedica exclusivament a la pràctica del pitch
and putt i a participar a la lliga catalana d'aquest esport,
on juguen a la tercera divisió després d'assolir l'ascens
ara fa tres anys.

ACTIVITATS, QUAN I ON?
Els jugadors i jugadores del
Club Esportiu Peritas en dulce
practiquen l'esport de forma
individual als camps de golf
propers al municipi (Bonmont,
la Figuerola o Mas Gallau).

DADES DE CONTACTE?
jmmberlanga@telefonica.net

691 22 51 68

Membres de l'entitat

l'objectiu de l'entitat, integrada
per una catorzena de jugadors
i jugadores bàsicament de Miami Platja, és assolir la permanència en aquesta categoria.
"Creiem que estem capacitats
per mantenir-nos a tercera amb
el nivell de joc que tenim, un ni-

vell de joc que se situa entre un
cop i set cops per damunt del
handicap d'un camp de pitch
and putt que podria situar-se
en els 54 cops", explica.
L'entitat va néixer d'un grup
d'amics que fins fa quatre anys
competien amb el club que hi

havia a Bonmont, que finalment es va dissoldre. Ara, els
integrants de Peritas en Dulce,
una dotzena d'homes i tres dones, s'entrenen de forma individual cadascú al camp al qual
juga habitualment i competeixen sota el nom que van escollir tots plegats tot fent una broma el dia que es van constituir.

El club es finança exclusivament de les aportacions dels
mateixos socis/jugadors i de
l'ajuda que anualment reben
de l'Ajuntament de Mont-roig
del Camp, ja que són un club
esportiu que formalment es
va donar d'alta fa quatre anys
quan va començar a competir a
quarta divisió.
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ARTICLES D’OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
g.m.psc@mont-roig.com

g.m.pdecat@mont-roig.com

L’educació és una aposta
guanyadora pel municipi
Per al PSC-Mont-roig Miami l’educació no
només són equipaments, que són molt
importants i que hem barallat i continuarem barallant. És molt més. L’escola Marcel·lí Esquius va ser una prioritat que es
va aconseguir en l’anterior mandat en què
el PSC tenia també l’alcaldia. En l’actual
mandat, la nostra prioritat ha estat lluitar
contra la fugida d’alumnes. Som conscients que era un treball d’equip, guarderies, centres educatius, Ampes, Inspecció,
Ajuntament, Generalitat, tots a una!! Ho
hem aconseguit.
De tots els infants del municipi que havien
d’escolaritzar-se a P3 fa tres cursos, només s’inscrivien a les escoles del municipi
el 78’7%. L’any passat ja eren el 97’3% i
aquest curs hem passat a un 103’7%. És a
dir, tenim més nens i nenes escolaritzats
a P3 dels que viuen aquí. Hem passat de
ser un municipi que perdia alumnes a ser
un municipi atractiu quant a l’oferta educativa. Aquí teniu els resultats:

*En relació al número total d’infants empadronats a escolaritzar.

Per què hem treballat dur per no continuar perdent alumnes? Per què tant esforç? Molt simple: quan un nen/a creix
escolaritzat en un altre lloc, no adquireix
el sentiment d’arrelament, de POBLE, que
fa créixer un municipi en tots els sentits.
A més, encara que no ho sembli, és una
espiral que comença per tancar línies i et
buida d’arguments quan sol·licites inversions en infraestructures educatives, millores per als centres, i ja ni parlem de la
construcció d’equipaments nous.
Estem contents però no ens relaxem. Seguim perquè tenim per davant un futur
molt il·lusionant i amb inversions a la vista!!
De moment, hem arrencat el compromís
de la Generalitat perquè construeixi l’edifici definitiu de l’institut de Miami Platja
per al curs 2020-2021!! Això s’aconsegueix creixent, apostant per l’educació i
treballant com un equip, tenim grans expectatives de futur, SOM-HI!!!!
Pas a pas, continuarem treballant, per la
construcció del Marcel·lí Esquius, per un
espai diàfan al Mare de Déu de la Roca i
per a construir nous edificis per a les guarderies de Mont-roig i de Miami. Nosaltres
ho veiem. I vosaltres?
Ens acomiadem del 2018 desitjant a tota
la ciutadania de Mont-roig Miami unes
bones festes i un pròsper any nou, ple
d’il·lusions i expectatives de futur que
podrem gaudir en breu.

