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de renom internacional que 
avalen la qualitat d'aquests 
espais. Unes platges, que, per 
altra banda, ja s'han comen-
çat a omplir amb els primers 
banyistes de la temporada. 
Algunes de les novetats que 
s'hi trobaran són un circuit 
d’aigües obertes, davant de la 
Platja Cristall, per poder prac-
ticar la natació a mar obert. 
També a la Platja Cristall s’ha 
instal·lat una estació de cal·lis-
tènia. Es tracta d’unes barres 
d'equilibri, anelles i doble es-
cala de transicions que per-
meten fer exercicis d’entrena-
ment integral per a tot el cos.  

Les platges de Mont-
roig i de Miami Platja 
tindran per primer cop 4 
Banderes Blaves gràcies 
al reconeixement que ha 
obtingut la Cala Vienesos-
Platja dels Penyals. 

L’any passat es va recuperar 
la tercera Bandera Blava a la 
Platja de la Casa dels Lladres,  
es van revalidar a la Platja 
Cristall i Platja Pixerota i es va 
aconseguir també, per primer 
cop, la Bandera Ecoplayas a 
la Platja de l’Estany Gelat. To-
tes elles es mantenen aquest 
2018, ampliant els distintius 

Les instal·lacions ferroviàries es desmantellaran de 
manera immediata un cop entri en funcionament el 
Corredor del Mediterrani segons van confirmar re-
presentans del Ministeri de Foment als alcaldes de 
la Costa Daurada. Pàg. 7

La Junta Local de Seguretat desmenteix les infor-
macions d'alguns mitjans sobre la inseguretat al mu-
nicipi. Els delictes contra el patrimoni presenten una 
caiguda interanual del 7,32% i els robatoris amb for-
ça a domicilis un descens del 6,67%.  Pàg. 5

El Casal de Joves K1 de Mont-roig ha celebrat 
aquest mes de juny el seu desè aniversari amb un 
cap de setmana ple d'activitats. Coincidint amb 
aquests actes també es va celebrar el 35è aniversari 
del Grup de Colònies i Esplai Els Brivalls. Pàg. 10

L'obertura de la primera 
fase del Mas Miró ha estat 
un èxit, posant de manifest 
la importància i l'interès que 
té la vida i l'obra de Joan 
Miró. L'afluència de visitants 
des de la seva obertura ha 
estat de prop de 2.000 per-
sones i s'espera que aquesta 
xifra es multipliqui a mesura 
que el territori i també els 
turistes tinguin coneixement 
que ja es pot visitar, de for-
ma parcial, la masia on Miró 
va passar part de la seva 
joventut i els seus estius. 
El ressò a la premsa cata-
lana i internacional ha estat 
també important, portant el 
nom de Mont-roig arreu del 
territori després que el pas-
sat 20 d'abril s'inaugurés de 
forma oficial aquest espai i 
es posés en marxa una ruta 
que recorre el municipi i els 
punts que van servir d'inspi-
ració d'obres mundialment 
famoses. Pàg. 8

D'altra banda, una de les inici-
atives de la temporada passa-
da que es manté és la Family 

Area a la Platja Cristall. L’espai 
ofereix diversos serveis a les 
famílies com microones, can-
viador per a nadons, lavabo, 

jocs, pilotes o piscines infla-
bles, entre d'altres. 
Continua també la programa-
ció del Banys de Lluna amb 
propostes per a gaudir de 
l'estiu amb tota la família. 

Nou web i wifi gratuït
Cal destacar que les pròximes 
setmanes entrarà en funcio-
nament el nou portal de Tu-
risme. Es tracta d’un nou web 
amb pàgines més visuals, di-
nàmiques i molt intuïtives. A 
més, les platges, però també 
altres punts del municipi, tin-
dran aquest estiu un servei de 
wifi gratuït. Pàg. 9

COMPROMÍS PER 
DESMANTELLAR LA VIA

DESCENS DELS DELICTES 
CONTRA EL PATRIMONI

10 ANYS DEL CASAL DE 
JOVES K1 DE MONT-ROIG

UNES PLATGES DE BANDERA

• Cala Vienesos-
Platja dels Penyals 
s'afegeix al llistat 
format per Platja 
Cristall, Casa dels 
Lladres i Pixerota
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REPERCUSSIÓ 
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AMB L'OBERTURA  
DEL MAS MIRÓ
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EDITORIAL

"S'ha aconseguit reduir el temps de tramitació 
d'alguns expedients i s'han escurçat procedi-
ments, suposant un estalvi en els recursos mu-
nicipals i una millor atenció a la ciutadania."

Una de les tasques més importants 
que hem fet en els darrers dos anys és 
la profunda modernització interna de 
l’ajuntament. S’han creat nous depar-
taments, s’ha remodelat l’estructura 
administrativa, s’ha fet la digitalització 
completa dels expedients, i s’ha im-
pulsat la millora tecnològica de diver-
sos departaments. Una feina que con-
tinuarà en els pròxims mesos per posar 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp 
al capdavant en innovació tecnològica 
i simplifi cació administrativa. Aquesta 
tasca, que no es veu però és impor-
tantíssima, ja ha començat a donar els 
seus fruits, doncs s’ha aconseguit re-
duir el temps de tramitació d’alguns 
expedients i s'han escurçat procedi-
ments, suposant un estalvi en els re-
cursos municipals i una millor atenció 
a la ciutadania.

MODERNITZEM L'AJUNTAMENT

"S'han creat nous departaments, s'ha remodelat 
l'estructura administrativa, s'ha fet la digitalitza-
ció completa dels expedients i s'ha impulsat la 
millora tecnològica de diversos departaments"

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

I és que ens hem marcat l’objectiu de 
millorar la gestió interna per oferir un 
millor servei, amb criteris d’efi ciència i 
efi càcia com a rerefons. I ho estem fent 
introduint la cultura del govern obert: 
fent una escolta activa de la ciutada-
nia, digitalitzant tràmits i procediments 
(oferint un ajuntament disponible 
24/365 a través de la seu electrònica), 
apostant per la inversió tecnològica, 
reforçant la comunicació amb la ciu-
tadania, i aprofundint en el rendiment 
de comptes i la transparència. Pel que 
fa a aquesta darrera, hem avançat molt 
des del 2015. A l’inici del mandat, 
l’ajuntament suspenia en transparèn-
cia, mentre que actualment tenim una 
qualifi cació notable i estem treballant 
perquè abans del 2019 el nostre ajun-
tament rebi un segell reconegut d’ad-
ministració transparent. 

Per tot plegat, per tot l’esforç fet en 
aquest àmbit, que ens ha portat d’es-
tar a la cua a situar-nos entre els pri-
mers, el nostre ajuntament comença a 
ser reconegut al territori. Per primera 
vegada, ens reconeixen com un ajun-
tament modern i pioner en innovació 
en el sector de l’administració pública.

Nous projectes en marxa
Continuen a bon ritme l’execució 
dels principals projectes del mandat. 
Alguns, com el de l’avinguda de Bar-
celona, ja s’estan executant, i d’altres 
es faran en els pròxims mesos. Així, 
abans del 2019 quedaran enllestits 
projectes com la Plaça Miramar, el 
Parc de les Oliveres, el Club de Mar a 
la Platja Cristall o la zona esportiva a 
l’aire lliure de la Pista d’Estiu de Miami 
Platja i el nou casal de Joves. Queda-
ran, segur, alguns projectes pendents 
per al pròxim mandat, però no hau-
rem d’esperar a veure’ls realitzats al 
fi nal del mateix, perquè ja estaran 
preparats per a licitar. 

Altres projectes importants ja es tro-
ben en marxa o han fi nalitzat: el més 
signifi catiu, per internacional, és el 
Mas Miró, que en només dos mesos de 

funcionament acumula prop de 2.000 
visitants. Serà, i ja ho està sent, un dels 
referents per portar el nom del nostre 
municipi arreu d’Europa i del món. De 
fet, a algunes de les revistes i publi-
cacions més prestigioses del món ja 
hem pogut veure el nom de Mont-roig 
i Miró plegats. Una inversió publicitària 
que no haguéssim pogut afrontar amb 
fi nançament públic.

Benvingut estiu!
Estem a les portes de la temporada 
turística, i en aquestes pàgines podreu 
trobar també totes les novetats refe-
rents als recursos turístics que oferim 
des del municipi. Ens hem de felicitar, 
perquè la feina feta els darrers anys 
també ens està donant bons fruits en 
aquest àmbit. Per primera vegada, el 
nostre municipi tindrà quatre platges 
amb el distintiu europeu de Bandera 
Blava, a les que s’hi suma la guanyada 
l’any passat d’Ecoplayas. Tenim cinc 
platges, per tant, reconegudes per la 
seva qualitat mediambiental i de ser-
veis que ja es troben a punt per a rebre 
milers de visitants. 

Benvinguts a casa vostra, benvingut 
estiu, i bones festes majors a tothom! 

L'agenda 
de l'Alcalde

www.mont-roig.cat/agenda-alcalde/

“Consulta l’agenda institucional de 
l’alcalde de Mont-roig del Camp, 

Fran Morancho López”
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Posar-se al dia amb les 
polítiques de transparència, 
comunicació, participació 
ciutadana i de foment 
dels drets digitals de la 
ciutadania. Amb aquests 
objectius, l'Ajuntament de 
Mont-roig del Camp ha dut 
a terme un esforç important 
els últims dos anys per tal de 
modernitzar-se i adaptar la 
seva gestió al concepte de 
govern obert. 

Una de les primeres accions du-
tes a terme en aquesta línia va 
ser la creació del departament 
d'Innovació, modernització i 
excel·lència administrativa en-
carregat, entre altres funcions, 
d'impulsar la transformació di-
gital interna i fomentar la digita-
lització de la ciutadania. Aquest 
departament ha treballat en 
la posada en marxa de la Seu 
Electrònica que permet fer tots 
els tràmits de l'Ajuntament des 
de casa. En l'àmbit intern s'ha 
fet un procés de modernització 
en què tot el personal ha pas-
sat del paper a la digitalització 
de tots els expedients i proce-
diments. Tot plegat en paral·lel 
amb la implantació del Portal 
de Transparència, l'impuls de 
processos de participació i la 
intensifi cació de la comunicació 
amb la ciutadania.

UNA ADMINISTRACIÓ MÉS MODERNA
En els últims dos anys, l'Ajuntament de Mont-roig del Camp ha adaptat la seva gestió al concepte de govern obert 

AJUNTAMENT
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ACTUACIONS RECONEIXEMENT A LA FEINA FETA

L'Ajuntament, premiat

L’Ajuntament de Mont-roig 
del Camp ha rebut el Premi 
al millor projecte consolidat 
de transformació digital en 
el marc del congrés Local-
Tic, que es va celebrar el 
mes de maig a Cunit i que 
va reunir a representants de 
les administracions locals 
de tot Catalunya. Aquest 
premi reconeix la tasca por-
tada a terme en els darrers 
dos anys pel departament 
d’Innovació, modernització 
i excel·lència administrativa 
que ha permès, entre altres, 
digitalitzar tots els procedi-
ments de l’Ajuntament, im-
plantar la signatura digital 
(també a través de disposi-
tius mòbils) i posar en mar-
xa la Seu Electrònica on s’hi 
poden trobar on-line pràcti-
cament tots els tràmits mu-
nicipals. El premi ha estat 
possible també gràcies a 
l'esforç de tot el personal 
de la casa per adaptar-se a 
la digitalització. 

