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BONES FESTES I FELIÇ 2018!
L’encesa de l’arbre i les
llums nadalenques, els
dies 1 i 2 de desembre,
va servir per inaugurar les
festes de Nadal al municipi
configurades per una
seixantena d'activitats per a
gaudir-les amb la família.
El Nadal és època de tradicions i per aquest motiu el
nostre municipi celebrarà
les activitats més habituals
d'aquestes dates. A les cases,
torna la il·lusió d’alimentar el
tió i fer-lo cagar o de cantar
nadales. als carrers i places,
de comprar als mercats na-

dalencs, de visitar el pessebre
vivent, de celebrar l’arribada
de l’any nou, de passejar envoltats de llums de colors o de
veure arribar Melcior, Gaspar
i Baltasar carregats de regals.
La programació nadalenca,
com en els anys anteriors, es
va iniciar el divendres 1 de
desembre a la plaça de Tarragona de Miami Platja amb
l’encesa de l’arbre i les llums
de Nadal. L’acte d’inauguració
de les festes nadalenques es
va repetir el dissabte següent
a la plaça Miramar de Montroig. Als dos nuclis, a més de
l’encesa de la il·luminació, hi

va haver cantada de nadales
amb els alumnes de l'Aula de
Música, un cor de gospel, la

• L'encesa de l'arbre
de Nadal a Montroig i a Miami Platja
va inaugurar com és
habitual aquestes
festes tradicionals
Coral Sant Miquel i xocolata
calenta per a tothom.
Pel que fa a les novetats
d’aquesta edició, que manté

propostes recents com la cursa Crema Torrons o el primer
bany de l’any, cal destacar el
musical “Àngels i dimonis. Un
Nadal diferent” que es representarà el 27 de desembre a
Miami Platja i el 29 a Montroig. A Miami Platja enguany
el tió es farà cagar dins el parc
infantil de Nadal. A més, torna a haver-hi pessebre vivent
a Costa Zèfir i se n’afegeix un
altre a l’església Santa Maria
Magdalena. Destaca també la
programació especial de les
biblioteques o dels casals de
joves amb activitats i tallers
per celebrar el Nadal Pàg. 4

L'Ajuntament engega un
nou Pla d'Ocupació Municipal amb l'objectiu de donar feina a persones que
es troben a l'atur, així com
de millorar els serveis que
s’ofereixen des del consistori. Amb una inversió municipal de prop de 150.000
euros, la iniciativa ha servit
per contractar 20 aturats
durant un període de 4 i 5
mesos. Peons de neteja de
vials, de jardineria, pintors,
paletes i peons d'obra realitzaran treballs de millora i manteniment al terme
municipal, d'acord amb un
projecte ja elaborat pels
Serveis Tècnics de l'Ajuntament. També, a través d'una
subvenció del SOC s'han
incorporat a l'Ajuntament 7
agents cíviques del Pla de
Barris, una Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local i 4 joves del Pla de Garantia Juvenil. Pàg. 6

PAGAMENT FRACCIONAT
DELS TRIBUTS MUNICIPALS

LES PRINCIPALS INVERSIONS
ES FARAN EL 2018

NOU PLANTEJAMENT
URBANÍSTIC A NOU MIAMI

Els tributs que es gestionen a través de BASE es podran agrupar o pagar de forma fraccionada a partir
del 2018. Es tracta d’un nou servei que ha posat en
marxa l’organisme autònom de la Diputació, que
gestiona els ingressos de l'Ajuntament Pàg. 5

L'Ajuntament està treballant en algunes de les principals inversions del mandat que s'iniciaran el proper
any, com la primera fase de l’avinguda Barcelona, la
plaça Miramar, un centre sociocultural a Mont-roig o
una zona esportiva a la Pista d'Estiu. Pàg. 8

S'han iniciat els estudis previs per fer la modificació
puntual de la zona SUD-13 del Nou Miami. Aquests
treballs serviran per planificar el futur creixement del
municipi, adaptat a la normativa actual i respectant
un urbanisme més sostenible. Pàg. 10
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BENVINGUT 2018!
"Estem a punt d’encetar un any en el
qual, després d’un primer exercici d’arribada i anàlisi, i d’un segon de preparació de projectes, veurem realitzades les
inversions més importants del mandat."

FRAN MORANCHO LÓPEZ
Alcalde de Mont-roig del Camp
alcaldia@mont-roig.cat
Estem a punt d’encetar el 2018, el tercer any del mandat, l’any en el qual
després d’un primer exercici d’arribada i anàlisi, i d’un segon any de preparació de projectes, veurem realitzades
les inversions més importants de la legislatura.
El 2018 serà l’any que doni inici a la
transformació de Miami Platja a través
de la millora de l’avinguda de Barcelona. Suposarà un canvi per als veïns i els
visitants, un abans i després en la imatge que projectem al territori. Després
d’anys esperant, veurem realitzada
la primera fase del projecte amb una
inversió de 4’5 milions d’euros. Prop
d’un quilòmetre de passeig amb zones
verdes, grans voreres, arbrat i carril bici
on abans hi passava una carretera nacional. Espero que en el pròxim butlletí
puguem donar més detalls de l’adjudicació del projecte i de l’inici de les
obres, que hauran d’estar enllestides
abans del 31 de desembre.
El 2018 serà l’any de la remodelació
de la plaça de Miramar, tancant així el
cicle iniciat enguany on ens vam escoltar les persones que en fan ús per saber què n’esperen d’aquest nou espai,
com volen que sigui la nova plaça.

El 2018 serà l’any de l’inici del projecte
del centre sociocultural de Mont-roig,
de la nova zona verda del Casalot, del
nou parc de la plaça de les Oliveres, i
de la nova zona esportiva a l’aire lliure
del Barri de la Florida, que contindrà
l’Skateparc que ens van demanar un
bon grapat de joves de Miami, que sabran valorar que, quan es mouen, tot
és possible.
El 2018 serà l’any de la renovació de
la base nàutica en un nou concepte
més ampli que volem anomenar Club
de mar, que ubicarem a la platja més
concorreguda del municipi, la Cristall,
i que permetrà millorar i completar la
nostra imatge de destinació turística
atractiva per als amants dels esports
nàutics.
El 2018 serà l’any en que veurem inaugurada la casa museu Mas Miró, un
projecte que es va començar a treballar en el meu primer mandat com
a alcalde ara fa 7 anys i que, si tot va
bé, podrem obrir el pròxim mes d’abril
com sempre ens el vam imaginar, com
un punt imprescindible de l’univers
cultural del territori i com un atractiu
turístic de primer ordre per al nostre
municipi.

El 2018 serà l’any que doni continuïtat
a la tasca que hem iniciat amb les urbanitzacions. Seguirem treballant conjuntament amb els veïns i veïnes, com
ja hem fet en algunes d’elles, per posar
al dia els seus serveis i endreçar-les urbanísticament. Aquesta és una de les
nostres assignatures pendents, i per
això seguirem en la tasca iniciada fent
obres en el clavegueram i la xarxa d’aigua potable, asfaltant els carrers més
malmesos, rehabilitant zones verdes…
són tantes les coses que queden per
fer, que ens caldrà seguir fent inversions importants a les urbanitzacions
durant els pròxims anys. Només així
aconseguirem revertir tants anys de fer
les coses mal fetes.
El 2018 serà l’any en què l’Ajuntament
acabarà de completar la seva modernització, digitalitzant el 100% de l’administració. Arrodonirem, així, la gran
feina que hem fet en el darrer any per
posar-nos al capdavant del territori.
Volem que aquesta transformació sigui
definitiva, i que pugui oferir als nostres
veïns una administració més moderna,
completament digitalitzada, facilitant
al màxim als ciutadans la seva relació
amb l’Ajuntament. A més, començarem a treballar en un sistema de con-

APUNTA’T ALS CAFÈS AMB L’ALCALDE!

trol intern dels serveis que ens faci més
eficients i més útils.
El 2018 serà l’any en què l’Ajuntament
comenci a fer els seus deures amb l’entorn i contra el canvi climàtic. Incentivarem la mobilitat elèctrica i farem accions per conscienciar la ciutadania en
la reducció de contaminants i fomentarem el civisme i el reciclatge. Serà l’any
en què veurem desaparèixer la via de
tren convencional que parteix en dos
el nucli de Miami, i podrem començar
a treballar en la creació d’una via verda a la resta del traçat fora de la zona
urbana.
El 2018 serà l’any en què aquest govern seguirà treballant per continuar
avançant. Serà l’any en què continuarem escoltant-nos tothom, a les persones que viuen aquí i les que no, a les
que voten i a les que no, siguin dels
nostres partits o dels contraris.
Al 2018, a qui se li gira feina, li demano poder seguir avançant en aquesta
línia, i conservar aquesta voluntat d’escolta, entesa i treball. I és clar, també li
demano, en nom del meu govern i per
a tots i totes, un any ple de felicitat,
salut i amor. Feliç 2018 a tothom!
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TORNA LA IL·LUSIÓ DE LES FESTES DE NADAL
L’encesa de l’arbre i les llums, els dies 1 i 2 de desembre, van servir per donar inici a més de 60 activitats per a tots els públics