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

L’equip de govern no
pregunta, no escolta i
tira pel dret
L’equip de govern no escolta l’oposició,
una dinàmica que, malauradament, s’ha
convertit en un hàbit. Menystenir les
propostes del nostre grup municipal no
és precisament una mostra de bon govern. I és que són moltes les propostes
que hem fet, rebutjades per l’equip de
govern i, poc després, executades pels
mateixos que ens han dit que no passant
a formar part del seu palmarès de gestió. Per exemple: crear un Pla Educatiu
d’Entorn, esmena al pressupost de l’any
2017, rebutjada i nou mesos després s’hi
comença a treballar. O com la Festa de
l’Esport, rebutjada i feta realitat un any
després. Seria positiu reconèixer les iniciatives de l’oposició però sembla ser
que a l’equip de govern li molesta que
pensem i, encara més, que proposem.
També s’ha convertit en habitual una
pràctica encara més greu: l’incompliment dels acords de les mocions del
nostre grup municipal, aprovades per
unanimitat. A tall d’exemple: la moció
per uns parcs infantils accessibles, de
l’octubre del 2016; la moció per a la creació d’un programa de primers auxilis i
DEA a les escoles, del juny del 2016 o la
creació d’un programa de suport als majors de 70 anys, del novembre del 2016.
Final d’any és sinònim de pressupostos i,
una vegada més, (tercer any consecutiu
que rebem una negativa per resposta)
ens posem a disposició de l’equip de

govern per participar en la seva elaboració. Els pressupostos ens afecten a
tots, defineixen el municipi que volem i
ens agradaria que els nostres veïns i veïnes hi participin. Per què no ho permetem? Per què no establim les prioritats
municipals i obrim un debat per discutir i acordar la distribució dels recursos
econòmics existents? Volem un Club de
Mar per valor de 275.000 €? O invertir
400.000 € a la Plaça de les Oliveres en
comptes de la Plaça Jaén; més cèntrica i
concorreguda?
L’equip de govern NO pregunta, l’equip
de govern NO escolta, l’equip de govern tira pel dret.
L’abandonament dels polígons industrials i urbanitzacions; la deixadesa del
nucli antic; la nefasta gestió de la neteja
viària; la nul·la gestió del centre BTT; el
servei de socorrisme; la pancarta de la
Festa de l’Oli; la Cullerada; el mal estat
de les instal·lacions esportives; les eternes obres de la N-340; la manca de manteniment de les infraestructures i installacions municipals; la nefasta promoció
del Mas Miró i del reconegut artista són
alguns dels despropòsits d’aquests darrers mesos. Mala planificació? Improvisació? Deixadesa? Incompetència? Desídia? Probablement una mica de tot. I
després de l’accidentada benvinguda al
Nadal, amb llums o sense, us desitgem
molt Bones Festes!

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

Un any que se’n va

Pau

Som a les acaballes d’un any marcat per
esdeveniments de caire polític que ens
han trasbalsat, encarem un nou any amb
l’esperança que tot canviarà. Si més no,
aquest és el nostre desig.

Pau, pau, pau per a totes les persones
amb qui compartim aquest món.

Frieden, Frieden, Frieden für alle Menschen, mit denen wir diese Welt teilen.

Aquest és el nostre objectiu i per això ho
volem compartir amb la majoria d’idiomes que fan servir habitualment els nostres veïns.