Clúster SmartCatSud

Un altre dels projectes en 
els quals s'està treballant 
des de l'Ajuntament és 
l'ingrés de Mont-roig del 
Camp en el clúster Smart-
CatSud, un grup de treball 
de diversos ajuntaments, 
consells comarcals i Diputa-
ció que posen en comú pro-
jectes d'impuls a l'adminis-
tració electrònica, de noves 
tecnologies o de ciutats in-
tel·ligents. Aquest grup de 
treball està format per les 
institucions més importants 
de la demarcació, com els 
ajuntaments de Tarragona, 
Reus, Valls, Tortosa, Cam-
brils, Salou o Vila-seca.
Per primera vegada aquest 
clúster compta amb l'Ajun-
tament de Mont-roig del 
Camp, per treballar plegats 
en aquest tipus de projec-
tes d'innovació tecnològica. 
Un salt respecte del 2015 
quan el consistori es troba-
va a la cua en innovació del 
territori.

PLA DE BARRIS

El Pla de Barris de La 
Florida de Miami Platja 
va organitzar una jornada 
amb una vintena de 
propostes culturals, festives 
i gastronòmiques per tal de 
reunir i cohesionar a totes 
aquelles persones que viuen 
i treballen en aquesta zona.

"Fent barri, fent poble" va ser 
el lema de la iniciativa pensa-
da per fomentar el sentiment 

de pertinença al barri, trans-
metre el missatge que tothom 
hi té cabuda i aconseguir que 
els veïns i veïnes se sentin or-
gullosos de pertànyer-hi. Tot 
plegat per enfortir els vincles 
entre el veïnat, valorar els as-
pectes positius d’aquest àmbit 
i teixir relacions i xarxa entre 
les entitats i totes les persones 
que en formen part.
De fet, els joves i les dones del 
barri que participen en els pro-

grames de Dinamització Juve-
nil i Dones i Cooperativisme 
van prendre un protagonisme 
especial en aquesta jornada, 
liderant i organitzant moltes 
de les activitats que s’hi van 
oferir com els tallers, jocs o 
la decoració de l’espai. D’al-
tra banda també es va buscar 
la implicació de les diverses 
entitats que, amb les seves 
propostes, van contribuir a fer 
gran la iniciativa.

Les 7 agents cíviques que 
va contractar l’Ajuntament 
de Mont-roig del Camp, 
gràcies a una subvenció 
del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, fi nalitzen aquest 
mes de juny les tasques de 
sensibilització al barri de La 
Florida de Miami Platja.  

Aquest projecte estava inclòs 
dins l’actuació de campanyes 
de sensibilització ambien-
tal del projecte del Pla de 
Barris. La fi gura de l’agent 
cívica ha estat una iniciati-

va pionera dins el barri i ha 
permès desenvolupar una 
trentena de campanyes de 
sensibilització ambiental i de 
civisme. Les accions s'han 
distribuït en 4 grans blocs: 
residus domèstics i comerci-

als, mobilitat, espais públics 
i medi ambient. Dues de les 
campanyes que han tingut 
més repercussió han estat re-
lacionades amb l'estalvi d'ai-
gua i la tinença d'animals de 
companyia. En els dos casos, 
a més de repartir material in-
formatiu, s'ha posat especial 
èmfasi en arribar als centres 
educatius. Tot plegat per tal 
de millorar la convivència al 
barri, aconseguir inculcar hà-
bits més sostenibles i reduir 
el nivell d’atur de les dones 
d'aquesta zona.

FESTA DE COHESIÓ "FENT BARRI, FENT POBLE"

Les agents cíviques impulsen una 30ena de projectes
A causa de la pluja la festa es va fer al Centre Polivalent

Campanya relacionada amb la tinença d'animals de companyia

• Les agents han 
treballat també 
per millorar la 
convivència al barri

Comunicació

• Recuperació i modernització del butlletí 
d’informació municipal Comunica

• Campanyes per fomentar la digitalització 
de la societat, el servei de cita prèvia i les 
obligacions legals de les empreses

• Reforç comunicatiu a les xarxes socials 
• Digitalització de la comunicació corporativa
• Noves eines comunicatives mòbils (APP i 

línies de WhatsApp)

Transparència i participació ciutadana

• Implantació del portal de transparència 
d’acord amb la Llei de Transparència

• Posada en marxa de diversos processos 
participatius lligats a plans i projectes 

• Comissió de Recursos Humans reconegut pel 
Banc de Bones Pràctiques

• Programa Cafès amb l’alcalde inclòs també 
al Banc de Bones Pràctiques

• Agenda institucional de l’alcalde pública

Modernització administrativa 
i transformació digital

• Remodelació de l'estructura administrativa i 
creació del departament d'Innovació

• Digitalització del 100% dels documents i dels 
procediments administratius

• Certifi cats digitals per a tot el personal i fi rma 
electrònica en dispositius mòbils

• Pla de capacitació i formació de tots els 
treballadors de l’Ajuntament

• Implantació de la Seu Electrònica on es poden 
fer tots els tràmits amb l’Ajuntament
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Les dades presentades a la 
Junta Local de Seguretat, 
celebrada a fi nals del mes de 
maig, mostren una reducció 
del total de fets delictius al 
municipi. 

L'organisme, que es reuneix de 
forma anual i compta amb la 
presència dels comandaments 
dels Mossos d'Esquadra, Poli-
cia Local, Guàrdia Civil, Policia 
Nacional així com representants 
municipals, va donar compte de 
les dades procedents de fonts 
policials relacionades amb la se-
guretat al municipi. Una de les 
xifres més destacades és que el 
nombre total de fets delictius a 
Mont-roig del Camp ha dismi-
nuït un 4,85% en la comparativa 
interanual. Pel que fa a robatoris 
a l'interior dels habitatges tam-
bé han disminuït un 6,67% així 
com els delictes contra el patri-

moni, que han baixat un 7,32%. 
El municipi ha tingut del 2008 
al 2015 baixades importants en 
aquests tipus de delictes a nivell 
percentual, assolint el 2015 un 
dels mínims històrics. El 2016 
va pujar percentualment, però 
l'any passat i aquest 2018 han 
baixat de nou, recuperant els  
nivells assolits abans del 2015. 

Municipi segur
La Junta Local de Seguretat, va 
desmentir les afi rmacions publi-
cades per diversos mitjans de 
comunicació sobre la insegure-
tat al municipi. En aquest sentit, 
Mossos d’Esquadra va informar 
que la mitjana de delictes con-
tra el patrimoni a Mont-roig del 
Camp no és superior a la mitja-
na de la regió policial del Camp 
de Tarragona. A més, van rebut-
jar les afi rmacions de l’informe 
de la patronal de les empreses 

asseguradores UNESPA, on 
s’afi rmava que la probabilitat de 
patir un robatori a la llar a Mont-
roig del Camp era un 72,47% 
més elevada que a la resta de 
municipis de la zona. 

Per altra banda, la Junta Local 
de Seguretat va servir per a 
constatar l’excel·lent nivell de 
col·laboració entre els diversos 
cossos policials que desple-
guen la seva activitat al terme 
municipal i l'efectivitat de la 
Policia Local, responsable del 
47,87% de les detencions realit-
zades al terme municipal, en el 
darrer any.

En el darrer Ple de 
l'Ajuntament de Mont-roig 
del Camp, celebrat el mes 
de juny, es va aprovar un Pla 
Econòmic Financer i es van 
fer públiques algunes de les 
xifres macroeconòmiques 
que indiquen que el 
consistori es troba 
completament sanejat.

L'excel·lent situació econòmi-
ca ve determinada per xifres 
com el romanent de treso-
reria, que a fi nals del 2017 era 
de 3,3 milions d'euros, quant 
al 2009 amb l'inici de la crisi 
era de gairebé 3 milions ne-
gatius. La tresoreria a fi nals de 
l'any passat indicava un saldo 
positiu de 7,7 milions d'euros i 
l'estalvi net del consistori se si-
tuava en una ràtio del 9,76 res-
pecte al -15,15 de l'any 2009. 
Pel que fa a la ràtio d'endeu-
tament se situava a inicis d'any 
al 68%, molt per sota del ni-
vell d'endeutament del 110% 
que permet la llei. El regidor 
d'Hisenda, Juan Gallardo 

va presentar aquestes xifres 
al plenari per explicar que 
l'aprovació del Pla Econòmic 
Financer (PEF) no té res a veu-
re amb la salut econòmica del 
consistori. El PEF és un meca-

nisme tècnic que han d'apli-
car les administracions locals 
per tornar a l'equilibri pressu-
postari que en aquest cas és 
causat per la previsió d'inver-
sions. L'Ajuntament ha apro-
vat aquest PEF perquè el mes 
d'octubre de 2017 va posar en 
marxa un pla d'inversions de 
7,35 milions d'euros, on una 
part important: 2,68 milions 
d'euros, es varen fi nançar a 
crèdit. Actualment, la normati-
va d'estabilitat pressupostària 

ens diu que quan es demana 
un volum signifi catiu de crèdit 
s'ha d'aprovar un PEF amb un 
objectiu senzill: materialitzar 
les inversions sense recórrer 
a l'exercici següent al crè-

dit de forma signifi cativa, de 
tal manera que l'ajuntament 
torni a equilibrar-se. Es trac-
ta d'una mesura per moderar 
el ritme d'endeutament. En 
aquest sentit, cal recordar que 
l'Ajuntament de Mont-roig del 
Camp aplica un PEF aquest 
2018 per tornar a l'equilibri 
l'any vinent sense augmentar 
la pressió fi scal o la retallada 
de la despesa del consistori.