Encesa de l'arbre i les llums de Nadal a Miami Platja amb gospel i l'Aula de Música

Les nadales de la Coral Sant Miquel i l'Aula de Música en l'acte a Mont-roig

Torna la il·lusió d’alimentar el tió
i fer-lo cagar, de cantar nadales,
de comprar als mercats nadalencs,
de visitar el pessebre vivent, de
celebrar l’arribada de l’any nou,
de passejar pels carrers plens de
llums de colors o de veure arribar
Melcior, Gaspar i Baltasar carregats
de regals.

a l’església Santa Maria Magdalena.
Destaca també que a Mont-roig el
Pare Noel arribarà acompanyat d’una
gran sorpresa.
Altres propostes pels més petits de
casa són l’arribada de l’Home dels
Nassos, la recollida de cartes dels
Emissaris, el tió i l’esperada cavalcada
de SSMM els Reis Mags d’Orient. Pel
que fa als joves també tenen un seguit d’actes pensats especialment per
ells com un taller de cuina nadalenca,
un altre de decoració nadalenca amb
productes reciclats i tornejos de pingpong, futbolí i jocs de taula.
A més, les biblioteques municipals
engeguen un seguit de sessions de
contes de Nadal, recitals de poemes
i tallers pensats especialment per
aquests mesos.
Tampoc hi faltaran els mercats de Nadal o les revetlles de Cap d’Any per
donar la benvinguda al 2018.

Torna la il·lusió del Nadal a Montroig i a Miami Platja amb una àmplia
programació d’actes per tal que tothom pugui reviure l’alegria i la màgia
d’aquestes dates.
Una programació que es va iniciar
el passat l'1 de desembre a la plaça de Tarragona de Miami Platja amb
l’encesa de l’arbre i les llums, així
com amb el mercat de Nadal. L’acte
d’inauguració de les festes nadalenques es va repetir dissabte dia 2 a la
plaça Miramar de Mont-roig. Als dos

nuclis, a més de l’encesa de la il·luminació, hi va haver cantada de nadales
i xocolata calenta per a tothom.
Pel que fa a les novetats d’aquesta
edició, que manté propostes recents
com la cursa Crema Torrons o el pri-

• Es consoliden propostes
com el primer bany de
l'any o la cursa solidària
Crema Torrons
mer bany de l’any, cal destacar el
musical “Àngels i dimonis. Un Nadal
diferent” que es representarà el 27
de desembre a Miami Platja i el 29 de
desembre a Mont-roig. D’altra banda,
a Miami Platja enguany el tió es farà
cagar dins el parc infantil de Nadal. A
més, torna a haver-hi pessebre vivent
a Costa Zèfir i se n’afegeix un altre

• La programació es
complementa amb les
activitats organitzades per
les entitats del municipi
La participació de les entitats
Un any més, les entitats i associacions del municipi han tingut una forta
implicació en l’organització de nombroses activitats i actes que es presenten aquestes festes de Nadal. Fruit
d’aquest esforç sorgeixen diferents
actes, com els festivals de Nadal, la
cursa Gall Dindi, la cursa dels Nassos,
els pessebres vivents, el campionat
de billar, entre d’altres. També, l’Associació d’Empresaris i Comerciants
de Mont-roig proposa la Ruta del Caganer i un sorteig de decoració Nadalenca pels establiments.

CONCURS DE PESSEBRES
TRADICIONS

El Jurat ja ha passat casa per casa a visitar
i a valorar els pessebres inscrits al Concurs
de Pessebres. Per emetre el veredicte tindran en compte aspectes com l'originalitat, l'elaboració i el valor artístic. Unes
construccions que poden estar fetes amb
qualsevol material, estil i tècnica. Aquest
any, per tal de fomentar la participació al

ESPORTS

Primera Gala de l'Esport
L'Ajuntament vol posar en valor l'esforç que realitzen els diversos esportistes del municipi amb la organització de la primera Gala de l'Esport.
Es tracta d'un esdeveniment, que es
celebrarà el proper diumenge 28 de
gener al poliesportiu de Mont-roig
i que vol retre homenatge i guardonar a clubs, entitats i esportistes locals. Un reconeixement a tots aquells
que porten el nom de Mont-roig del
Camp i Miami Platja més enllà del
municipi però també a la dedicació,
constància i il·lusió d'entrenadors i
tècnics que treballen per fomentar

uns valors, així com a les persones
que simplement gaudeixen amb la
pràctica esportiva.

• L'Ajuntament vol
reconèixer l'esforç
d'esportites, clubs i
entitats locals
L'objectiu és que la Gala es converteixi en una de les cites més importants
de l'esport al municipi i serveixi per
tancar la temporada esportiva local.

certamen i continuar amb aquesta tradició,
la regidoria de Cultura ha decidit ampliar
les categories i afegir-hi la pre-juvenil, de
8 a 12 anys, i la juvenil, de 13 a 17 anys.
Els pessebres finalistes de cada categoria
es donaran a conèixer el dia 4 de gener, a
les 18.00 h, a la Casa de Cultura, quan es
lliuraran els premis als guanyadors.
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MODERNITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT

PAGA ELS TEUS TRIBUTS, MES A MES
L'Ajuntament, a través de BASE, posa en marxa un nou sistema de pagament que permet fraccionar o agrupar els tributs
La iniciativa és un
compromís recollit al Pla
d’Acció Municipal i una
petició que l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp havia
fet de forma reiterada a
BASE en els darrers dos
anys.
Els tributs que es gestionen
a través de BASE es podran
agrupar o pagar de forma
fraccionada a partir del 2018.
Es tracta d’un nou servei que
ha posat en marxa l’organisme
autònom de la Diputació de
Tarragona, que gestiona els
ingressos de diversos municipis, entre ells els de Mont-roig
del Camp.
Es tracta del Compte de Pagament Personalitzat, un nou sistema que permet ajuntar diferents tributs municipals en un
compte comú i fragmentar el
pagament en 9 mensualitats,
de febrer a octubre, sense interessos.
IAE, IBI i IVTM fraccionats
Els tributs que poden fraccionar-se o agrupar són l’Impost
d’Activitats
Econòmiques
(IAE), l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), de rústica i d’urbana, l’Impost sobre Vehicles
de Tracció Mecànica (IVTM)

NOU SISTEMA DE GESTIÓ DE TRIBUTS

Un sol compte on
agrupar diversos
tributs municipals

Pagament sense
interessos

Imatge de la campanya de BASE per promocionar la iniciativa

i les taxes de venciment periòdic de caràcter col·lectiu
(guals, escombraries… excepte la taxa de subministrament
d’aigua).

• El 31 de desembre
finalitza el termini
per sol·licitar l'alta al
sistema per l'exercici
del 2018
Destaca també que en un
mateix compte es poden reunir obligacions emeses per

diferents ajuntaments
els sol·licitants reben
mació detallada del
total, dels venciments
imports.

El nou departament s'ocuparà
d'inspeccionar i fer complir les
ordenances i reglaments municipals que afecten directa o
indirectament la via pública i
els espais públics. L'objectiu
és coordinar millor la tasca
que fan els tècnics a l'hora de
controlar tot allò que passa
al territori i fer més eficient la
gestió de les incidències.
Per aconseguir-ho es realitzaran inspeccions periòdiques
en àmbits diversos com senyalització, mobiliari urbà, obres,
mercats, sorolls, animals do-

mèstics, ocupació de via pública o abocament de residus,
entre d'altres.
Les incidències observades es
tramitaran en funció de si es
tracta d’un manteniment, reparació o substitució d’acord
amb els protocols d’actuació
interns. Si la inspecció detecta una infracció per part de
la ciutadania es procedirà al
procés de sanció establert a la
normativa municipal.

150
150

KM LINIALS DE CARRERS
AL MUNICIPI

Nova
seu electrònica
www.mont-roig.cat/seu-electronica

Oficines o via telemàtica
Les persones interessades en
acollir-se al Compte de Pagaments Personalitzat poden
demanar-ho de forma telemàtica a través del web de BASE
(www.base.cat) o a les seves
oficines, a Mont-roig al carrer
del Sol, 10 (Tel. 977 837 969)
i a Miami Platja a l’Avinguda
Barcelona, 218 (Tel. 977 810
223).

• La unitat vetllarà
pel compliment de la
normativa municipal
i la detecció
d'incidències
Control real i eficient
Un equip de 6 persones, que
compta amb tècnics, administratius i inspectors, formen
part d'aquesta nova unitat
creada per millorar l'eficiència
en el control de la via pública.
Aquests treballadors desenvoluparan la seva tasca amb
el suport d'eines tecnològiques de geolocalització que
permetran detectar millor les
problemàtiques i agilitzar la
tramitació de les incidències.

l’@juntament
+ àgil

+ obert

Informació
detallada del deute
i dels venciments

Pagament de l'IBI, l'IAE,
l'IVTM i d'altres tributs

i que
infordeute
i dels

Reestructuració interna per
millorar el control de l'espai públic
L'Ajuntament segueix fent
un esforç per modernitzar
l'administració local posant
en marxa una nova unitat
de disciplina i inspecció dins
l'àrea de Territori i Obra
pública.