Vrede, vrede, vrede voor alle mensen met
wie we deze wereld delen.

Al nostre municipi, remarquem la gran
obra de la N-340 que no veurà el seu final
en el termini marcat, com tampoc l’inici
d’una nova plaça Miramar. Més del mateix.
Al Ple de novembre s’aprova, per 13 vots
a favor i 1 abstenció, la moció presentada per ERC per defensar la creació d’una
comissió d’estudi al Parlament de Catalunya sobre els plans d’emergència nuclear.
S’exigeix al Ministeri que aprovi un nou
Pla adaptant-lo a la UE i, a més, es demana ampliar la zona nuclear d’un radi de 10
a 20 km i dotar els nous municipis que hi
entrin amb més mitjans i les infraestructures necessàries. Cap pla d’emergència en
30 anys!
El més indignant recentment, és el succeït
amb l’encesa de llums de Nadal al poble.
Veiem amb indignació, vergonya col·lectiva, decepció i molta tristesa, el fet que
se’ns tracta com a ciutadans de segona.
No únicament per si hi ha arbre o no, sinó
pel doble joc hipòcrita i mesquí que juga
en Morancho, amb discursos electoralistes a Miami que inciten a la confrontació
i a Mont-roig ens “renya” perquè no fem
bondat! I la imaginació? I el saber fer? I la
creativitat? I el treballar pel bon gust pensant amb estima pels qui ho gaudiran?

Que no ens vinguin amb l’excusa dels calers perquè pel que els interessa bé que
desembutxaquen el que cal. Per exemple,
per pagar aquest pamflet propagandístic
de l’equip de govern que teniu entre les
mans: aprox. 25.000 € per any (edició i
bustiatge), multipliqueu pels 4 anys!
En els propers mesos veurem moltes manifestacions de la “gran” feina feta per
l’equip de govern durant aquest mandat.
Tenim a tocar les properes eleccions municipals on podem fer que tot això canviï,
demostrar que estimem el poble i que
mereixem algú, fàcilment millor.
Els darrers dies hem conegut la gran notícia que la UNESCO ha declarat l’”Art de
la pedra seca: coneixements i tècniques”
Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Felicitem el Grup Barracaire de
Mont-roig, impulsor al Principat d’aquesta
iniciativa que, malgrat els entrebancs de
l’actual equip de govern (tot el que no
promouen ells, no val res...) han aconseguit una fita llargament esperada.
Tingueu un bon Nadal i millor Any Nou,
amb un record per a tots les persones preses i exiliades polítiques que passaran les
festes separats dels seus éssers estimats, i
que ben aviat hauran d’afrontar una farsa
de judici, no solament injust i parcial, sinó
que amb la sentència ja escrita...
Salut i República!

Pau, patz, patz per totas las personas amb
qui partejam aquel mond.
Bakea, bakea eta bakea mundu guztiarekin partekatzen ditugun guztientzat.
Paz, paz e paz para todas as persoas coas
que compartimos este mundo.
Paz, paz, paz para todas las personas con
las que compartimos este mundo.
Paix, paix, paix pour tous les peuples avec
qui nous partageons ce monde.
Pace, pace, pace pentru toți oamenii cu care
împărtășim această lume.
Pace, pace, pace per tutte le persone con
cui condividiamo questo mondo.
Paz, paz e paz para todas as pessoas com
quem compartilhamos este mundo.
Peace, peace, peace for all people with
whom we share this world.