DESCENS DELS FETS DELICTIUS
Han baixat un 4,85% respecte el 2017, segons xifres de la Policia Local, Mossos d'Esquadra i els cossos de seguretat de l'Estat 
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• La mitjana de 
delictes contra el 
patrimoni és similar a 
altres municipis

• Aquest pla 
permetrà tornar a 
l'equilibri el 2019 
sense pujar la 
pressió fi scal

COMPARATIVA INTERANUAL

EVOLUCIÓ DADES MACROECONÒMIQUES
DE L'AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

2,68
MILIONS D'EUROS ES 

VAN FINANÇAR A CRÈDIT 
L'EXERCICI PASSAT

2'68

-4,85% 
TOTAL DE DELICTES

-7,32% 
DELICTES CONTRA EL 

PATRIMONI

-6,67% 
ROBATORI INTERIOR HABITATGE

-58,33% 
DELICTES CONTRA 
L’ORDRE PÚBLIC

ES CONSOLIDA LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA I 
FINANCERA DE L'AJUNTAMENT
En l'aprovació per Ple d'un Pla Econòmic Financer per recuperar l'equilibri pressupostari es fan públiques les 
dades macroeconòmiques que posen de manifest la bona evolució del consistori dels darrers anys 

NOU UNIFORME ADAPTAT A LA NORMATIVA AUTONÒMICA
La Policia Local de Mont-roig 
del Camp estrenarà aquest estiu 
nou uniforme. El canvi és degut 
a l'obligatorietat dels cossos de 
seguretat de Catalunya a vestir 
el mateix uniforme (Policia Local, 
Mossos d'Esquadra i Guàrdia 
Urbana). L'objectiu és homoge-

neitzar els vestuaris i reforçar la 
imatge de les policies catalanes. 
Les principals característiques 
són que tenen serigrafi ada a la 
banda dreta del pit i a l'esquena 
la paraula "Policia". A sota s'es-
pecifi ca el cos al qual pertanyen 
els agents. En el cas de les polici-

es locals les espatlles són de co-
lor groc fl uor (Mossos d'Esqua-
dra de color vermell). Destaca la 
senyera en una de les mànigues 
i l'escut al costat esquerre del 
pit que permet identifi car a quin 
dels més de 215 cossos de poli-
cia de Catalunya pertany l'agent. 
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ROMANENT DE TRESORERIA

3,3 
MILIONS €

2017

-2,8 
MILIONS €

2009

RESULTAT PRESSUPOSTARI

1,3 
MILIONS €

2017

-2,8 
MILIONS €

2009

ESTALVI NET

9,76 
%

2017

-15,15 
%

2009

DESPESES SENSE CONSIGNACIÓ

0
€

2017

904.000 
€

2009

RATI ENDEUTAMENT

68,98* 
%

2019

61,97 
%

2009

(*) Xifra màxima permesa per la Llei d’estabilitat pressupostària: 110%
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NOVA INICIATIVA PER A TROBAR FEINA
Amb l'Espai Entrevistes, empreses locals que estiguin en procés de selecció de personal entrevistaran a persones 
inscrites a la Borsa de Treball Municipal a través de sessions exprés de màxim 5 minuts

L’àrea d’Impuls Econòmic i 
d’Ocupació ha posat en marxa 
una nova iniciativa per fomentar 
l’ocupabilitat al municipi. Es tracta 
de l’Espai Entrevistes, a través del 
qual empreses locals que estiguin 
en procés de selecció de personal 
entrevistaran de forma ràpida a 
persones inscrites a la Borsa de 
Treball Municipal. 

La singularitat de la proposta és que es 
tracta de sessions exprés per a trobar 
feina amb entrevistes que tenen una 
durada màxima de 5 minuts i s'efectu-
en segons l'ordre d'arribada dels can-
didats. 
Amb aquestes sessions, les persones 
que busquen feina tenen l’oportuni-
tat de presentar-se i defensar perso-
nalment la seva idoneïtat pel lloc que 

s’ofereix. Per la seva banda, les empre-
ses poden valorar un gran nombre de 
candidatures de forma ràpida i tenir un 

primer contacte amb els entrevistats. 
Posteriorment poden decidir efectu-
ar segones entrevistes en profunditat 
amb aquelles persones que considerin 
que s’ajusten als perfi ls cercats i que 
ja han causat una bona impressió en 
aquest primer contacte. 

Bona acollida de la primera sessió
La primera d’aquestes sessions va te-
nir lloc el passat 31 de maig al Centre 
Polivalent de Miami Platja i va comptar 
amb la participació de 3 empreses del 
municipi. En aquesta ocasió es van re-
alitzar entrevistes ràpides per un total 
de 18 llocs de treball, que estaven re-
lacionats amb el sector turístic com per 
exemple ajudants de cuina, cambrers, 
recepcionistes, personal de manteni-
ment o auxiliars administratius.

Les entrevistes es van fer segons l'or-
dre d’arribada dels candidats i hi van 
participar més d'una vintena de perso-
nes que en la majoria dels casos van 
entrevistar-se amb més d'una empresa. 
Les empreses locals van aplaudir la ini-
ciativa i van destacar haver trobat per-
fi ls professionals molt interessants. En 
aquest sentit, les entrevistes van per-
metre formalitzar contractes de treball 
per aquesta temporada d'estiu, en al-
guns casos prorrogables. 
La bona acceptació de la iniciativa tant 
per part de les empreses que busquen 
candidats com per part de les perso-
nes que busquen feina fa preveure que  
s'organitzin properes sessions.

L’Ofi cina de Consum del Consell Co-
marcal del Baix Camp atendrà les 
queixes i reclamacions dels consumi-
dors i consumidores al nostre muni-
cipi. L’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp i l’ens comarcal han establert un 
acord per tal d’oferir aquest servei de 
forma gratuïta i segons demanda tant 
a Mont-roig com a Miami Platja. Així 
doncs, les persones que tinguin algu-
na consulta sobre consum o hagin de 
tramitar alguna queixa poden sol·lici-
tar l’assessorament d’aquesta ofi cina 
comarcal.

És imprescindible demanar cita prè-
via a través del telèfon 977 172 527, 
mitjançant l’adreça electrònica 
promocio@mont-roig.cat o bé presen-
cialment a l’Espai, avinguda Màlaga 32 
de Miami Platja.

L’objectiu de l’Ofi cina Comarcal de 
Consum és informar i assessorar sobre 
qualsevol qüestió o problemàtica que 
pugui afectar a les persones consumi-
dores. A més, atén als usuaris i usuàri-
es del servei: 
- Assessorant-los i informant-los sobre 
els seus drets i deures.
- Atenent i tramitant consultes, quei-
xes, reclamacions i denúncies.
- Realitzant mediacions entre persones 
consumidores i empreses.
- Iniciant procediments arbitrals si la 
mediació no fi nalitza amb acord.

Tres empreses del municipi van participar a la primera sessió de l'Espai Entrevistes

• Les entrevistes ràpides 
han permès formalitzar 
contractes per aquesta 
temporada d'estiu, alguns 
de prorrogabes 

18
LLOCS DE FEINA ES VAN OFERIR A 

LA PRIMERA DE LES SESSIONS

18

INSCRIPCIONS OBERTES 
OFERTA FORMATIVA

La formació és essencial per millorar 
la capacitació i qualifi cació professi-
onal així com per afavorir la inserció 
laboral de les persones que es tro-
ben en situació d’atur. Per aquest 
motiu, des de l'àrea d'Impuls Eco-
nòmic i Ocupació s'aposta també 
per oferir una àmplia programació 
de cursos i tallers per tal d’animar a 
la població a formar-se i poder així, 
millorar les seves oportunitats labo-
rals. Entre els cursos que s'oferiran 
a partir del setembre destaca el de 
Francès de negocis, de 30 hores i 
el de Mosso/a de magatzem, de la 
mateixa durada, que s'han ajornat 
per a després de l'estiu. També al 
setembre començaran el de Gestió 
administrativa i comercial, de 40 
hores, el de Preparació del nivell B1 
de català i del nivell A2 de castellà, 
tots dos de 60 hores. Paral·lelament 
s'oferiran tallers de 2 hores relaci-
onats amb la innovació, la imatge, 
la promoció o el lideratge. Com-
pletaran la programació formativa 
d'aquest 2018, 3 tallers més relacio-
nats amb la reputació en línia, el Fa-
cebook per a empreses i com adap-
tar el comerç als nous consumidors, 
que tindran lloc a fi nals d'any. Tots 
els cursos i tallers són gratuïts i les 
inscripcions estan obertes.

L'Ofi cina Comarcal de Consum atèn 
les queixes i reclamacions al municipi

• El servei s’oferirà a 
demanda i amb cita prèvia 
tant a Mont-roig com a 
Miami Platja
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GRANS PROJECTES

COMPROMÍS PEL DESMANTELLAMENT
Els alcaldes de Mont-roig del Camp, Salou, Cambrils i Vandellòs-l'Hospitalet aconsegueixen el suport del Ministeri de Foment

Les instal·lacions ferroviàries entre 
Salou i Vandellòs i l'Hospitalet 
de l'Infant es desmantellaran de 
manera immediata un cop entri 
en funcionament el Corredor del 
Mediterrani segons van confirmar 
representants del Ministeri de 
Foment als alcaldes de la Costa 
Daurada. 

La reunió va tenir lloc a Madrid, a fi-
nals de maig, a les instal·lacions del 
Ministeri de Foment. El compromís va 

ser adoptat per l'aleshores secretari 
d’Estat d’Infraestructuras, Transporte 
y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, que 
va estar acompanyat pels represen-
tants d’ADIF, Renfe i de la Subdele-
gació del Govern a Tarragona amb el 
llavors subdelegat Jordi Sierra. A la 
reunió hi van assistir l’alcaldessa de 
Cambrils, Camí Mendoza; i els alcal-
des de Salou, Pere Granados; de Van-
dellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Alfons 
Garcia i de Mont-roig del Camp, Fran 
Morancho, acompanyat pel regidor 

d'Urbanisme Vicente Pérez. Tots ells 
van manifestar la seva satisfacció amb 
la reunió pel compromís obtingut per 
part del govern de l'Estat espanyol. 
El desmantellament de la infraes-
tructura ferroviària que travessa els 
quatre municipis de la Costa Daura-
da consistirà en l’aixecament físic de 
les vies, les catenàries i les travesses 
i anirà a càrrec de l’empresa pública 

Emfesa mitjançant un contracte direc-
te, segons va precisar Isabel Pardo, 
directora general de Explotación y 
Construcción de ADIF.
Paral·lelament a aquest aixecament 
físic de les vies, es redactarà un pro-
jecte per integrar el traçat en l’entorn 
amb l’objectiu de garantir el compli-
ment de la declaració d’impacte am-

biental previst en la posada en marxa 
del Corredor del Mediterrani, que se-
gons es preveu entrarà en servei en 
els pròxims mesos. 
Aquest projecte, la redacció del qual 
estava prevista que es tragués a licita-
ció pública el mes de juny, també ha 
de servir per salvar l’efecte barrera, 
creant nous punts de pas en el traçat, 
afavorint la permeabilitat, la recupe-
ració de la cota 0 i la integració en el 
paisatge, tal com van argumentar des 
del Ministeri.

Grups de treball
Per a redactar aquest projecte es cre-
aran grups de treball entre els serveis 
tècnics del Ministeri i cadascun dels 
ajuntaments. Amb aquests grups es 
pretén tenir en compte el criteri i ne-
cessitats dels municipis afectats, així 
com estudiar mesures provisionals a 
aplicar un cop desmantellada la via i 
mentre no s’executi el projecte d’in-
tegració amb l’entorn. La redacció 
d’aquest estudi es podria perllongar 
un any. La unió dels quatre alcaldes, 
la seva preocupació i insistència per 
aconseguir el desmantellament de la 
infraestructura ha estat clau per arren-
car aquest primer compromís. 