Fraccionament en
9 mensualitats, de
febrer a octubre

+ a prop

Permet reunir
obligacions
de diferents
ajuntaments

Les altes al
sistema entren
en vigor d'un
exercici per l'altre

La sol·licitud s’ha de fer a través del model 114 que es pot
descarregar a la mateixa web
de BASE. Cal també que l’interessat s’identifiqui com a
persona responsable del pagament i faciliti un compte

Es pot
sol·licitar a les
oficines o a la
web de BASE

corrent al mateix nom.
La documentació haurà de
presentar-se com a màxim el
31 de desembre, per poder
començar a pagar els tributs
d’aquesta manera durant l’any
següent.

S'IMPLANTA UN SISTEMA D’INFORMACIÓ
GEOGRÀFICA MUNICIPAL

El SIGM treballa amb diferents capes d'informació

La nova unitat de disciplina,
però també altres departaments com planificació urbanística, llicències d’obres
i activitats, guals, cadastre,
infraestructures,
padrons
o via pública disposaran
d'una nova eina de suport
que permetrà una gestió
del territori més eficient
dins l’àmbit municipal. Es
tracta del Sistema d’Informació Geogràfica Municipal (SIGM), una plataforma

inscripció a la
borsa de treball

informàtica automatitzada
que integra cartografia amb
bases de dades. D'aquesta
forma s'aconsegueix informació geolocalitzada, actualitzada i precisa facilitant la
gestió, presa de decisions,
organització, consulta i intercanvi de dades entre les
diferents àrees municipals.
Un sistema que millorarà el
funcionament intern de la
corporació i els serveis prestats a la ciutadania.

amb més de 50 tràmits. Informa-te’n!

certiﬁcat
d’empadronament llicència de llicència
servei de Instància general ajudes als emprenedors piscina ambiental
menjador llicència REGISTRE CENS PARELLES DE FET
social d’enderroc ANIMALS canvi de
TRANSPORT
titularitat d’una activitat econòmica ESCOLAR
www.mont-roig.cat/seu-electronica
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OCUPACIÓ

NOU PLA D'OCUPACIÓ MUNICIPAL
L'Ajuntament ha contractat per un període de 4 i 5 mesos a 20 persones que es trobaven en situació d'atur
pat de forats i arranjament de
desperfectes en obra pública,
així com en la neteja de zones
verdes, camins, cales i altres
àmbits que presenten residus
provinents d’accions incíviques.

Els treballadors s'ocuparan del manteniment i millora d'espais públics municipals

L'Ajuntament engega el
tercer Pla d'Ocupació
Municipal d'aquest mandat
amb l'objectiu de contribuir
a la dinamització laboral
i social del municipi, així
com millorar els serveis
que s’ofereixen des del
consistori.
Amb una inversió municipal
de 149.846,61 euros l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
ha posat en marxa el tercer
Pla d’Ocupació Municipal
d’aquest mandat. En aquesta
ocasió, la iniciativa donarà feina a 20 persones que es troben en situació d’atur, durant
un període de 4 i 5 mesos.

En concret es contractarà a
5 peons de neteja de vials, 6
peons de jardineria, 1 oficial
de primera de pintor, 2 peons
de pintor, 2 oficials de primera de paleta i 4 peons d’obra
pública. Tots els treballs es realitzaran al terme municipal de
Mont-roig del Camp.

150

150.000 €
ÉS EL COST DEL PLA
D'OCUPACIÓ MUNICIPAL

Contractació de 4
joves qualificats

S’amplien en aquest cas, en
relació amb l’anterior Pla
d’Ocupació del 2016, els àmbits d’actuació amb la contractació de persones que realitzaran tasques de pintura.
Aquestes s’ocuparan de polir i
repintar diversos elements del
mobiliari urbà fet malbé o deteriorat pel pas del temps com
bancs, jocs infantils, taules, faroles o qualsevol altre element
de titularitat pública.
En l’àmbit de la jardineria es
preveu esporgar i realitzar
tractament fitosanitari i actuacions de manteniment i millora de jardins situats en espais
públics. També es treballarà
en la reparació de voreres, ta-

Per segon any consecutiu
l'Ajuntament de Mont-roig
del Camp s'ha acollit a la convocatòria del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a
la contractació en pràctiques
de joves beneficiaris del programa de Garantia Juvenil.
Concretament l'Ajuntament
ha rebut una subvenció de
44.000 euros per incorporar
a 4 joves durant 6 mesos a
jornada completa. Es tracta
de nois i noies, menors de 30
anys amb formació universitària o certificat de professio-

nalitat que donaran suport als
departaments d'Impuls Econòmic, Educació, Contractació i Noves Tecnologies. L'objectiu és que puguin adquirir
aptituds i desenvolupament
professional així com millorar
la seva ocupabilitat a través
de l'adquisió de competències derivades de la pràctica
professional.
En anys anteriors l'Ajuntament s'havia acollit al programa Treball i Formació també
del SOC per fomentar l'ocupació de persones aturades.

En el procés selectiu s'han tingut en compte aspectes com
el currículum i l’experiència
professional, la situació d’atur
(durada i prestacions), les càrregues familiars així com les
persones amb més dificultats
per a la inserció laboral.
Amb aquest nou Pla d'Ocupació es vol contribuir a reduir
l’alt índex d’atur creant llocs
de treball en un període baix
d’activitat econòmica. A més,
les persones contractades
contribuiran a millorar la provisió de béns i serveis que s’ofereixen des de l’Ajuntament
com són els de jardineria, pintura, neteja o arranjament de
serveis públics.

L'Ajuntament ha incorporat recentment una Agent
d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) que treballarà a la Regidoria d'Impuls Econòmic i Turisme. La
contractació ha estat possible gràcies a una subvenció
del Servei d'Ocupació de
Catalunya per un període inicial d'un any prorrogable tres
més. El seu objectiu principal
serà posicionar el municipi
com a referent del desenvolupament econòmic, a la
vegada que millorar l'ocupabilitat de les persones en situació d'atur.
Entre les seves tasques, per
tant, s'hi troben incentivar
la formació ocupacional i el
desenvolupament empresarial. Paral·lelament, aquesta
nova treballadora impulsarà
l’Espai de coworking que
l’Ajuntament va posar en
funcionament el passat abril,
i donarà suport a les persones en situació d'atur que
s'acostin a l'Ajuntament per
millorar les seves competències i les seves possibilitats a
l'hora de trobar feina.

El Pla de Barris incorpora
7 agents cíviques de
sensilització ambiental
El Pla de Barris de la Florida
de Miami Platja incorporarà 7
dones que treballaran durant
els pròxims sis mesos amb l'objectiu de conscienciar la ciutadania en matèria de reciclatge,
cura de l'entorn i convivència
cívica. La contractació ha estat

Treballaran durant 6 mesos donant suport a diversos departaments

• S'amplien els
àmbits d'actuació
amb la contractació
de persones per
realitzar tasques de
pintura

NOVA AGENT
D'OCUPACIÓ
LOCAL

• La seva principal
tasca serà dur
a terme tallers
i campanyes de
sensibilització
ambiental i cívica
possible gràcies a una subvenció del SOC (Servei d'Ocupació
de Catalunya) de 47.700 euros.
Les agents treballaran al barri
de la Florida portant a terme
tallers i companyes de sensibilització ambiental i cívica per
tal d'activar la consciència dels
veïns i veïnes de la zona, especialment la població infantil.