Мир, мир, мир для всех людей, с которыми
мы разделяем этот мир.
عيمجل مالسلاو مالسلاو مالسلا
اذه مهعم مساقتن نيذلا سانلا
ملاعلا.
En aquestes dates tan assenyalades volem transmetre la solidaritat amb totes
les persones que pateixen les injustícies,
la misèria i la fam en aquest món. Especialment aquest és un missatge adreçat
a aquells nens i nenes que en les seves
mirades innocents reflecteixen la por, l’espant i la gana que pateixen.
Per tots aquests motius, ens hauríem
d’avergonyir per mirar cap una altra direcció o per escapolir-nos de tot allò que
realment és important i transcendent,
deixant vagar per l’espai virtual la poca
compassió que ens queda. Aquesta manera d’actuar, fer i pensar fa que només
veiguem i ens preocupem per les nostres
necessitats, per molt banals i estúpides
que siguin. Que Déu ens perdoni.
Finals de desembre de 2018
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ARTICLES D’OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
g.m.imm@mont-roig.com

g.m.fic@mont-roig.com

La transformación
urbanística de Miami Playa
y las urbanizaciones
Miami Playa, por circunstancias históricas
sobradamente conocidas, no se ha articulado hasta ahora como un verdadero ámbito urbano.
Así, con un urbanismo notablemente extendido, con un gran número de edificaciones de baja densidad del tipo ciudad jardín
o viviendas unifamiliares aisladas, y con
unas apreciables barreras a su desarrollo,
como la antigua carretera nacional N-340
o la vía del ferrocarril, que todavía está en
uso, dista mucho de ser un núcleo poblacional de carácter convencional.
Sin embargo, la situación está cambiando,
y para bien. La reversión de la carretera
nacional, y su conversión en una vía urbana: la Avenida Barcelona, ha permitido al
ayuntamiento iniciar un ambicioso proceso
de remodelación por fases, en el cual, las
obras de la primera de las mismas están a
punto de concluir.
Este proceso, por su complejidad, coste
y envergadura, se distribuirá entre varios
mandatos municipales, pero en cualquier
caso, el camino ya está trazado, y la actuación de referencia servirá para dotar a
Miami de una verdadera centralidad urbana, con personalidad propia, y construida
por y para las personas, y no en función del
tráfico rodado, como hasta ahora.
A esta iniciativa se une la amplia de remodelación de algunas plazas o ámbitos,
como la de los Olivos o la pista de verano.

Todo ello va a permitir articular un núcleo
poblacional mucho más cohesionado y
fácil de gestionar, y lo que es más importante, claramente más agradable para los
habitantes y visitantes, mejorando su calidad de vida.
Complementariamente, las urbanizaciones
no han quedado al margen, pues junto a
iniciativas concretas: mejora del asfalto o
mayor dotación de mobiliario urbano, se
ha procedido a una renovación integral del
alumbrado público.
Este proceso de mejora integral de Miami y
de las urbanizaciones no puede detenerse
aquí. Habrá, sin lugar a dudas, que seguir
apostando por la remodelación de los tramos restantes de la Avenida Barcelona, y
por la de otros ámbitos que deben servir
para vertebrar un núcleo poblacional con
una personalidad propia, como las plazas
Fleming y Gerona, entre otras.
Sin embargo, los desafíos urbanísticos no
finalizan aquí, pues existe un nuevo reto
de indudable alcance, como es integrar el
espacio ocupado por el actual trazado ferroviario. Esta va a ser, sin lugar a dudas, la
culminación de la remodelación urbanística
de Miami, y a la cual no es posible renunciar si se desea disponer de un ámbito cualitativamente más atractivo, y que, a la vez,
se convierta en un referente de calidad en
la Costa Dorada.