Imatge de la reunió dels alcaldes de la Costa Daurada al Ministeri de Foment a Madrid 
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• El desmantellament 
consistirà en l'aixecament 
físic de les vies, les 
catenàries i les travesses i 
anirà a càrrec de l'empresa 
pública Emfesa

Coincidint amb l'arribada de l'estiu, s'estan duent a terme treballs de manteni-
ment de les franges contra incendis a Miami Platja i les urbanitzacions Mont-roig 
Badia, Mainou, Jardins del Paradís, Club Mont-roig, Solemio, Masos d'en Blader, 
Sant Miquel, Rustical Mont-roig, Casalot / Via Marina i Bonmont Terres Noves. 

MANTENIMENT FRANGES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Algunes de les principals accions dutes a terme per Nostraigua durant el primer 
semestre d'aquest 2018 han estat les millores de les xarxes d'aigua potable de 
la urbanització Mainou, avinguda Oleastrum i del c. Calvari, Reial i Nou, així com 
les xarxes de clavegueram i pluvials del c. Rosa dels Vents i del c. d'Amunt.

RENOVACIÓ XARXES MUNICIPALS AIGUA I CLAVEGUERAM

Millores en el cablejat 
de baixa tensió a Mont-roig

L'Ajuntament va presentar als ve-
ïns del nucli de Mont-roig les obres 
de millora del cablejat elèctric que 
s'executaran a diversos carrers a prin-
cipis d'estiu. Aquestes obres es fan 
amb la col·laboració d'Endesa Distri-
bución Eléctrica S.L.  
Ferran Pellicer, el regidor d'Obra 
Pública, va explicar als veïns que la 
zona on està prevista l’actuació és la 
de l'entorn del carrer d’Agustí Sardà 
i la plaça Miramar. El projecte im-
plica la retirada de l'actual cablejat 
aeri, dels diversos creuaments, de 
les “palometes” metàl·liques exis-
tents a les façanes, executar un nou 
grapat de cables en alguns punts i la 
conversió dels creuaments aeris en 
soterranis.
Les millores s'han pensat per endre-
çar els carrers evitant els creuaments 
aeris que suposen un risc pels ve-

hicles de gran alçada, així com per 
evitar possibles electrocucions i talls 
de llum. 

La durada prevista d’execució de les 
obres dels creuaments -que aniran a 
càrrec de l'empresa municipal Nostre-
serveis- serà d’un mes. Posteriorment, 
la mercantil Endesa Distribución Eléc-
trica S.L. anirà fent les conversions 
dels cables aeris a soterranis i elimi-
nant el cablejat sobrant i les palome-
tes. Aquestes obres són una continua-
ció de les que ja es van fer als carrers 
del nucli antic de Mont-roig. 

El regidor d'Obra Pública Ferran Pellicer va presentar el projecte al veïnat 

• El cablejat trenat 
quedarà grapat a façana 
i es soterraran els 
creuaments 
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MAS MIRÓ I MONT-ROIG JA SÓN AL MÓN
La premsa catalana, estatal i internacional es fan ressò de l'obertura al públic d'aquest emblemàtic espai

PREMI NIT DEL TURISME 2018
L'empresari Víctor Rubio es va endur el guardó en un acte al Mas Miró

L'obertura de la primera 
fase del Mas Miró ha estat 
un èxit absolut, posant de 
manifest la importància 
i l'interès que té la vida 
i l'obra de Joan Miró i 
portant el nom de Mont-roig 
arreu del territori.  

L'afl uència de visitants des de 
la seva obertura ha estat de gai-
rebé 2.000 persones i s'espera 
que aquesta xifra es multipli-
qui exponencialment a mesura 
que els ciutadans del territori 
i també els turistes tinguin co-
neixement que ja es pot visitar, 
de forma parcial, la masia on 
Joan Miró va passar part de la 
seva joventut i els seus estius 
durant gairebé tota la seva vida. 
De moment els primers visitants 
han estat bàsicament catalans, 
però ja s'han començat a veure 
els primers estrangers de països 

com França, Alemanya, Holan-
da, Japó, Polònia, Anglaterra, 
Suïssa, Rússia, Bèlgica, Argenti-
na, Itàlia o Brasil. Un fet que de-
mostra la globalitat de la fi gura i 
l'obra de Joan Miró.

• Des de l'obertura 
han visitat el Mas 
Miró gairebé 2.000 
persones

També el ressò mediàtic de la 
inauguració i del projecte del 
Mas Miró ha estat important. 
Així, s'han fet reportatges a la 
premsa local i en mitjans d'abast 
català i estatal com La Vanguar-
dia, El País, el Mundo, RNE, Ex-
pansión, Diari ARA, Avui, Desco-
brir Catalunya, Cadena Ser, TV3, 
Revista Vueling, entre d’altres. 
Mas Miró, a més,  ha atret l’inte-

rès de diversos mitjans interna-
cionals com és el cas de Canal 
Arte (França i Alemanya), Vogue 
(Edició EEUU), Artribune (Itàlia), 
entre d'altres. De moment han 
vingut també grups organitzats 
sensibles al món de l’art i la 
cultura que de ben segur se-
ran nous embaixadors com els 
Amics de la Fundació Joan Miró 
de Barcelona, Amics del MNAC 
i diverses escoles d’art.

La inauguració
El Mas Miró va obrir les seves 
portes el 20 d'abril coincidint 
amb el dia que es complien 
els 125 anys del naixement de 
l'artista. Aquest acte, juntament 
amb l'exposició d'escultures al 
Centro Botín i la retrospectiva 
de Miró al Grand Palais de Pa-
rís a l’octubre, són els actes més 
importants organitzats per com-
memorar l'efemèride. 

L’obertura al públic del Mas 
Miró va servir per posar en valor 
el paisatge on Miró va decidir 
dedicar-se plenament a la pintu-
ra. Al matí va tenir lloc l’acte ins-
titucional amb la presència dels 
patrons de les tres fundacions 
que porten el seu nom: la Fun-
dació Mas Miró de Mont-roig 
del Camp, la Fundació Joan 
Miró de Barcelona i la Fundació 
Pilar i Joan Miró de Palma de 
Mallorca. A la tarda hi va haver 
portes obertes amb visites guia-
des per als veïns i veïnes del 
municipi. L’altra activitat impor-
tant de la jornada va tenir lloc al 

vespre, amb la festa inaugural 
també pel veïnat, amb música 
en directe i un espectacular ma-
pping sobre l'edifi ci.
El mateix Joan Miró va explicar 
“Tota la meva obra és concebu-
da a Mont-roig”. Per això, Mont-
roig, com a font d’inspiració, i el 
Mas Miró, com a espai íntim i de 
treball, són paisatges essencials 
per poder reinterpretar el treball 
de l’artista. La Fundació Mas 
Miró ha plantejat aquesta inau-
guració, com el punt de partida 
d’un projecte que dóna sentit a 
tota una obra i que encara haurà 
de créixer.

El Premi Nit del Turisme 2018 
ha estat per l'empresari Víctor 
Rubio. El guardó és un dels mo-
ments destacats de la Nit del 
Turisme, una gala que és punt 
de trobada entre el teixit em-
presarial local i els representants 
municipals i serveix per presen-
tar les novetats de la temporada 
turística. La XVIII edició d'aquest 

certamen, celebrat aquest any, 
en el marc incomparable del 
Mas Miró, va reconèixer la seva 
emprenedoria en el món de la 
restauració local. El càmping 
Miramar i la guingueta Tierra 
Caliente eren també fi nalistes 
d'aquest reconeixement. La 
vetllada va començar amb la 
benvinguda de la directora de 

la Fundació Mas Miró, Elena 
Juncosa que va destacar l'espai 
com un nou punt de promoció 
turística al municipi i va obrir-lo 
a l'empresariat local. Juncosa 
va fer-los partícips d'aquest nou 
espai que ha de servir per pro-
mocionar de forma paral·lela la 
masia de Joan Miró i l'oferta tu-
rística local.

TURISME

L'acte inaugural va tenir lloc el passat 20 d'abril, per commemorar el 125è aniversari del naixement de l'artista

Detall del taller del Mas Miró que ara es pot visitar 

Al migdia es va presentar el Mas Miró a les institucions del territori

Victor Rubio, premi Nit del Turisme, amb les autoritats locals
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EL PAISATGE EMOCIONAL DE JOAN MIRÓ

La Fundació Mas Miró, en col-
laboració amb l’Ajuntament, a 
través de la regidoria de Turis-
me, i amb el suport de la Suc-
cessió Miró han creat la nova 
ruta “El paisatge emocional 
de Miró” que vincula Mas Miró 
amb els paisatges de Mont-

roig que van inspirar l’artista. 
Mont-roig és el seu paisatge 
emocional més important. Per 
això la ruta es repensa i creix 
amb l’objectiu que el visitant 
pugui experimentar la força 
tel·lúrica de l’obra mironiana. 
La ruta recorre els diferents in-

drets, degudament senyalitzats 
i identifi cats, on el visitant pot 
observar en primera persona els 
paisatges convertits per Miró 
en obres d’art mundialment re-
conegudes. La ruta fi nalitza al 
nucli de Mont-roig tancant així 
el vincle amb el poble.
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PER PRIMERA VEGADA, 4 BANDERES BLAVES 
El nou reconeixement i el portal web de Turisme són algunes de les novetats de la temporada turística 

PLA ESTRATÈGIC PER IMPULSAR EL TURISME
El Pla, elaborat per la URV conjuntament amb el sector, planteja vuitanta accions a desenvolupar els propers anys

La temporada turística al 
municipi comença amb 
novetats, entre les quals 
destaca l'atorgament d'una 
nova Bandera Blava per a la 
Cala Vienesos - Platja dels 
Penyals. 

Per primera vegada, les plat-
ges de Mont-roig i Miami 
Platja han obtingut fi ns a 4 
Banderes Blaves. La Cala Vie-
nesos – Platja dels Penyals ha 
estat guardonada amb aquest 
reconeixement internacional 
que atorga anualment l’Asso-
ciació d’Educació Ambiental i 
del Consumidor (ADEAC). Cal 
destacar que l’any passar es 
va recuperar la tercera Bande-
ra Blava a la Platja de la Casa 
dels Lladres, es van revalidar 
a la Platja Cristall i Platja Pixe-
rota i es va obtenir també per 
primer cop la Bandera Eco-
playas a la Platja de l’Estany 
Gelat. Totes elles es mante-
nen aquest 2018, ampliant els 
distintius que avalen la quali-
tat turística del municipi.