Les agents realitzaran tasques
d'informació, sensibilització i
promoció d'actituds cíviques
per tal de fomentar accions
de respecte a l'entorn i entre
la ciutadania, la bona convivència, així com el bon ús dels
béns públics i privats del barri.
Aquestes agents hauran d'engegar les campanyes que es
proposin en matèria de sensibilització ambiental: campanya
per fomentar la recollida selectiva, campanyes de prevenció
de residus, campanya d'estalvi
de l'aigua, campanya d'estalvi
d'energia, campanya de sensibilització contra els abocadors
incontrolats i programa d'educació ambiental a l'escola.
Reducció de l'atur femení
Per a la contractació de les persones que han de desenvolupar el programa, s'ha pensat
prioritàriament en les dones,
el col·lectiu que pateix un percentatge d'atur i risc d'exclusió social més alt. D'aquesta

manera, a més de fomentar la
reincorporació de persones en
situació d'atur de llarga durada
del barri, s'aconsegueix reduir,
encara que sigui modestament,
el desequilibri que existeix entre la taxa d'atur masculina i fe-

47

47.700 €
ÉS LA SUBVENCIÓ
DEL SOC PER AQUEST
PROGRAMA
menina, en aquest cas, un 27%
superior al municipi de Montroig del Camp.
Les incorporacions també fomenten els objectius recollits
al programa 'Dones i Cooperativisme' que tracta d'informar,
sensibilitzar i animar al col·lectiu de dones de l'àmbit del barri de la Florida de Miami Platja,
ja sigui com a emprenedores o
bé com a treballadores.
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LA BORSA DE TREBALL GESTIONA MÉS
DE 130 OFERTES DE FEINA A L'ANY
Les noves oficines de l'Espai permeten ampliar l’horari d’atenció als usuaris i oferir més accions formatives
Les empreses i l'Ajuntament
consulten de forma
periòdica la borsa de
treball municipal per buscar
candidats. Es tracta d'un
servei gratuït que s'ofereix
des de l'Àrea d'Impuls
Econòmic que cada any
ajuda a trobar feina a més
d'un centenar de persones.
La Borsa de Treball Municipal
té la seu física a l'Espai, el Centre de Treball compartit ubicat
a l'avinguda Màlaga de Miami
Platja. Unes noves oficines que
van entrar en funcionament el
passat mes d'abril i que han
permès ampliar l'horari d'obertura al públic i oferir una atenció
personalitzada a les persones
que busquen feina.
De fet, en el que portem
d'any un total de 225 persones s'han inscrit a la borsa.
Un servei que ha gestionat

200
200
BENEFICIATS PER
LES SESSIONS DE FORMACIÓ

ESPAI COWORKING

Atenció personalitzada per ajudar a les persones que busquen feina

més de 130 ofertes de treball
i ha permès que empresaris
del municipi i de la comarca
puguin consultar el total de
prop de 4.000 currículums de
les persones inscrites i trobar
el candidat que busquen.
Pla de Formació
Més de 200 persones s'han
pogut beneficiar de les sessions de formació gratuïtes que
s'han ofert aquest 2017 a través del Pla de Formació.
S’han organitzat un total de
12 cursos d'àmbits diversos
com ara d'idiomes, turisme o

comerç. Aquest Pla també ha
inclòs xerrades formatives i
tallers de creixement professional que s’han dut a terme
mensualment a l’Espai.
D'altra banda la regidoria
d'Impuls Econòmic, que té la
seu a l'Espai, també ha gestionat subvencions per fomentar
l'emprenedoria i la contractació de treballadors del municipi. El passat 30 de novembre
va finalitzar el període de sollicitud i finalment han estat 6
les empreses que han sol·licitat la subvenció (1 per contractació i 5 per emprenedoria).

L'Espai, centre de treball
compartit ofereix també
un servei de coworking. És
a dir, posa a disposició de
les empreses o emprenedors un lloc físic on desenvolupar els seus projectes.
L'objectiu és facilitar la creació de sinergies empresarials i afavorir l’apropament
de l’administració al sector
productiu.
Des de la seva obertura,
el mes d'abril hi han passat un total de 7 coworkers
que hi han desenvolupat la

seva activitat, 5 dels quals
en són usuaris acutalment.
Es tracta d'autònoms o petites empreses que amb
aquest servei han pogut
disposar d'unes instal·lacions i serveis per 50 euros
mensuals. Els coworkers
poden accedir a l’Espai les
24 hores durant els 7 dies
de la setmana i disposar
de connexió a Internet, ús
de PC’s comunitaris, cuina
office, impressora, fotocopiadora, escàner i sala de
reunions, entre altres.

El servei de coworking ha acollit a diversos autònoms i emprenedors

RESIDUS

EDUCAR PER MILLORAR EL RECICLATGE
L'Ajuntament ha celebrat la Setmana Europea de la Prevenció de Residus conscienciant els més petits

Tots els alumnes del municipi disposen d'un boc'n roll per l'esmorzar

La regidoria de Residus de
l’Ajuntament s’ha adherit a la
Setmana Europea de la Prevenció de Residus organitzant
diverses accions de sensibilització sobre la reducció dels
residus domèstics i el foment
del reciclatge.
En aquesta edició s’han realitzat activitats amb els alumnes
de les 3 escoles del municipi,
Joan Miró, Marcel·lí Esquius
i Mare de Déu de la Roca.
D'una banda s'han organitzat
tallers per tal de conscienciar
els més petits de la importàn-

cia dels seus petits gestos.
Paral·lelament i per contribuir
en aquesta reducció de residus, l’Ajuntament ha entregat
a cada un dels alumnes un embolcall per a l’entrepà (boc’n
roll), rentable i reutilitzable.
L’objectiu és que utilitzant-lo,
les famílies evitin l’ús de paper
d’alumini, plàstics o altres elements que generen residus.
Una tercera acció ha estat
la de repartir a les escoles
contenidors de reciclatge de
paper i plàstic per tal que
aquests centres puguin con-

• Es col·locaran
200 contenidors de
reciclatge de paper
i envasos entre les
escoles i equipaments
municipals
tinuar amb la tasca de separar adequadament els residus
que generen.
Uns contenidors que també
es col·locaran als diversos
edificis municipals.

MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA

Lluita contra la processionària
Un any més, es fan els tractaments preventius per evitar la plaga
El subdirector general de Boscos de la Generalitat de Catalunya, Enric Vadell, acompanyat
de tècnics del Departament van
visitar, el mes de novembre, les
zones afectades per processionària. La visita, sol·licitada per
l'Ajuntament de Mont-roig del
Camp, tenia l'objectiu d'analitzar l'afectació actual d'aquesta
plaga, després que l'any passat

la Generalitat realitzés un tractament de fumigació al municipi.
D'altra banda l'Ajuntament va
aprofitar per demanar més implicació a la Generalitat davant
d'aquesta problemàtica que
afecta cada any la gran extensió
de zones boscoses de Montroig del Camp i l'elevat cost
econòmic que implica combatre-la adequadament.

Tractaments a la tardor
Com és habitual, l'Ajuntament va realitzar el passat
mes d'octubre els tractaments oportuns per evitar la
proliferació d'erugues a la
primavera. Amb tot, es disposa d'una partida extra per
fer actuacions d'urgència si es
detecten afectacions a zones
properes a la població.

Tècnics de la Generalitat han visitat el municipi per analitzar l'afectació
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NOVES INVERSIONS AL 2018

L'Ajuntament dota de partida pressupostària les principals actuacions recollides al Pla d'Acció Municipal 2016-2019
La primera fase de l’avinguda
Barcelona, la plaça Miramar,
un centre sociocultural i una
zona esportiva a la Pista
d'Estiu són alguns dels
principals projectes que es
desenvoluparan fins acabar el
mandat.
Amb la darrera modificació
de crèdit que va aprovar el
Ple de l'Ajuntament el mes de
novembre es van concretar
les inversions més importants
que es realitzaran el que
resta de legislatura. La major
part d'aquestes inversions es
veuran realitzades durant el
2018 i es troben recollides al
Pla d'Acció Municipal.
Es tracta de la materialització
de projectes que s'han
treballat durant la primera
part del mandat i aquells que
es troben emmarcats en el
Pla de Barris de la Florida. En
aquest darrer cas, cal recordar

12
12

MILIONS D'EUROS
S'HAURAN INVERTIT EN
PROJECTES DURANT EL
MANDAT
que la Generalitat ha donat de
data límit el 31 de desembre
de 2018 per executar el que
queda pendent en l'àmbit,
després de rebutjar la pròrroga
d'un any més. Portar a terme
els projectes del Pla de Barris
durant el 2018 suposa no
perdre el 50% de finançament
d'aquestes grans actuacions,
un total de 2'7 milions d'euros.

AVINGUDA BARCELONA

PLAÇA MIRAMAR

IMPORT: 4.500.000 €
Estarà subvencionat al
50% a càrrec del Pla de
Barris de la Generalitat.
Es remodelarà, en aquesta primera fase, prop d'un
quilòmetre d'avinguda. El
projecte es troba en procés de licitació.

IMPORT: 350.000 €
Es rehabilitarà completament aquesta plaça i els
carrers que hi desemboquen d'acord amb les
propostes del veïnat, que
enguany han pogut fer
les seves aportacions en
un procés participatiu.

ZONA ESPORTIVA PISTA D'ESTIU

ESPAI SOCIOCULTURAL

IMPORT: 500.000 €
L'actuació preveu una
zona esportiva a l'aire
lliure que contemplarà,
entre altres, aparells de
gimnàstica, una pista
multiesports, i l'skatepark
que han demanat els joves de Miami Platja.

IMPORT: 1.000.000 €
Durant el 2018 es començarà a
treballar en el projecte d'un nou
espai sociocultural a Mont-roig,
on es puguin portar a terme festes, balls o actuacions. Es preveu
que els usos i el projecte definitiu
es decideixin conjuntament amb
les entitats i veïns del poble.

PARC CASALOT

PLAÇA OLIVERES

IMPORT: 60.000 €
En el marc del pla de millora de
zones verdes i parcs infantils al
municipi, l'Ajuntament impulsarà
la creació d'un nou espai d'aquestes caractarístiques al Casalot.
Aquesta urbanització, una de les
més habitades, no té actualment
cap zona verda d'ús públic.