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

g.m.ciutadans@mont-roig.com

Que el árbol no tape el
bosque
En días pasados, la Agrupación Municipal
de Ciutadans (Cs) Miami/Mont-roig recibió
un escrito anónimo de un comerciante de
la Avenida Barcelona, lo podéis leer en Facebook.com/ciudadanos.miamimontroig,
éste es uno de los principales motivos por
el cual decidimos ir a dar una vuelta por
las obras, donde pudimos constatar que
había cosas que no se estaban ejecutando correctamente, y esto no lo decimos
nosotros, solo trasladamos las inquietudes
de vecinos y comerciantes que ese día nos
encontramos.
Sobre el anónimo, nos gustaría haberle
podido dar las explicaciones correspondientes a ella/él personalmente pero al
no saber quién es lo hacemos mediante
este medio con la esperanza de que lo
lea. Antes, comunicaros que la Agrupación de Cs Miami/Mont-roig tiene la sede
en la Av. Málaga n.º47 y un e-mail: miami.
montroig@ciudadanos-cs.org tanto en la
primera como en el segundo os vamos a
atender dando respuesta a vuestras dudas,
así lo hemos hecho hasta el día de hoy con
todas las personas que se han acercado a
nosotros.
Como sabéis, Cs Miami/Mont-roig está en
la oposición, y nuestro voto, no es decisivo
en ninguno de los acuerdos adoptados. Lo

que hemos podido hacer hasta ahora ha
sido fiscalizar al actual equipo de gobierno
y aportar nuestras propuestas, las cuales
tampoco se han tenido en cuenta.
En cuanto a las obras de la N-340, creemos que es un gran proyecto para nuestro pueblo, pero hemos defendido que la
coordinación y planificación de las mismas
no están siendo buenas para nuestros comerciantes, propusimos rebajas fiscales
para ellos pero fueron ignoradas, no somos ingenieros pero nunca hubiéramos
planificado las obras en el período más
importante para nuestro tejido comercial,
y sí, pensamos en vosotros a diario, con
algunos ya hemos intercambiado impresiones al respecto, pero no podemos hacer
mucho más de lo que hemos hecho. No
nos digáis que “nos importa un pimiento”
porque no es así, este escrito nos ha costado por parte del ayuntamiento el veto a los
técnicos municipales entre otros asuntos.
A continuación os dejamos las fechas de
las intervenciones del Concejal de Cs en
los plenos del 11/7/2018 y 10/10/2018 en
cuanto a las obras se refiere, y las respuestas que nos da el equipo de gobierno, os
recomendamos echarle un ojo: ‘Youtube
ajuntament Mont-roig’. Dicho esto, ¡Feliz
Navidad y próspero 2019!

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

FESTA DE LA INFÀNCIA ALS POLIESPORTIUS DE MONT-ROIG I MIAMI PLATJA
Els nens i nenes, nascuts els darrers 12 mesos, juntament amb els seus familiars que van
participar a l'acte de benvinguda als nadons

Què has fet
AQUESTA TARDOR?

La tardor és una bona oportunitat per sortir al carrer! Si ets dels que ha participat en
les diferents activitats que s'han programat al municipi... Busca't!

SERVEIS SOCIALS
Dolors Solé i Pedro Rodríguez van rebre una menció especial a l'Homenatge a la Vellesa de Mont-roig

SERVEIS SOCIALS
Participants a la darrera edició de l'Homenatge a la Vellesa
de Miami Platja

SERVEIS SOCIALS
José Gomila i
Paquita Eraso
van rebre una
menció especial a
l'Homenatge a la
Vellesa de Miami
Platja

SERVEIS SOCIALS
Participants a l'Homenatge a la Vellesa de Mont-roig
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CONCURS SANT MIQUEL

NADAL A MIAMI PLATJA
Un any més, l'encesa de l'arbre
a Miami Platja va servir per
inaugurar la programació de
les festes nadalenques

NADAL A MONT-R O IG
L'encesa de les llums als
carrers i la il·luminació, per
primera vegada, dels arbres de
la plaça Joan Miró van encetar
el Nadal a Mont-roig

@Cayetana Ruiz

JOVENTUT
Participants a
les sessions de
cuina zombie del
programa Pànic
2018

@Sergi Vega

@Jaume Ral

CONCURS BALCONS I FAÇANES
Premi vot popular

CONCURS BALCONS I FAÇANES
Premi façana jurat

JOVENTUT
Grup guanyador del
Cluedo, una altra
de les activitats del
cicle de terror Pànic