Més serveis a les platges
Les platges del municipi ja 
fa dies que estan preparades 
per rebre als banyistes. L’em-
presa encarregada del socor-
risme és Aunar Group 2009, 
S.L que s’ocuparà de vigilar 
les platges amb Bandera Bla-
va i les piscines municipals.  
Destaca com a novetat que 

aquesta temporada tindran a 
més de l’equipament de so-
corrisme habitual, una moto 
aquàtica.
Altres novetats són la ins-
tal·lació d’un circuit d’aigües 
obertes, davant de la Platja 
Cristall, per poder practicar la 
natació a mar obert. Aquest 
circuit consta de 4 boies, se-
parades a 100 metres de llar-
gada i 75 metres en ampla-
da. També a la Platja Cristall 
s’ha instal·lat una estació de 
cal·listènia. Es tracta d’unes 
barres d'equilibri, anelles i 
doble escala de transicions 
que permeten fer d'exercicis 
d’entrenament integral per 
tot el cos. 

Family Area
Una de les iniciatives de la 
temporada passada que es 
manté és la Family Area a la 
Platja Cristall. L’espai ofereix 
diversos serveis a les famílies 
com microones, canviador 
per a nadons, lavabo, jocs, pi-
lotes, piscinetes infl ables, etc. 
D'altra banda, aquest estiu 
continua també l'Ecobiblio 
per tots aquells que vulguin 
gaudir de la platja i la lectura.

Torna el Banys de Lluna
Com és habitual en aquestes 
dates, el departament de Tu-
risme ofereix una programa-
ció especial durant els mesos 
de juliol i agost.  Aquest estiu 

s’aposta per dues iniciatives 
que ja han tingut molt èxit 
durant la Setmana Santa. Es 
tracta del scape room Ope-
ració Miró i la visita guiada 
Pirates de Miramar. També 
destaca com a novetat “Les 
nits del Mas Miró. Sopar sota 
les estrelles”. Una nit màgica 
per endinsar-se en l’univers 
mironià des del mateix lloc on 
Joan Miró el va concebre, el 
Mas Miró, així com excursions 
nocturnes a l'Areny. 

Nou web de Turisme
Finalment cal destacar que 
les pròximes setmanes en-
trarà en funcionament el nou 
portal de Turisme. Es tracta 
d’un nou web amb pàgines 
més visuals, dinàmiques i 
molt intuïtives. La nova pro-
posta potencia les experièn-
cies al municipi tot destacant 
els punts forts i el fet que ens 
fa singulars. Està segmentada 
segons el tipus de turistes i 
s’oferirà en 5 idiomes.

L'equip de tècnics del Parc 
Científi c de Turisme i Oci de 
la Universitat Rovira i Virgili 
ja ha lliurat a l'Ajuntament el 
document del Pla Estratègic 
de Turisme. Aquest ha 
estat validat per la Taula de 
Turisme, creada a mitjans 
mes de maig del 2017 i 
formada per representants 
del consistori, del sector 
turístic local, proposats per 
tots els grups municipals, la 
Fundació Mas Miró i la URV.

El Pla Estratègic de Turisme 
Mont-roig Miami 2018-2025, 
que ha impulsat la regidoria 
de Turisme i l'ofi cina del Pla de 
Barris de La Florida de Miami 
Platja, té com a objectiu fi xar 
les pautes a seguir per millorar 
la imatge turística del munici-
pi i crear productes específi cs 
que li donin valor. En total, el 
pla ofereix 80 accions, algunes 
de les quals s'adrecen al global 
del municipi i del seu funcio-
nament i d'altres són especí-
fi ques. Entre altres qüestions, 
aquest pla recomana una major 

inversió pressupostària a l'àrea 
de Turisme, que és fonamental 
per a poder desenvolupar les 

accions futures. Les propostes 
van encaminades a diversos 
àmbits. Des d'impulsar el senti-
ment de pertinença al municipi 
a la continuació de la remode-
lació de l’Avinguda Barcelona; 
la construcció d'una via verda 
per l’actual traçat ferroviari de 
la costa un cop aquest sigui 
desmantellat; impulsar una 
nova oferta hotelera de quali-
tat; enfortir  els usos recreatius 
de les platges durant tot l’any; 
la promoció de les activitats 
nàutiques i continuar impulsant 
Joan Miró com a atractiu cul-
tural aprofi tant l'empenta de 
l’obertura del Mas Miró.

• El Pla recomana 
una major inversió 
en turisme per poder 
portar a terme les 
accions previstes

WIFI PÚBLIC A 
DIVERSOS ESPAIS

Les platges, però també al-
tres punts del municipi tin-
dran aquest estiu un servei 
de wifi  gratuït. Es tracta de 
la zona de Platja Cristall, el 
Torreó, la plaça Tarragona i la 
plaça Miramar. Aquests punts 
els ha triat l’Ajuntament pel 
fet de ser zones amb gran 
concurrència, especialment a 
la zona de costa, donat que 
s’ha pensat inicialment com 
un servei complementari 
per oferir a les platges però 
que fi nalment s’ha optat per 
ampliar a altres punts del 
municipi. Funcionarà a tra-
vés d’una concessió pública 
d’aquests espais a una em-
presa licitadora encarregada 
d'oferir el wifi . La previsió és 
ampliar les zones de cobertu-
ra en una segona fase.

Acte d'hissada de la Bandera Blava a la Cala Vienesos -Platja dels Penyals

Imatge del nou portal web de Turisme 

EIXOS DEL PLA ESTRATÈGIC DE TURISME

Incrementar el pressupost 
destinat a Turisme

Impulsar el sentiment de 
pertinença al municipi

Continuar la remodelació 
de l’Avinguda Barcelona

Via verda per l’actual 
traçat ferroviari de la 

costa

Impulsar una nova oferta 
hotelera

Enfortir  els usos 
recreatius de les platges 

durant tot l’any

Continuar impulsant 
Joan Miró com a atractiu 

cultural

Promocionar les activitats 
nàutiques
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L’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp s'ha tornat a adherir a la 
campanya europea Let's Clean 
Europe. En aquesta ocasió es va 
convidar a les escoles a participar-
hi per tal d’incrementar el nivell de 
conscienciació sobre el problema 
de la brossa. 

Fins a 500 quilograms de residus. 
Aquesta és la xifra que els alumnes 
de les escoles Marcel·lí Esquius i 
Mare de Déu de la Roca van acumu-

lar a finals de maig, en dues jornades 
de recollida de residus que tenien 
l’objectiu de conscienciar sobre la 
quantitat de residus que llencem de 
forma incontrolada a la natura. 
L’entorn de l’Institut Antoni Ballester 
i l’Estany Gelat van ser els dos espais 
on es va realitzar l’activitat que va 
permetre omplir 70 bosses grans de 
plàstic, 60 de paper, 120 de vidre i 
250 de resta. Els nens i nenes, a més, 
van fer la selecció de les deixalles per 
poder-les reciclar.

La primera fase d'actuacions 
preventives al voltant de l'Ermita 
de la Mare de Déu de la Roca  
ha permès minimitzar els riscos 
geològics detectats en forma de 
lliscaments i caiguda de blocs.

Aquestes obres preventives s'han 
portat a terme després de l'execució 
de l'estudi d'estabilitat del vessant 
sud-est del PEIN Mare de Déu de la 
Roca, l'any 2016, que indicava risc de 
despreniments. Les actuacions realit-
zades han consistit en la col·locació 
de 366 metres quadrats de xarxa de 
cable d'acer galvanitzat per a sub-
jecció i delimitació de blocs, 54 an-

coratges flexibles d'acer per a fixació 
de la xarxa de cable i 6 ancoratges 
fixos de barra per a l'estabilització 
dels blocs aïllats més inestables. Els 
treballs s'han dividit en dues fases i, 
de moment, s'ha finalitzat la primera 
fase que engloba les zones més vul-
nerables. Es tracta principalment del 
vessant en què hi ha camins d'accés 
a l'Ermita per a vehicles i vianants. 
Amb l'execució d'aquestes obres de 
millora es considera que s'ha reduït 
dràsticament el perill que podria oca-
sionar el lliscament o la caiguda de 
blocs davant la inestabilitat de tota la 
muntanya. La segona fase es preveu 
que s'iniciï aquest 2018.

El departament de Joventut de 
l'Ajuntament de Mont-roig del 
Camp ha celebrat aquest mes de 
juny el desè aniversari del Casal 
de Joves K1. 

Els actes de celebració s'han traslla-
dat a aquest 2018 per fer-los coinci-
dir amb una de les entitats del muni-
cipi que més ha col·laborat amb els 
joves com són el Grup de Colònies 
i Esplai Els Brivalls, que en aquest 
cas han complert 35 anys. La festa 
de celebració s'ha allargat tot un cap 
de setmana i ha comptat amb nom-
broses propostes per als joves i les 
famílies del municipi, com una festa 
holi, titelles, concert jove, acte insti-
tucional, ballada de gegants i altres 
activitats. 

El K1 espai de referència
El Casal de Joves de Mont-roig és el 
principal punt de trobada dels joves 
amb la realització de cursos, sorti-
des, xerrades, activitats lúdiques, 
formacions, tallers... tenint com a 
eix central 3 programes importants 
i de referència. Es tracta del Kda't 
(activitats que es realitzen a les ma-
teixes instal·lacions o al municipi), el 
Tok'l2 (sortides, excursions i viatges 
fora del municipi conjuntament amb 
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant), i 
més recentment l'exitós Pànic (2 me-
sos plens d'activitats amb temàtica 
terrorífica). Fruit de la bona accepta-
ció pels joves va néixer poc més d'un 
any després a Miami Platja el K2, que 
és també un referent entre els joves 
d'aquest nucli. 

Mont-roig del Camp i Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant s’han unit 
al Pla integral d’Ecovidrio, entitat 
sense ànim de lucre encarregada 
del reciclatge d’envasos de vidre, 
per incrementar-ne la reutilització 
en els establiments hostalers durant 
l’estiu.

La campanya ‘Pren nota, recicla vidre’ 
ha arribat a 142 establiments hosta-
lers de la línia de costa de Mont-roig 
del Camp (concretament del nucli 

de Miami Platja i de la urbanització 
Mont-roig Badia) i de la localitat veï-
na de Vandellòs i l'Hospitalet de l'In-
fant. A més, els establiments adherits 
a la iniciativa competiran durant l’es-
tiu i podran seguir la seva posició en 
un rànquing. Els locals més compro-
mesos podran guanyar fins i tot un 
premi. D'altra banda, per mobilitzar 
la ciutadania, Ecovidrio ha decorat 
una trentena de contenidors de reci-
clatge de vidre amb motius estiuencs 
i n'ha instal·lat una trentena de nous. 

500 KG DE RESIDUS
En el marc del Let's Clean Europe, les escoles participen en jor-

nades per recollir deixalles que abandonem als espais naturals 

MILLORES A L'ERMITA

Els aniversaris del Casal 
de Joves K1 i Els Brivalls

RECICLEM VIDRE
Més de 140 establiments hostalers de la línia de costa participen 

a la campanya "Pren nota, recicla vidre"
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L'Estany Gelat va ser un dels punts on es van recollir els residus 

Treballs de perforació dels ancoratges i instal·lació de xarxa al voltant de l'Ermita M.D. Roca

La festa holi, una de les activitats que han servit per celebrar les efemèrides

Per incentivar el reciclatge s'han decorat contenidors de vidre amb motius estiuencs 

El departament de Joventut i Els Brivalls amb el pastís d'aniversari

SUMARIRESIDUS

MEDI AMBIENT

JOVENTUT



CULTURA

CONEIXEM LES ENTITATS DEL MUNICIPI

Fomentar la pràctica de 
l'atletisme entre els nens i 
nenes a partir dels 6 anys 
però també entre els adults 
és el principal objectiu de 
la nova Escola d'Atletisme 
de Mont-roig que tot just 
s'ha presentat aquest mes 
de juny per tal de començar 
a caminar en les pròximes 
setmanes. 