IMPORT: 400.000 €
Es tracta de l'arranjament
d'aquesta peculiar plaça
de Miami Platja, una actuació inclosa en el Pla de
Barris. Anirà finançada al
50% per la Generalitat i
preveu zones verdes per
passejar i parc infantil.

MAS MIRÓ

ASFALT URBANITZACIONS

Gràcies al suport de
l'Ajuntament, entre d'altres, el Mas Miró obrirà
les seves portes al públic
el 20 d'abril. Es convertirà
així en un dels actius turístics i culturals més importants del municipi.

IMPORT: 230.000 €
L'Ajuntament destinarà el PAM de
la Diputació a millorar la pavimentació de carrers que requereixen
una actuació urgent, la majoria
d'ells situats a les urbanitzacions.
S'actuarà a Mainou, Casalot, Pi
Alt, zona PAU de Platja Cristall i
zona Verge de Montserrat.

Iniciats els treballs per construir el nou Club de Mar
El Ministerio de Industria, Energia y Turismo ha resolt cofinançar també l'arranjament de l'entorn
El Club de Mar, nom que rebrà
la nova base nàutica, entrarà en funcionament durant el
2018. Es tracta d'una iniciativa
de l'Ajuntament per millorar
l'atractiu del municipi i convertir-lo en punt de referència del
turisme nàutic al territori.
La seva obertura serà possible
gràcies a una subvenció de
l’empresa pública ENRESA,
que depèn del Ministerio de Industria, Energia y Turismo, que
s'atorga a municipis d'influència nuclear.
Una de les principals millores de
la nova estació nàutica és el canvi d'emplaçament, ja que s’ubicarà a un solar de propietat municipal al carrer Gregal 3, entre
la platja Cristall i la Cala Àngels
del nucli de Miami Platja.

rada alta i visites escolars. La
instal·lació haurà de preveure
les necessitats d’una explotació d’activitats nàutiques, i, a
nivell indicatiu, disposarà com
a mínim d'una recepció (punt
d’informació, servei adaptat i
sala d’instal·lacions tècniques),
magatzem d’embarcacions i
material, bar restaurant, terrassa i zona de varada d’embarcacions de vela a la sorra.

Solar de prop de 5.000 metres quadrats on es construirà el nou Club de Mar

El Club de Mar facilitarà a les
empreses del sector nàutic disposar d’un espai per oferir les
seves activitats durant tot l’any.

El projecte inclou també la creació d’un centre d’interpretació
del mar que permetrà potenciar el turisme fora de tempo-

Més de mig milió d'euros
El cost de la construcció del
Club de Mar serà de 275.000€,
137.000 dels quals estaran subvencionats. Pel que fa a l'arranjament de l'entorn, aquest
tindrà un cost de 293.900€,
que estarà subvencionat per
ENRESA amb 138.900 euros.

• L'actuació
consisteix en la
construcció del Club
de Mar i l'arranjament
de l'entorn
Actualment el projecte es troba en fase de redacció, tot i
que ja s'han iniciat els treballs
previs amb l'elaboració d'un
estudi geotècnic del terreny.
Està previst que la construcció
de la instal·lació s’iniciï el segon
trimestre del 2018. La previsió
és que el Club de Mar comenci a funcionar abans de 2019 ja
que el projecte es preveu amb
edificacions modulars i la seva
instal·lació serà ràpida.
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6.653 NOUS PUNTS DE LLUM

El projecte de millora de l'enllumenat públic ha permès posar llum a les zones amb
deficiències i adaptar a la normativa de contaminació lumínica tot el municipi
cepcionar l'enllumenat de totes les
urbanitzacions i n'assumeixi el cost del
consum. De fet, fins ara algunes d'elles
encara es gestionen aquest servei.
D'altra banda, tot i haver incrementat
punts de llum, s'espera que amb el
nou enllumenat es pugui aconseguir
una reducció del 50 % de la factura.
Il·luminació adaptada a la normativa
Amb aquests canvis, Mont-roig del
Camp serà un dels pocs municipis
que compleixi la normativa de contaEl centre de Miami Platja era una de les zones amb il·luminació deficitària

Un dels grans projectes de
l'Ajuntament ja és una realitat. Es
tracta de la millora de l'enllumenat
públic que ha consistit en la
instal·lació de nous punts de llum
a les zones amb mancances i la
substitució de les llumeneres per
unes de baix consum.
Els treballs han permès unificar el concepte lumínic de tot el municipi mitjançant lluminàries de tecnologia led
més eficients, que consumeixen menys
energia i tenen una millor definició cromàtica. S'han substituït les lluminàries

d'alta pressió i de vapor de mercuri per
adaptar-se a la normativa
Es treballs s'han efectuat sobre 150
quilòmetres de carrer, dels quals 30
d'ells estaven sense llum i 40 més tenien una il·luminació deficitària.
A més de la renovació de les llumeneres per unes altres de baix consum
també s'ha actuat en el conjunt de la
instal·lació allà on ha estat necessari:
cablejats, quadres de llum i fanals.
Recepció de tot l'enllumenat
El nou projecte contempla també que
l'Ajuntament iniciï els tràmits per re-

• La intensitat de la llum
dels nous fanals s'ha reduït
per adaptar-se a la nova
normativa de contaminació
lumínica
minació lumínica, marcada pel Decret
190/2015 de 31 de desembre. Això
pot provocar que, inicialment i fins que
el veïnat s'hi acostumi, la il·luminació
sembli deficient. Per altra banda, cal
recordar que l'Ajuntament s'ha sumat
al Pacte d'Alcaldes i s'ha compromès a
reduir el consum d'energia.

IMPULS AL VEHICLE
ELÈCTRIC
L'Ajuntament impulsarà la mobilitat
sostenible renovant part de la seva
flota de cotxes per uns d'elèctrics, i
també gràcies a la instal·lació de punts
de recàrrega per a aquest tipus de vehicles. Durant el 2018 s'instal·laran 4
punts de càrrega semi ràpida (per a
2 vehicles cadascuna) i 1 de càrrega
ràpida (també per a dos vehicles), que
s'ubicaran a diversos punts dels nuclis
de Mont-roig i Miami Platja. Els dos
primers punts es col·locaran de manera immediata al pàrquing situat davant de l'Ajuntament i al costat de les
Oficines Municipals de Miami Platja.
L'obra d'instal·lació, l'estació de càrrega i la senyalització d'aquests punts
tindran un cost de 24.000 euros, dels
quals 14.000 han anat a càrrec d'una
subvenció de l'ANAV (Associació Nuclear Ascó Vandellòs).
Referència en mobilitat elèctrica
Per altra banda, i abans de finalitzar
el mes de febrer, s'instal·larà l'estació
de càrrega ràpida. Estarà ubicada a
la Plaça de Tarragona i tindrà un cost
de 40.000 euros subvencionats totalment per l'Institut Català de l'Energia.
Amb dues estacions de semi ràpida
més que s'instal·laran abans de l'estiu, Mont-roig del Camp comptarà
amb 5 punts per a carregar fins a 10
vehicles a la vegada, convertint-se així
en referent del turisme sostenible i de
la mobilitat elèctrica al territori.

PARALLAMPS A L'ERMITA I AL CARRER D'AMUNT

TASQUES D'ASFALTAT

S'ha instal·lat un parallamps a l'Ermita de Sant Ramon per preservar aquest espai
de gran valor i alhora fragilitat i reduir el risc d'incendi forestal de l'entorn. També se n'ha instal·lat un altre al carrer d'Amunt per donar resposta a les afectacions dels veïns quan hi havia tormenta. El cost total és de 4.529,15 € més I.V.A.

Amb l'objectiu de solucionar les deficiències de pavimentació d'alguns dels
carrers i camins del municipi s'estan realitzant tasques d'asfaltat al camí de les
Noyes, al carrer Països Catalans, a l'accés al velòdrom de Mont-roig i al carrer
Jurats amb connexió amb el camí de Cambrils.

NOUS VESTIDORS AL CAMP DE FUTBOL DE MONT-ROIG

JOCS INFANTILS A LES ESCOLES I LLARS D'INFANTS

La renovació dels camps de futbol amb la col·locació de gespa artificial ha comptat amb altres actuacions paral·leles que han de servir per posar al dia aquests
equipaments esportius. És el cas de la instal·lació de 4 mòduls prefabricats totalment equipats per tal que els futbolistes puguin disposar de vestidors.

Per tal de millorar les instal·lacions de lleure de les escoles i les llars d’infants del
municipi s'està dotant de plataformes multijoc i tobogans que fomentin l'esport
i permetin als nens i nenes gaudir de les estones d'esbarjo. Les actuacions s'han
realitzat a les dos llars d'infants, escola M.D Roca i Marcel·lí Esquius.
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URBANISME

APOSTA PER UN CREIXEMENT SOSTENIBLE
Urbanisme treballa per desenvolupar el sector SUD-13 Nou Miami d'acord amb criteris més racionals i eficients
peatonal o l'ús de la bicicleta
en detriment de l'ús del vehicle privat. En aquest sentit,
s'estan fent estudis sobre el
futur creixement de Miami
Platja i les previsions d'increment demogràfic en les properes dècades.