CONCURS BALCONS I FAÇANES
Premi balcó jurat

FESTA MAJOR DE SANT MIQUEL DE MONT-ROIG
Presentació del Roc i la Bàrbara, espectacle de circ i musclada popular, van ser alguns dels actes de les festes

TURISME
Restaurants de les Jornades de l'arròs de tardor

IMPULS ECONÒMIC
Bon ambient a la Festa de l'Oli Nou de Mont-roig

CULTURA
Foto de família dels guanyadors dels Premis Literaris 2018

CULTURA
Els autors amb el llibre dels Premis Literaris del 2017

ESPORTS
El Rally Catalunya Costa Daurada va tornar a passar per Mont-roig

ESPORTS - TURISME
La Costa Daurada Bike Race sortint des de Miami Platja

IMPULS ECONÒMIC
Participants a l'esmorzar de la Festa de l'Oli Nou

CULTURA
Joan Reig va protagonitzar al Casal de Joves K1 la
inauguració del Festival Accents de música en català

CULTURA
El Festival de Titelles Guant fa parada a Miami Platja
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AGENDA MUNICIPAL

Aquest hivern no et perdis...
PROGRAMA K.DAT

27 de gener
Vetllada per
reconèixer el mèrit
dels esportistes
locals que comptarà
amb diverses
sorpreses.

Gener- març
Programació habitual
als casals de joves amb
tallers de cuina, de
manualitats i de salut.
Casals de Joves K1 i K2

COMPARTIM ESPAI
DE DONES
Gener
Espai de trobada del Pla
de Barris on es realitzen
xerrades per tractar
temes d'interès de les
participants
Centre Polivalent Miami Platja

Poliesportiu Miami Platja

BIBLIOTEQUES
Gener - març
Hora del conte, club de
lectura, presentacions
de llibres, xerrades,
exposicions i molt més!
Biblioteca Joan Miró
de Mont-roig i biblioteca
Miramar de Miami Platja

PROGRAMA TOK'L2
CARNAVAL

1,2,3 i 6 de març
Prepara't per viure
diversos dies plens de
disfresses, disbauxa i
disbarats

Febrer: La Tendresa de
Dagoll Dagom
Març: Esquiada jove a
Andorra
Abril: Saló del Còmic
Inscripcions als Casals
de Joves K1 i K2

JORNADES DEL
CALÇOT

Del 15 al 19 de març
Programa d'actes amb
propostes per a totes les
edats per gaudir de les
festes de Sant Josep.
Miami Platja

Febrer
Jornades gastronòmiques
amb el calçot com a
ingredient protagonista
juntament amb altres
productes de temporada.
Diversos restaurants del
municipi

RECITAL DE POESIA

Gener

21 març
Coincidint amb el Dia
Internacional de la
Poesia, la biblioteca
Joan Miró organitzarà un
recital d'aquest gènere
literari.

El programa de joves
del Pla de Barris torna
a reunir professionals
de diversos sectors per
explicar en primera
persona el seu dia a dia
als seus llocs de treball.

Mont-roig i Miami Platja

FESTES DE
SANT JOSEP

EXPERIÈNCIES DE
FUTUR

MERCATS
TRASTOS FORA
Segon dissabte de cada
mes. De 9h a 14h
Mont-roig

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

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

agenda

GALA DE L'ESPORT

Biblioteca Mont-roig

Centre Polivalent de Miami
Platja

PROGRAMACIÓ
CULTURAL
DIA INTERNACIONAL
DE LES DONES
8 de març
Activitats diverses per
commemorar el Dia
Internacional de les Dones

No t'arriba el COMUNICA?

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

Mont-roig i Miami Platja

Gener- març
Música, teatre,
espectacles infantils,
màgia i molt més per
gaudir de la cultura
Mont-roig i Miami Platja

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

Quieres este ejemplar en castellano?

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