Un grup d'afi cionats a l'at-
letisme (Cristina i Jordi Ca-
llau, Dídac Claparols, Laura 
Callau, Alícia Garcia, Miguel 
Godoy, Joan Alabart, Jaume 
Marginet, Àlex Llaveria, Pol 
Vilà i Fina Casas) van decidir 
fa unes setmanes crear una 
nova secció dins el Centre 
Excursionista l'Areny per fo-

mentar la pràctica de l'atle-
tisme i tot allò que comporta 
aquest esport. És a dir, evitar 
el sedentarisme, millorar els 
hàbits alimentaris, promoure 
i desenvolupar valors socials 
de cohesió i integració, com 
l'amistat, el respecte, la tole-

rància, la companyia, la co-
operació o la igualtat entre 
persones. Aquesta nova enti-
tat es va presentar en socie-
tat a fi nals de maig i durant el 
mes de juny ja s'han realitzat 
els primers entrenaments que 
han estat un èxit de participa-

ció amb més de 80 infants i 
joves que volen endinsar-se 
en aquest esport. Els impul-
sors d'aquesta Escola d'Atle-
tisme de Mont-roig han expli-
cat que a partir del setembre 
els horaris s'adequaran amb 
els escolars. També hi haurà 

entrenaments per adults. A 
les instal·lacions situades a 
tocar del Camp de Futbol de 
Mont-roig es faran els entre-
naments i, de cara a la tem-
porada vinent, també està 
previst participar en alguna 
competició.
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CREADORS DE LA FESTA PIRATA
L'Associació Lluna Roja la integren un centenar de veïns de Miami Platja

La regidoria de Cultura ha 
editat en format de conte 
il·lustrat la llegenda de la 
pirata Lluna Roja per tal 
de fer-ne difusió entre els 
infants del municipi.

Amb l'objectiu de fomentar 
la cultura popular, el senti-
ment de pertinença i l'enfor-
timent d'elements festius al 
jove nucli de Miami Platja, 
l'Ajuntament ha editat per 
primera vegada la llegenda 
de la Lluna Roja, una histò-
ria que va nèixer fa 9 anys 
de forma paral·lela als tallers 
organitzats per la Generalitat 
que van impulsar la creació 
d'una geganta que porta el 
mateix nom. El llibre és una 

adaptació de la llegenda en 
un format de conte il·lus-
trat adreçat a infants. L’obra 
explica la llegenda de la te-
muda pirata Lluna Roja que 

lluitava contra les injustícies a 
bord de la seva nau, la Nahla. 
De l'assalt realitzat a Miramar 
en neix una història d'amor 
difícil de prosperar davant 
dels lligams amb el mar i la 

terra dels seus protagonistes. 
A través d'aquesta història 
“Lluna Roja, la llegenda pi-
rata de Miramar” es transme-
ten valors com la solidaritat, 
la igualtat de gènere o la 
responsabilitat. L'Ajuntament 

regalarà cada any exemplars 
del conte als alumnes de ter-
cer de primària de les escoles 
municipals. A més a més, el 
llibre es podrà adquirir per 5€ 
per tal d'impulsar futures edi-
cions del conte. 

L'Associació Lluna Roja de 
Miami Platja es va crear 
l'any 2011 amb l'objectiu de 
fomentar l'associacionisme 
a Miami Platja al voltant 
de la tradició dels pirates 
que antigament apareixien 
regularment al nostre litoral.

Per aquest motiu i aprofi tant 
el suport de la Generalitat 
de Catalunya es va cercar un 
element identifi catiu que po-
gués ser utilitzat per al veïnat 
de Miami Platja. Així va ser 
com va sorgir la geganta de 
la Lluna Roja, tal com recor-
da la presidenta de l'entitat 
Rosa Tejero, que explica que 
actualment són un centenar 
les persones que hi partici-
pen. Les activitats més ha-
bituals són les sortides de la 

geganta acompanyada pel 
grup de timbalers i els gra-
llers que van arribar després, 
les festes que es fan a Miami 
Platja o a totes les activitats 
que realitzen altres col·lectius 
i que els demanen la seva 
col·laboració. Però la princi-
pal raó de ser de l'Associació 
Lluna Roja és la Festa Pirata 
que enguany ha tingut lloc 

els dies 30 de juny i 1 de juli-
ol. Encara que la festa va co-
mençar al mes de setembre, 
els organitzadors van decidir 
traslladar-la a l'inici de l'es-
tiu perquè la climatologia és 
més bona. 
La festa, molt divertida i par-
ticipativa, segons Rosa Teje-
ro, busca nous al·licients per 
aconseguir la implicació de 

més persones. "De vegades 
em sembla que hi ha més 
gent de fora que no pas del 
municipi i per això treballa-
rem per aconseguir una ma-
jor participació", ha explicat. 
Enguany, la novetat ha estat 
una nova carpa tipus haima 

que ha servit de punt de tro-
bada de tots els participants. 
Cada any s'hi congreguen 
diversos clans de pirates que 
competeixen en una batalla 
d'andròmines i que festegen 
l'arribada de la geganta amb 
càntics, balls i diversos àpats.

LA LLEGENDA DE LA LLUNA ROJA, EN LLIBRE
L'Ajuntament edita en format de conte il·lustrat la història de la pirata més temuda de la Mediterrània

La geganta Lluna Roja amb alguns dels integrants de l'associació

IMPULS A L'ATLETISME 
El C.E l'Areny crea una secció per difondre aquesta pràctica esportiva

Primeres classes de l'Escola d'Atletisme de Mont-roig del Camp. Foto: M.A.

Portada i una de les il·lustracions del llibre de la llegenda de la Lluna Roja

• Cada any es 
regalaran exemplars 
als alumnes de tercer 
de primària de les 
escoles del municipi

FITXA DE L'ENTITAT

A QUÈ ES DEDICA?
Aquesta associació va nèixer 
fa vuit anys per dinanitzar el 
calendari festiu de Miami 
Platja i aconseguir la partici-
pació de la ciutadania i dels 
visitants a partir d'una festa 
al voltant de la tradició pi-
rada de la zona de la costa 
que es vol reivindicar.
 

ACTIVITATS, QUAN I ON?
L'entitat amb la geganta, els 
timbalers i els grallers partici-
pa en les principals festes que 
es realitzen a Miami Platja al 
llarg de l'any, però principal-
ment treballa per la Festa Pi-
rata que enguany ha tingut 
lloc els dies 30 de juny i 1 de 
juliol i que ha tornat a ser un 
èxit de participació. 

DADES DE CONTACTE?
Llunaroja.miami@gmail.com

Festa Pirata de Miami Platja

672392828

PETITS SONS DE NIT    

El cicle Sons de Nit incor-
pora una sorpresa: concerts 
pensats pels més petits de 
casa. El primer tindrà lloc el 
dia 29 de juliol a les 19.00 h 
amb l’espectacle El Jon i el 
misteri del Saxofon amb la 
companyia Librusión. El se-
gon espectacle tindrà lloc el 
dia 26 d’agost a les 19.00 h
amb l'obra El poble de la 
música de Jordi Carré.
L'objectiu és que els nens i 
nenes també gaudeixin del 
magnífi c entorn de l'Ermi-
ta de la Mare de Déu de la 
Roca i de la cultura. 

FITXA DE L'ENTITAT

A QUÈ ES DEDICA?
Aquesta secció del CE 
L'Areny neix amb la voluntat 
de fomentar la pràctica de 
l'atletisme entre els infants a 
partir de 6 anys i tots els hà-
bits saludables que compor-
ta la seva pràctica.

ON ES FAN ACTIVITATS? 
Durant l'estiu es faran entre-
naments els dimarts i dijous 
de 7 a 9 del vespre. A partir 
del setembre els horaris pels 
més petits s'avançaran per 
fer-los coincidir amb la sorti-
da de l'escola.

DADES DE CONTACTE?

 escola.atletisme@celareny.cat

www.facebook.com/escola.atletisme

www.instagram.com/escolaatletismemontroig/
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‘Ni contigo ni sin tí tienen mis males reme-
dio’... Com diria la cançó, podria quedar 
aquí, si no es tracta d’una cosa tan seriosa 
com el progrés del nostre municipi.
El PDeCat va votar en contra del PAM, un 
pla d’acció municipal elaborat a través de 
la participació de la ciutadania, tècnics 
de l’Ajuntament i polítics, tant del govern 
com de l’oposició. Va votar en contra tot i 
que les seves propostes estan integrades 
en el PAM i s’estan executant en la me-
sura que podem. I per seguir en aquest 
teatre de l’absurd, segueixen presentant 
mocions convidant a l’equip de govern 
a realitzar accions que ja s’inclouen en el 
pla, critiquen si executem les seves pro-
postes perquè són mèrit seu, i si no les 
executem ens ho retreuen.
Aquest grup està pel compliment del 
compromís adquirit, per la màxima execu-
ció del PAM i pel progrés del nostre mu-
nicipi, de tot el municipi  que apareix citat 
per primer cop el 23 de gener de 1118 a 
la carta de donació atorgada per Ramon 
Berenguer III al bisbe Oleguer, i de les al-
tres parts del nostre municipi que van ve-
nir després de la via del tren. Una via que, 
segons sembla, preval per antiguitat als 
drets dels ciutadans, segons es desprèn 
de la intervenció de l’alcaldable a les files 
del PDeCat en el ple de maig.
Dit això, i com dèiem a l’inici del nostre es-
crit, estem pel progrés, per l’evolució del 
nostre municipi, i si fos campanya electo-

ral es podria dir que són promeses. Però 
no són promeses l’asfaltat i condicionat 
del passeig Marítim, que tenim més Ban-
deres Blaves que mai, que tenim un nou 
institut amb marca d’identitat pròpia. No 
són promeses sinó una realitat l’execució 
d’un d’aquests “Projectes” que teníem 
guardats al calaix com l’avinguda Barce-
lona,   que esperem que porti un canvi de 
rumb en el municipi, convençuts que serà 
la llavor per a l’augment del teixit em-
presarial i per tant de les ofertes d’ocupa-
ció no només en temporada de vacances. 
No són promeses el nostre compromís 
amb l’esport, la joventut i les entitats, que 
en pocs mesos veuran realitzades la pista 
d’estiu o la redacció del projecte de l’es-
pai polivalent a Mont-roig, un altre projec-
te que   estem decidits a realitzar.
Seguirem picant pedra, no ens cansa-
rem. Seguirem treballant per fer realitat 
aquests i altres projectes, com la via ver-
da, que farà que tots els carrers de Miami 
Platja desemboquin al mar. Us imagineu 
el que suposarà aquest canvi al nostre 
municipi? Seguirem incansables trucant 
a les portes que siguin necessàries per 
complir amb els nostres compromisos, 
tot això sense deixar-nos a ningú enrere, 
sense deixar ni una sola família al carrer, 
sense persones que no tenen les seves 
necessitats bàsiques cobertes, perquè el 
progrés és de tots/es, pel nostre PAM, el 
vostre PAM!