47
47

HECTÀREES ÉS LA
SUPERFÍCIE DE L'ÀMBIT
D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA
Imatge virtual de com podria ser en el futur la nova zona de Nou Miami

L'àrea d'Urbanisme de
l’Ajuntament de Montroig del Camp ha iniciat
els treballs per fer la
modificació puntual de
l’àmbit d’actuació Nou
Miami, SUD-13.
Aquest àmbit d'actuació urbanístic ocupa tota l’extensió
de terreny que queda per urbanitzar entre l’Avinguda del

Príncep d’Espanya de Miami
Platja i la nova autovia A7, al
voltant de 47 hectàrees. Es
tracta d’un sector estratègic i
de màxima importància per al
futur creixement del nucli urbà
de Miami Platja per als propers 30 anys.
L’actual context urbanístic,
social i econòmic fa que el
model de cases aïllades que
és el que ha dominat fins

a l'actualitat a Miami Platja hagi quedat obsolet fent
molt difícil el manteniment
de la via pública en nivells
òptims. Les directrius de
desenvolupament territorial busquen ara creixements
més sostenibles amb habitatges plurifamiliars que s’han
d’entendre com a primera residència i on s’optimitzi la relació entre la vialitat rodada i

La voluntat de la regidoria
d'Urbanisme és que aquest
nou àmbit urbanístic plantegi aquesta nova tipologia de
construcció d'edificis amb
més alçades, enlloc dels dos
pisos que permet la normativa
actual. Aquestes edificacions
buscaran potenciar zones comunes amb jardins i piscines
compartides, així com vials
interiors que enllacin els edificis a través de passos per a

vianants o carrils bici. L'objectiu que busca l'Ajuntament
és, en definitiva, l'eficiència
de les noves zones que es
desenvolupin en els propers
anys i al mateix temps fer viable la prestació de serveis de
qualitat com la il·luminació, el
manteniment dels carrers o la
neteja viària.

• Es planteja la
zona de creixement
amb habitatges
plurifamiliars i més
alçada que l'actual
Habitatge públic
L'Ajuntament marcarà la construcció d'habitatge de protecció pública corresponent al
24% del total previst per a la
nova zona. Cal dir també que
serà l'Ajuntament qui impulsarà el desenvolupament del
sector amb el sistema de cooperació, degut a la gran diversitat de propietaris que hi
tenen terrenys.

ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS

UN ANY DE NOSTRESERVEIS

L'Entitat Pública Empresarial encara el 2018 amb una nova imatge i millores en la gestió interna

Les famílies en situació
econòmica precària poden
sol·licitar acollir-se al fons
de solidaritat de Nostraigua. Una iniciativa que es
va posar en marxa el juliol
del 2016 i que té l'objectiu
de facilitar l’accés al consum bàsic d’aigua potable
i clavegueram als habitatges de les persones amb
greus dificultats econòmiques. L'entitat pública empresarial dota anualment,
a fons perdut, 20.000 euros per aquest concepte i
en el primer any de la seva
creació, no es va esgotar
tot l'import. Quantitat que
s'ha sumat a l'exercici del
2017.

Quan es compleix un any de
la creació de Nostreserveis,
l'empresa municipal
presenta una nova imatge
identificativa i diverses
millores en la gestió interna
i del servei de manteniment.
Una de les primeres tasques
que s'ha fet en aquest període és la creació d'una nova
imatge corporativa identificativa de l'empresa i diferenciada de l'Ajuntament. D'aquesta manera la ciutadania pot
identificar els serveis que
gestiona l'EPE (Entitat Pública
Empresarial).
Durant aquest temps s'ha fet
un esforç per millorar la gestió interna amb l'objectiu de
ser més efectius a l'hora de
fer el manteniment a l'espai
públic. En aquest sentit, una
altra de les principals novetats és la posada en marxa, de
moment en període de prova
pels treballadors, de l'aplicació de mòbil Línia Verda. Es
tracta d'un sistema que permet gestionar les incidències
detectades a la via pública
d'una forma més àgil i ràpida.
La fusió d'EMOMSA i EMSA
va suposar una reestructuració dels serveis que ofereix
l'Ajuntament i els que pres-

CREIX EL FONS DE
SOLIDARITAT DE
NOSTRAIGUA

Darrers serveis oferts

Nova imatge corporativa de Nostreserveis i àmbits d'actuació

ta l'EPE encaminat a la seva
millora. Avui, els 130 treballadors de l'entitat s'ocupen
de llars d'infants, aules de

música, activitats esportives,
neteja d'equipaments municipals, manteniment d'espais
públics; obres, jardineria, en-

llumenat, carrers, platges o el
manteniment de camins, com
el recent asfaltat del camí del
Club Mont-roig.

D'altra banda, des del juliol Nostraigua recapta
directament, i sense la intermediació de BASE, les
factures de consum. Amb
la finestreta única els usuaris del servei han pogut fer
la gestió amb més comoditat, sense intermediaris, ni
esperes. Una altra novetat
ha estat l'enviament d'avisos d’alerta al mòbil als
usuaris que vulguin controlar el seu consum d’aigua.
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AJUNTAMENT
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JOVENTUT

L'1 D'OCTUBRE A L'ARXIU Taller per prevenir la
violència de gènere

L’Ajuntament de Mont-roig
del Camp a través de l’Arxiu
Municipal s’adhereix a la
campanya de preservació
de material gràfic dels fets
ocorreguts l’1-O.
En la sessió plenària del mes
de novembre, i a través de
l’Arxiu Municipal, l'Ajuntament s’ha adherit a la campanya engegada per l’Associació d’Arxivers de Catalunya
“Arxivem el moment”. Es
tracta d’una iniciativa per documentar i preservar evidències sobre el moviment social i
polític que va suposar el referèndum de l’1 d’octubre.
Un moviment que ha tingut
molta força a les xarxes socials
però que podria desaparèixer
pel fet que aquests canals no

L'Arxiu Municipal s'ha adherit a la campanya "Arxivem el moment"

garanteixen la preservació
permanent ni l’accés als continguts en el futur. Per aquest
motiu l’Arxiu Municipal fa una
crida a la ciutadania que vulgui aportar documentació
(fotos, vídeos, àudios, textos)
relatius als esdeveniments
succeïts abans, durant i després de l’1 d’octubre al nostre

municipi. Qui vulgui col·laborar-hi amb el seu testimoniatge pot aportar el seu material
gràfic, de forma presencial
a l'Arxiu Municipal o a la Biblioteca Pública Joan Miró.
També es poden enviar els
documents adjuntant-los en
un correu electrònic a l’adreça
de arxiu@mont-roig.cat.

El Casal de Joves k1 i k2 ha
realitzat dos tallers sobre
violència de gènere destinats als més joves dins la
Setmana de la Salut que organitza el Departament de
Joventut amb el suport del
Departament de Cultura i
el programa Dones i Salut.
Els tallers van consistir en

diferents dinàmiques que
reflexionaven al voltant dels
micromasclismes. En les sessions es deixava clar el significat d’aquest concepte,
per conscienciar als joves de
les petites accions de la vida
quotidiana que poden ser
estereotips de gènere que
s’han d’intentar modificar.

S'observen encara entre els joves estereotips de gènere

CONEIXEM LES ENTITATS DEL MUNICIPI

GRUP DE COLÒNIES
I ESPLAI ELS BRIVALLS

Aquest col·lectiu de joves celebrarà el 2018 el seu 35è aniversari
El Grup de Colònies i Esplai
els Brivalls celebraran el
2018 el seu 35è aniversari
i per això preparen un
programa intens d'activitats
amb sorpreses.
Queda encara més de mig any,
però els integrants del grup de
colònies els Brivalls, al voltant
de 25 joves entre monitors amb
titulació i ajudants, ja preparen
les colònies d'aquest estiu, que
serviran per celebrar el 35è aniversari de l'entitat. Les colònies
del 2018 tindran lloc al Castell
de l'Areny, a la comarca del
Bergadà, on sempre realitzen
aquestes colònies que combinen amb les de Mas Batllori
a Cornellà de Terri (Pla de l'Es-

A QUÈ ES DEDICA?
Es dedica principalment a
l'organització de les colònies
infantils per a nens i nenes de
8 a 10 anys que tenen lloc a
l'agost, la setmama després
de la Fira de Mont-roig
ACTIVITATS, QUAN I ON?
Al llarg de l'any també parti-

cipen directament o de forma
indirecta en altres iniciatives
com són el Parc de Nadal de
Mont-roig i de Miami Platja,
l'arribada dels Reis d'Orient o
el Pare Noel. Els Brivalls també van participar en la Festa
de la Infància que va tenir lloc
fa unes setmanes al nostre
municipi.

DADES DE CONTACTE?
www.facebook.com/elsbrivalls

638156520 (Marc)

Foto recent dels monitors d'Els Brivalls de Mont-roig del Camp

tany) i Cant Font de Brunyola (la
Selva). La previsió dels organitzadors és repetir la xifra de prop
de 70 nens d'entre 8 i 10 anys,
principalment de Mont-roig
amb alguna presència d'infants
de Miami i d'altres localitats

properes al municipi. El 2018
serà un any molt especial per
l'entitat perquè celebren el seu
35è aniversari. A hores d'ara ja
han començat a treballar en un
programa d'activitats on no hi
faltaran les sorpreses.

CORO ROCIERO
ARENA DEL CAMINO

CALENDARI
27/28 de desembre
Parc de Nadal
de Mont-roig
29/30 de desembre

Parc de Nadal de
Miami Platja
Agost 2018
Colònies

FITXA DE L'ENTITAT

Va ser fundat l'any 2005 per participar en festivals i celebracions familiars
Els catorze integrants
del Coro Rociero Arena
del Camino de Miami
Platja treballen i assagen
regularment per millorar la
seva proposta artística.
El Coro Rociero Arena del Camino es va crear a l'abril de
2005. Va néixer de la il·lusió de
la gent d'un poble petit i humil que va voler rememorar els
seus orígens i donar homenatge a la seva terra, Andalusia.
Els inicis no van ser senzills,
però amb la il·lusió i la col·laboració de familiars i amics

FITXA DE L'ENTITAT

A QUÈ ES DEDICA?
Es dedica a realitzar actuacions musicals i de ball que
serveixin per homenatjar les
arrels andaluses dels seus
integrants.

ACTIVITATS, QUAN I ON?
Els membres del cor assagen
habitualment els dilluns i dijous de les 20.00 a les 23.00h
amb l'objectiu de preparar
les actuacions i els festivals
on participen regularment.

DADES DE CONTACTE?
www.facebook.com/arenadelcamino

Imatge d'arxiu del Coro Rociero Arena del Camino

van aconseguir aixecar el
grup. A poc a poc el cor va
anar avançant fins a arribar a
ser el que és avui en dia, grà-

cies en bona part a la incorporació dels guitarristes que han
acabat de donar la sonoritat
definitiva al grup.

El cor és un grup de música
i ball modern i innovador. Les
actuacions són una mostra
de diferents estils (sevillanes,
rumbes, pregàries, solistes),
plenes d'alegria i diversió. El
cor està compost per gent de
diferents edats i procedències
que són les que dia a dia intenten seguir millorant i amb
l'objectiu de fer gaudir a tot

aquell que els escolta.
A banda de les actuacions al
municipi on participa activament al calendari festiu de
forma altruista i fins i tot benèfica, com ara el festival de
Nadal del 2 de desembre, on
van recaptar més de 300 euros per la Creu Roja, el Coro
Rociero també actua a casaments i altres celebracions.
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ARTICLES D’OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
g.m.psc@mont-roig.com

g.m.ciu@mont-roig.com

Un municipi on voler
viure

Actualitat municipal i
nacional

Avui ens dirigim a vosaltres amb el cap
ben alt, de qui es dirigeix als seus conciutadans amb un projecte clar, amb la mateixa il·lusió que teníem a l’inici d’aquest
mandat, on la majoria dels ciutadans de
Mont-roig, Miami i urbanitzacions vau dipositar la vostra confiança en nosaltres.
Aquest projecte és aconseguir un municipi de primera categoria, atractiu, amb
bons serveis, on els empresaris vulguin
invertir, on els nostres fills/es tinguin una
educació del més alt nivell, on el turisme
sigui de qualitat, en definitiva, un lloc on
voler viure-hi.

Obrim aquest escrit explicant-vos, amb
molta tristesa, però no amb sorpresa, que
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp va
aprovar per Ple, amb els vots a favor del
PSC, l’aplicació de l’article 155.
Segurament podem comptar amb els dits
de les mans els ajuntaments que han votat
a favor de l’aplicació d’aquest article; això
ens provoca una profunda tristesa i vergonya al mateix temps.

Per aconseguir-ho ja hem fet realitat projectes com l’enllumenat de tot el municipi.
S’ha asfaltat el passeig Marítim. Hem iniciat el Club de mar. Estem fent el projecte
de la plaça Miramar i estem treballant per
iniciar la remodelació de l’avinguda de
Barcelona.
Volem un municipi amb bons espais públics, però també on es tinguin en compte
les persones i el seu benestar, i sobretot
que treballi pel futur i l’educació. Per això
destinem cada any més de 170.000 € en
ajudes de menjador. Més de 15.000 € en
ajudes directes a les famílies per a l’adquisició de llibres. Per als centres educatius
25.000 € que utilitzen en l’adquisició de
material didàctic, llibres, excursions i un

llarg etc. Per al transport escolar destinem
prop de 200.000 €. Tenim els millors preus
en llars d’infants de la comarca i amb els
millors serveis, personal proper, professional i molt preparat. Per a l’educació de
0 a 3 anys “invertim en els nostres fills”
prop de 500.000 €. A les tres escoles del
nostre municipi oferim de forma gratuïta
un trimestre anual de cursos de natació
als alumnes de 3r curs, sense cap cost per
a les famílies.
I què millor per als nostres fills que instal·lacions esportives de primer nivell,
amb dos poliesportius nous, dos camps
de futbol de gespa artificial nous, pistes
de pàdel, nous gimnasos i abans de l’estiu veurà la llum una nova zona esportiva
darrere de l’església de Miami on poder
gaudir del lleure saludable a l’aire lliure.
Governem i estem complint els compromisos que vam adquirir en el pacte de govern i al Pla d’Acció Municipal 2016-2019.
Des del PSC de Mont-roig Miami us
desitgem unes bones festes i un feliç any
nou!

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

#Llibertat Presos Polítics
#Seguim

L’article 155 és l’article que liquida l’autonomia catalana a través d’un fort atac als drets
dels catalans i de les catalanes; en vulnera
els drets fonamentals; censura Internet i
mitjans de comunicació; interposa querelles i processos judicials contra el Govern, la
mesa del Parlament i més de 700 alcaldes i
alcaldesses; empresona líders de la societat
civil i de diferents partits polítics; desplega les forces policials; intervé i congela els
comptes de la Generalitat o, fins i tot, espo-

lia les obres de Sixena del Museu de Lleida
com a botí polític, per enumerar-ne algunes
de les múltiples conseqüències.
És irònic i demagògic votar a favor de l’article 155 –que provoca l’empresonament
del nostre vicepresident, dels nostres
consellers i dels líders d’Òmnium Cultural
i l’ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez– i
presentar, al Ple següent, una moció demanant-ne l’alliberament.
Ni els vots a favor
de l’article 155, ni
l’abandonament del
poble de Mont-roig
el passat 1 d’octubre
per part de les nostres autoritats municipals i de la nostra
policia local davant
la violenta actuació
de la Guàrdia Civil,
ni la deixadesa i falta de manteniment del
nostre municipi, ni la improvisació pressupostària o l’increment desmesurat del
deute, ni l’increment d’impostos, entre altres accions, impediran que el nostre grup
municipal continuï treballant amb més intensitat el control i la fiscalització de l’equip
de Govern.
Que tingueu molta salut i passeu un bon
Nadal.

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

Parlem i entenem-se
Els homes i dones que hem estat elegits
pel poble com a representants i dipositaris de la seva confiança tenim l’obligació
de governar amb prudència, seny i escoltar a tothom, i més en una societat com
la nostra, tan diversa i plural que tan ens
enriqueix però que també alguns cops
ens fa més costerut l’entendre’s, en el bé
de la convivència i la bona relació entre
veïns per anar avançant, a vegades ràpid
a vegades més a poc a poc però sempre
avançant cap a un futur millor per tots. Al
poble ens demana que pactem (que és el
resultat d’haver parlat i entendres) ja que
la majoria suficient per governar sols en
l’actualitat no la té cap partit o grup polític com altres vegades ha succeït i, segurament tornarà a ser ja que els temps canvien i evolucionen de forma imprevisible
per raons que se’ns escapen.
En aquest món de grans i petites veritats
i mentides de les que únicament som
capaços de veure les petites i que les
grans, de tant que ho són, no les podem
assimilar (a no ser que existeixi alguna
persona amb intel·ligència per sobre de
la resta) necessitem conviure en pau però
també amb dignitat i si en el frec a frec
del camí es produeix alguna ferida que
aquesta sigui la més lleu possible perquè
es guareixi ràpidament i no s’infecti per
patògens no desitjables. Que ningú ens
tregui l’alegria, el somriure i la confiança
amb el demà.
A l’Ajuntament estem tancant la confec-