Al ple de març vam presentar una moció 
per sol·licitar la millora de l’accessibili-
tat a les nostres platges; una moció que 
té com a únic objectiu sumar, millorar el 
que ja tenim i treballar, plegats, per de-
fensar el dret universal de l’accessibilitat 
fomentant una societat inclusiva en què 
tothom sigui respectat i valorat.
El vot en contra de tot l’equip de govern 
no només ens va sorprendre, també ens va 
decebre. Respostes com: «Ens agrada la 
seva proposta, però…»; «Ara mateix no és 
una prioritat»; «No tenim temps perquè els 
serveis tècnics van col·lapsats»; «No està 
recollit en el Pla d’Acció Municipal»; «No 
està inclòs dins dels pressupostos d’aquest 
any» (i això que anem a modificació de crè-
dit per mes) o «Aquesta feina l’ha de fer 
la Generalitat i no pas l’Ajuntament» són 
excuses inadmissibles. La incorporació de 
l’accessibilitat en la configuració, mante-
niment i gestió dels municipis és compe-
tència de les autoritats locals articulant 
polítiques i programes que garanteixin el 
benestar de tots els ciutadans i promoguin 
la seva autonomia. 
No és una moció aïllada. Aquesta pro-
posta va relacionada amb dues mocions 
anteriors que ha presentat el nostre grup 
municipal. La primera, l’any 2016, feia 
referència als parcs infantils accessibles; 
una proposta aprovada per unanimitat i 
que a dia d’avui no s’ha fet res i ente-
nem que no es farà. Una segona moció, 

de fa dos mesos, on sol·licitàvem i pro-
posàvem solucions a la problemàtica de 
l’estacionament al nucli antic, sobretot 
tenint en compte la gent gran, les perso-
nes amb mobilitat reduïda, problemes fí-
sics, etc. i la resta dels veïns. Ens van dir, 
curiosament, que ja s’hi estava treballant 
però tampoc s’ha fet res. Senyors de 
l’equip de govern, l’autèntica accessibi-
litat, l’autèntica inclusió social, no és la 
que es verbalitza sinó la que es practica.  
Comentaris com: «El que no farà aquest 
equip de govern és trencar la línia de 
treball que està duent a terme, encara 
que presentin mocions que estiguin bé. 
Els ho adverteixo per a les properes ve-
gades, sobretot a vostès que van votar 
en contra del PAM» no faran que deixem 
de treballar, de presentar mocions per a 
la millora del nostre municipi i dels nos-
tres veïns, de fer esmenes de denunciar 
i de proposar quan calgui. Tot al contra-
ri: seguirem treballant per a la millora 
del nostre municipi i dels nostres veïns, 
aquesta és la nostra prioritat. 
Per acabar volem fer una menció espe-
cial al Grup de Colònies i Esplai els Bri-
valls amb motiu del seu 35è aniversari. 
35 quintes del nostre poble hem pogut 
gaudir-ne i desitgem que en siguin mol-
tes més. Gràcies de tot cor per tot el que 
feu. Felicitats també al Casal Jove K1 de 
Mont-roig en el seu desè aniversari. 
Passeu tots un bon estiu. 

Tornem a tenir un altre Comunica a les mans. 
Ha arribat, doncs, la revista propagandística 
de l’alcalde. Només cal mirar i comptar les 
fotos on hi surt l’alcalde i/o algun membre de 
l’equip de govern per adonar-se’n del que 
diem. L’oposició ens hem de conformar amb 
les engrunes d’aquest espai de 2.700 caràc-
ters. Publicitat que no sabem quants € ens 
costa perquè l’alcalde ha de signar un decret 
que ens permeti accedir a la informació. 

I mentrestant, al Ple del juny s’aprova un Pla 
Econòmic - Financer per als anys 2018-19 
degut a l’incompliment de la regla de la des-
pesa i estabilitat pressupostària. D’això se’n 
diu congruència! 

També s’entossudeixen a repetir el fracàs en 
la 3a edició de la Fira La Cullerada conver-
tint la Fira de Mont-roig en una petita mos-
tra gastronòmica que es limita a parades de 
productes de fora de la comarca. Per tant, 
de productes de proximitat i Km 0, a part 
dels productors locals, res de res. A part de 
l’exclusió de tot i tothom que no sigui del 
sector. Aquesta Fira no ens representa, ni 
ens la sentim nostra i, per més inri, no té cap 
repercussió comercial ni econòmica. L’any 
passat, l’alcalde es va comprometre a valo-
rar la continuïtat de La Cullerada, després de 
copsar el descontentament de molts veïns i 
veïnes. Ara, tal com li hem sentit dir algun 
cop: “facta, non verba” (fets, no paraules!). 
Esperarem, asseguts, el seu anunciat gir... 
que mai no arribarà, perquè, de savis seria 
rectificar.

Amb el seu savoir faire i governant per a tot-
hom (?), han aplicat el compliment de l’Orde-
nança número 4, (el bon ús de la via pública) 
ordenant a la brigada la retirada de “tots els 
símbols existents en via pública que s’hagin 
instal·lat sense permís previ i amb finalitats 
polítiques, cíviques o propagandístiques”. I 
ens preguntem: la retirada de l’estelada de 
la rotonda, en quina ordenança es basava el 
Sr. alcalde, quan no hi tenia competències? 
Això és crear malestar on no n’hi ha. Això és 
buscar problemes sense necessitat. Sempre 
ens hem expressat i manifestat amb respecte 
i civisme, i ara se’ns diu que els nostres car-
rers, ja no són nostres. El groc no representa 
cap partit, representa la llibertat, la justícia i 
els drets humans, i en aquest posicionament 
ens hi hauríem de trobar tots. L’article 155 ja 
està derogat, Sr. alcalde!

I per últim, us informem que ja tenim cap de 
llista per a les properes eleccions munici-
pals del proper 2019. A la darrera assemblea 
de militants i simpatitzants, la republicana 
Irene Aragonès i Gràcia va ser escollida per 
unanimitat després de fer una amplíssima va-
loració de la feina feta.

Bon estiu, especialment al sector turístic! 
Naltros continuem tossuts lluitant contra 
l’injust empresonament i exili dels nostres 
polítics.

Salut i República!

Una de les indústries més importants del 
país i també del nostre municipi, font de 
riquesa per les famílies i empreses de casa 
nostra, és el turisme. Se n’ha parlat, escrit 
i estudiant tant d’aquest sector que seria 
d’atrevits voler posar-hi la cullerada (valgui 
l’expressió amb el bon sentit de la paraula). 
El fenomen és tant important i ens afecta 
tant a tots que hem de dir que és prioritari 
en les decisions i projectes polítics per part 
de la nostra coalició d’Ara-Verds x Més.
No totes les destinacions turístiques -i sem-
pre parlant des de la senzillesa de les coses 
que les fan grans- poden dir que reuneixen 
en molts pocs quilòmetres quadrats mar, 
platja, cel i muntanya. Aquí tenim clima be-
nigne tot l’any; bona part del territori verge; 
cultura per tot arreu; el recuperat Mas Miró 
-conegut mundialment i amb una bona 
política de promoció i museïtzació-; restes 
antigues com el Poblat romà de les Bar-
queres o el nucli medieval de Miramar, tots 
dos a primera línia de mar; Mont-roig amb 
el seu casc antic poc cuidat (prioritari en 
propers projectes de millora i restauració); 
l’Ermita de la Mare de Déu de la Roca, lloc 
de repòs espiritual pels creients i admirat 
per tothom per la seva energia basada en 
l’entorn de pau i convivència amb la natura; 
platges d’arena brillant que cal conservar; 
el Pla Especial d’Interès Natural (PEIN) de 
l’Estany Salat o les magnífiques cales de 
Miami Platja. Parem!!! per què se’ns omple 
de boca de tanca admiració pel nostre po-
ble i cal prestar atenció.

Tot això no tindrà cap valor si ho arrasem 
sense contemplacions buscant el diner per 
avui sense pensar en demà. Ho hem de 
conservar amb tot allò que li dóna prestigi 
tractant-ho amb saviesa, que no és res més 
que la convivència entre turisme, els veïns 
i la natura. D’aquesta manera tindrem un 
turisme de qualitat per molts anys.
Hem de donar-nos a conèixer anant a fi-
res i promocions turístiques a l’exterior i 
al nostre país; buscar aquest turisme cul-
te i respectuós amb el medi ambient. Tot 
això de res ens servirà si quan ens visitin 
aquests turistes no trobessin les aigües ne-
tes perquè les depuradores no funcionin, 
les platges estesin brutes perquè no ens 
hi dediquem, l’entorn estés descuidat i, el 
més important, a nosaltres que hi vivim i 
en vivim tot l’any com a persones amables 
i transmetent alegria als visitants conside-
rant-los com els nostres invitats, atenent-los 
amb senzillesa i naturalitat. Tot això és el 
que estem fent i en sabem, però sense per-
dre el nord, respectant-los i amb harmonia 
amb la naturalesa.
Una crida a tot els veïns i veïnes que tenen 
els seus negocis i treballs dedicats al ser-
vei del turisme; a les empreses privades cal 
encoratjar-les a superar dificultats i mirar 
el futur; i als treballadors municipals per 
tal que hi dediquin l’esforç més que mai 
en aquests mesos d’estiu. Entre tots hem 
de donar la imatge que Mont-roig i Miami 
Platja es mereixen.

Seguirem picant pedra,            
no ens cansarem

Tossudament alçats Turisme

g.m.psc@mont-roig.com

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

g.m.pdecat@mont-roig.com

‘Facta, non verba’
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A nadie se le escapa que, desde hace no 
pocos meses, la convivencia se ha visto se-
riamente comprometida en toda Cataluña, 
y que las diferencias han trascendido de lo 
político, para instalarse, con toda virulen-
cia, en el seno de la sociedad.

El clima político se ha visto seriamente exa-
cerbado, y esta compleja situación, ha sal-
picado a todos los ámbitos e instituciones.

Desde Plataforma, como opción política 
estrictamente municipalista e independien-
te, y donde conviven un gran número de 
sensibilidades, entendemos que los ayun-
tamientos deben ser preservados como 
espacios de diálogo franco y sincero, sobre 
cuestiones estrictamente municipales, de-
jándolos totalmente al margen del debate 
territorial.

Si los ayuntamientos se convierten en una 
caja de resonancia o en una mera prolonga-
ción del debate social o del enfrentamien-
to parlamentario, en un momento donde la 
crispación política es máxima, ¿qué espa-
cios quedan libres para el entendimiento?

Los ayuntamientos tienen un reto indu-
dable, como es la mejora inmediata de la 
calidad de vida de todos, por ser la ad-
ministración más próxima al ciudadano. 
En el ámbito municipal cabe debatir so-
bre un gran número de competencias y 

aspectos de indudable importancia, que 
condicionan las necesidades básicas de la 
sociedad, por lo que es absolutamente ne-
cesario dejar al margen todos aquellos ele-
mentos que, situados al margen de la vida 
municipal, solo contribuyen a enrarecer el 
ambiente y fomentar los enfrentamientos.

No es aceptable que los debates sobre 
cuestiones municipales clave, queden sis-
temáticamente obviados por cuestiones 
que solo corresponde ser tratadas por el 
Parlament de Catalunya o por las Cortes 
Generales.

Por supuesto, desde Plataforma se man-
tiene el más estricto y escrupuloso respe-
to por todas las opciones políticas, pero 
siempre que su ejercicio se realice desde 
la estricta observancia del ordenamiento 
jurídico vigente.

Y es que, cabe tener en cuenta, los ciu-
dadanos no demandan otra cosa a sus 
representantes políticos que den ejemplo 
cumpliendo con la ley que, por otra parte, 
han jurado o prometido acatar y defender, 
aunque sea por imperativo legal.

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

Las ordenanzas municipales que regu-
lan y defienden el espacio público, que 
es de todos, están para mandar cumplir 
dicha ordenanza, el respeto de lo que 
es de todos, no puede verse oscureci-
do por la imposición de una forma de 
utilización política. 

Recientemente ha ocurrido en nuestro 
municipio que se instalaron unas ban-
deras españolas en la avenida Príncipe 
de España. No se tardo ni dos horas en 
ser retiradas por el equipo de gobier-
no, rápidamente se justificaron argu-
mentando el cumplimiento de la Orde-
nanza numero 4: se ordena la retirada 
de todos los símbolos existentes en vía 
publica  instalados sin permiso previo 
y con finalidades políticas o propagan-
dísticas. Desde Cs, nos parece bien 
cumplir la Ley señor Alcalde -y equipo 
de gobierno- pero les recordamos que 
se tienen que retirar todos los símbolos 
de esa índole de todos las zonas mu-
nicipales y no dejar que campen a sus 
anchas por el espacio público que es 
de todos únicamente los que son de su 
agrado.

Al mismo tiempo, celebramos que la 
sensatez vuelva a este Ayuntamiento 
colocando de nuevo todas las bande-
ras oficiales en los edificios públicos, 
petición que reiteradamente desde 
Ciudadanos  habíamos  solicitado para 

que todos los vecinos pudiésemos sen-
tirnos representados.

Respecto a la edición de la leyenda de 
la Lluna Roja, creemos que es una fiesta 
que encaja en nuestro municipio y sirve 
para que visitantes disfruten en las pla-
yas con el buen tiempo y dejen volar su 
imaginación con la Leyenda. En lo que 
no estamos de acuerdo es en que se 
decida editar este libro Leyenda solo 
en catalán. Como siempre, defende-
mos el bilingüismo en nuestras comu-
nidades y apostamos por una tercera 
lengua, con más razón en un municipio 
turístico, y nos parecería se sentido co-
mún editarlo en otros idiomas como el 
inglés, por ejemplo.

En el pleno pasado, votamos a favor 
una moción para mejorar la accesibi-
lidad a las playas. Entendemos que 
apostar por la accesibilidad no debe 
ser nunca un obstáculo, independien-
temente del color político, nos parece 
una falta de diálogo que desde el equi-
po de gobierno, se argumente cómo 
excusa que ya se está trabajando en 
ella para rechazarla. Ciudadanos vota-
rá siempre teniendo en cuenta la via-
bilidad y si beneficia a los ciudadanos, 
venga de donde venga la propuesta.

Ciutadans Miami/Mont-roig, os desea 
un feliz verano.

Posa’t en 
contacte amb 
els grups polítics 
municipals.

Posa’t en 

Cumplir la Ley

El ayuntamiento: 
espacio de diálogo.

g.m.ciutadans@mont-roig.com

g.m.imm@mont-roig.com g.m.fi c@mont-roig.com
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Els mesos de primavera són una bona oportunitat per gaudir del bon temps! Si ets dels 
que ha participat en les diferents activitats que s'han programat al municipi... Busca't

II FESTA DE LA GENT GRAN
Prop de 450 persones van participar en aquesta celebració que 

reuneix els avis i àvies del municipi que tenen més de 70 anys

JORNADA ESCOLAR
Les tres escoles del  municipi celebren la segona  trobada 
lúdic-esportiva, aquest any amb la visita del Tarracus

FESTES SANT JOSEP 
Festa multicultural

DIADA DEL POP
La Punta del Riu de Miami Platja va tornar a ser l’escenari d’una diada en 

què es van servir prop de 4.500 degustacions de pop

DIADA DEL POP
S’hi  van poder tastar les propostes culinàries dels 9 

restaurants participants

COV'ART
Exposició de pintures d'artistes locals

COV'ART
Espectacle a les Coves del 

Roure de Costa Zèfir

PLA ESTRATÈGIC
Sessió participativa a Miami Platja

PLA ESTRATÈGIC
Sessió participativa a Mont-roig

Què has fet 
AQUESTA PRIMAVERA?
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REVETLLA DE SANT JOAN
Lectura del Missatge dels Focs de Sant Joan a càrrec de la Pubilla de Mont-roig.
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ANIVERSARI DE LA BIBLIOTECA DE MIAMI PLATJA
Bufant les 15 espelmes 

PUBILLES 2018
Vestits de gala en l'acte de l'Elecció de la Pubilla de Mont-roig 

PUBILLES 2018
Tradicional recepció institucional a la Casa de Cultura

JOVENTUT
Xerrada sobre salut mental al K1 

REVETLLA DE SANT JOAN 
L'encesa de la foguera és un 

dels acates més esperats, 
aquest any a la Platja Cristall

JOVENTUT
Xerrada la K2 sobre salut mental

JOVENTUT
Taller de manualitats de la Setmana Friki

REVETLLA DE SANT JOAN
Sopar de carmanyola a la fresca a Miami Platja

TURISME
Activitats i animació infantil per gaudir de les vacances de Setmana Santa

ANIVERSARI DE LA BIBLIOTECA DE MONT-ROIG
Bufant les 30 espelmes 

DIADA DE SANT JORDI
Amb la participació de les entitats locals

CULTURA
Les escoles van al teatre. Una proposta per acostar les arts escèniques als infants 

DIADA DE SANT JORDI
Amb la participació de les entitats locals

DIADA DE SANT JORDI
Amb la participació de les entitats locals

RUTA DE LA TAPA DE MIAMI PLATJA
Fotografia de familia amb els restaurants participants 

REVETLLA DE SANT JOAN
Arribada de la flama del Canigó a Mont-roig.
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Aquest estiu no et perdis...

ag
en

d
a 

Consulta l'agenda 
actualitzada a:

www.mont-roig.cat

No t'arriba el COMUNICA?
 Posa't en contacte amb 

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

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

Setembre

 Les biblioteques 
participen en un projecte 
de dinamització cultural 

a partir de la cultura 
del vi oferint una 

programació especial.

Biblioteques de Miami Platja i 
Mont-roig

Setembre - octubre 

Formació que donarà 
eines per poder fer 
tasques de monitor 

d'esport extraescolar

Casal K1 de Mont-roig

Del 20 al 28 de juliol

 Tradicional festa major 
amb concerts, balls, 

gastronomia, activitats 
pels més petits, 

vaquetes, el Mar Musik 
i la multitudinària Festa 

de la Nacional 340

Miami Platja

19 i 21 de juliol

Taller per conèixer la 
tècnica del Stopmotion 
per fer curtmetratges

Casals de Joves K1 i K2

12 i 13 d'agost

Nits màgiques per 
endinsar-se en l’univers 

mironià. Amb visita, 
sopar, xerrada sobre 
la cèlebre sèrie“Les 
Constel·lacions” i 

observació dels estels 
des de la torre del Mas. 

Mas Miró
Més info: 977 179 158

28 i 29 juliol
25 i 26 d'agost

Propostes musicals de 
petit format amb Gina 
Llauradó - Marc Torres 
i Laia Masdéu - Jorge 
Varela. Ara també pels 
més petits de la família.

Ermita de la Mare de Déu
de la Roca

POSTA DE SOL A 
L'ARENY

14 i 28 juliol 
11 i 25 d'agost

 Excursió guiada a peu 
fi ns al PEIN de la Mare 
de Déu de la Roca per 
gaudir de la posta de 
sol, sopar a la fresca i 
observació dels estels.

Parc de l'Era de Mont-roig
Més info: 977 81 09 78

MARE DE DÉU DE LA 
ROCA

8 de setembre
Tradicional diada en 

honor a la Mare de Déu 
de la Roca amb actes 
religiosos i culturals.

Ermita M. D. Roca

Del 20 al 28 de juliol 2018

www.mont-roig.cat
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Del 3 al 5 d'agost

Programació festiva per 
a tots els públics a més 
de la fi ra de productes 
de qualitat i proximitat 
com a protagonistes.

Mont-roig del Camp

FIRA DE MONT-ROIG

TALLER STOPMOTION

Festa del Barri de Baix: 
6 i 7 de juliol (al carrer 

Aureli M. Escarré).

Festa del Barri de Dalt: 
14 i 15 de juliol (al carrer 

d’Amunt).

Festa de la urbanització 
Casalot-Zona Roma: 
10 i 11 d’agost a l’Av. 
Casalot-aparcament.

Festa de Les Pobles: 
14 i 15 d’agost a Platja 
Pixerota-zona sota via.

Festa del Barri del Rovell 
de l'Ou – Carnaval 

d'Estiu, el 25 d’agost.

FESTES VEÏNALS 
D'ESTIU

FESTA MAJOR                               
DE SANT JAUME

LES NITS AL MAS MIRÓ
Sopar sota les estrelles

CURS D'ESPORT 
EXTRAESCOLAR

BIBLIOTEQUES 
AMB D.O.

Del 22 al 26 d'agost

Diverses parades de 
moda, food trucks i una 

àmplia programació 
musical i d'animació per 

a totes les edats.

Punta del Riu de Miami Platja

FESTIVAL NOMAD

6 d'octubre

El bateria dels Pets, Joan 
Reig, presentarà el seu 
primer disc en solitari 
en el marc del Festival 

Accents 

Casal de Joves K1 de 
Mont-roig 

FESTIVAL ACCENTS

SONS DE NIT I PETITS 
SONS DE NIT

12 de juliol

Saló del Manga de TGN
23 d'agost

Sortida al Caribe Aquatic 
Park de La Pineda

Del 3 al 7 de setembre

Viatge a París - Eurodisney

Casals de Joves K1 i K2  

SORTIDES TOK'L 2