ció dels pressupostos per l’any 2018 que
volem que siguin uns pressupostos per
la consecució de projectes desitjats i necessaris. Sempre tenint en compte a les
persones: aquelles que no tenen feina, les
que pateixen, les que paguen impostos...
Que per a tal fi es realitza i es desenvolupa, amb més o menys encert, però sempre amb la ferma voluntat de servir.
Al municipi tenim problemes i dificultats
de les que es parla poc, que en el seu
dia van ser molt polèmics, com el cas de
l’aigua i que segurament ho tornarà a ser;
l’urbanisme amb un creixement insostenible; la brossa i residus que produïm cada
dia amb un tractament cada cop més costós; la processionària de la que se’n parla
ben poc durant l’any i únicament quan
ens ‘pica’ i d’altres que vetllem a diari
perquè són molt importants com per no
deixar-les per quan toqui.
Ens trobem un any més a les portes del
Nadal, una època de l’any on s’ajunten
moments de tristor i d’alegria quan repassem tot el que hem viscut aquests últims
mesos i en fem un balanç. Una mirada
enrere que ens ha de fer reflexionar sobre com hem sabut assumir i encaixar els
cops i les alegries de la vida pel sol fet de
viure-la, i ens ha d’encoratjar per encarar
el futur i treballar en tot allò que és important i val la pena, deixant una mica al costat tantes coses insignificants i supèrflues.
Bon Nadal i Bones Festes
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ARTICLES D’OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
g.m.imm@mont-roig.com

g.m.ﬁc@mont-roig.com

Nuevos proyectos;
futuras realidades
Si algo va a caracterizar el presente mandato 2015 - 2019, es el extraordinario volumen de inversiones promovido por el
equipo de gobierno.
Así, ya es una realidad tangible, disfrutada
por todos los vecinos del municipio, la rehabilitación de los pabellones deportivos
de Miami y de Mont-roig, los nuevos campos de césped artificial, también en ambos
núcleos, el nuevo colector de aguas residuales en el área del Paseo Mediterráneo
de Miami, que ha posibilitado el nuevo asfaltado y señalización del área, sin coste alguno de los propietarios y, como colofón,
la mejora integral del alumbrado público
en todo el término municipal.
Todos estos proyectos, junto con otros de
menor entidad pero igualmente interesantes, han supuesto una inversión total aproximada de siete millones de euros en poco
más de dos años y medio de mandato:
mayo de 2015 – diciembre de 2017.
Sin embargo, el anhelo del equipo de gobierno de mejorar las infraestructuras básicas
del municipio, ha llevado a diseñar, proponer y aprobar en octubre de 2017 otro plan
de inversiones para los años 2018 y 2019,
de extraordinario alcance y gran impacto
económico, que se cuantifica en el entorno
de los ocho millones de euros.
La propuesta de referencia contiene inici-

ativas tan demandas por Miami, como la
reforma integral de un tramo importante
de la Avenida Barcelona (primera fase de
la actuación), la creación de un área deportiva al aire libre o la reforma integral de la
Plaza Fleming.

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

Así mismo, el mencionado plan de inversiones también contempla la ejecución de
un centro socio cultural en Mont-roig y la
reforma integral de la Plaza Miramar.
Las actuaciones en Miami que, indudablemente, son las más ambiciosas, por el impacto que van a generar, pasan por aprovechar el Pla de Barris de la Generalitat de
Cataluña, en su última anualidad prevista:
2018, pues ello posibilita que el esfuerzo
inversor sea compartido al 50% por la administración autonómica y la local.
La efectiva realización de los planes inversores puede suponer que, en el presente
mandato, sea posible alcanzar un volumen
total de quince millones de euros, lo cual
constituye un esfuerzo absolutamente extraordinario.
Como conclusión, cabe decir que, el Ayuntamiento de Mont-roig del Camp, con estas ambiciosas iniciativas, está mejorando
indudablemente las infraestructuras básicas del municipio y la calidad de vida de
sus habitantes, en un esfuerzo inversor sin
precedentes.

g.m.ciutadans@mont-roig.com

El daño causado por el
procés independentista
Además de la fractura social y la división
entre buenos y malos catalanes, la obsesión nacionalista ha ido acompañada
de un abandono deliberado de la sensatez económica que nos está haciendo
perder a todos mucho tiempo, dinero y
oportunidades.
En los últimos años la economía catalana
ha empeorado de forma muy alarmante:
el desempleo está entre los más altos
de la OCDE, la deuda se ha disparado,
ha habido una fuga masiva de empresas
y bancos, se ha dejado de invertir en innovación y todos los índices de competitividad, corrupción y calidad institucional
han empeorado. En las últimas semanas
más de 2.000 empresas, que representan
más de una tercera parte de la economía
de Cataluña y el 85% del valor bursátil,
entre ellas todas las principales multinacionales y los bancos más grandes, han
movido su sede social a otros lugares de
España.
Se han destinado ingentes cantidades de
recursos públicos y energías en romper
con España y en la construcción de su
“Estat propi” a costa del dinero de todos
los catalanes. Durante años, los catalanes
hemos financiado con nuestros impuestos
extensas redes clientelares de propaganda nacionalista y casos de corrupción, mientras todos los indicadores económicos
y sociales se iban deteriorando.

La economía no puede depender de los
caprichos de un gobierno arbitrario, que
se salta las leyes y que está dispuesto, con
sus decisiones unilaterales de ruptura, a
dinamitar la estabilidad en favor de la independencia. Los servicios públicos esenciales para los ciudadanos como la sanidad, la educación o los servicios sociales
han empeorado Cataluña. Los resultados
educativos han empeorado en todos los
indicadores situando además a Cataluña
como la Comunidad Autónoma de España con más barracones en las escuelas.
Las listas de espera en los hospitales han
aumentado. La financiación para dependencia ha caído. Las desigualdades de
renta son más grandes y el paro de larga
duración está cerca de récords históricos.
Cataluña ha sufrido una profunda crisis
institucional sin precedentes en nuestra
historia democrática. Se han pisoteado
los derechos de la mayoría de los catalanes poniendo al Parlament de Catalunya,
que es de todos los ciudadanos, únicamente al servicio de los intereses separatistas del Govern. Costará mucho superar
el daño que han hecho al conjunto de las
instituciones catalanas y a nuestras leyes
democráticas.
Tenemos que abrir una nueva etapa para
una nueva Cataluña plural, de oportunidades y que mire al futuro.

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

Què has fet
AQUESTA TARDOR?

II DIADA DE LA INFÀNCIA
Imatge de grup dels nadons amb els seus
pares i mares al poliesportiu de Mont-roig

La tardor també pot ser divertida! Si ets dels que ha participat en les diferents activitats
que s’han programat al municipi... Busca't!

II DIADA DE LA INFÀNCIA
Grup de nadons amb els seus pares i mares al poliesportiu de Miami Platja

SERVEIS SOCIALS
Homenatge a la vellesa a Mont-roig

SERVEIS SOCIALS
Homenatge a la vellesa a Miami Platja
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FESTES DE SANT MIQUEL DE MONT-ROIG DEL CAMP
Pregó de Festa Major

Espectacle d'equilibris

Festa holi

Ballada de gegants

@Laura
@NeusMartínez
Reverté

Espectacle infantil

@Pepi González

ESPORTS
Inauguració del nou camp de gespa artificial de Mont-roig

ESPORTS
Inauguració del nou camp de gespa artificial de Miami Platja
EDUCACIÓ
Visita a l'Ajuntament dels alumnes de l'escola Mare de Déu de la Roca
JOVENTUT
Passatge del terror

CULTURA
Jornades Europees del Patrimoni

CULTURA
Presentació del llibre Baptista Nogués

ENTITATS Signatura convenis

TURISME
Jornades de l'Arròs de tardor

SERVEIS SOCIALS
Voluntaris menjador social

ENTITATS Signatura convenis

IMPULS ECONÒMIC
Festa de l'oli nou

CULTURA
Autors llibre Capítol en blanc
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AGENDA MUNICIPAL

Aquest hivern no et perdis...
1 de gener, a les 12.00 h
Comença bé l'any amb un
bany refrescant a la platja
Cristall. Seguidament
i per entrar en calor hi
haurà xocolata calenta
amb coca, sopa i vermut.

PROGRAMA TOK'L2

CARNAVAL

TEATRE INFANTIL

TEATRE PER ADULTS

Skating + Gaudi Experience
13 de gener
Saló del cinema
3 de febrer
Esquiada Jove
9, 10 i 11 de març

9 i 10 de febrer

Gener - març

Gener - març

Prepara't per viure un
cap de setmana ple de
disfresses, disbauxa i
disbarats

"Matito i la grandíssima
roda de fira"
i altres espectacles
pels més petits
de casa.

'Neures', de la
companyia Nascuts
de peu en terra i altres
propostes musicals i
culturals.

Mon-roig
i Miami Platja

Mon-roig i Miami Platja

Inscripcions als Casals
de Joves K1 i K2

Pèrgola Platja Cristall

CAVALCADA DELS
REIS MAGS D'ORIENT
5 de gener, a partir
de les 18.00 h
Cavalcada de Ses
Majestats els Reis
d'Orient que repartiran
il·lusió a tothom.
Mont-roig i Miami Platja

Mont-roig i Miami Platja

FESTA MAJOR
SANT JOSEP 2018
TALLERS I SORTIDES
Gener - març
Tallers per a joves de
perruqueria masculina,
pizzes, crepes, DiY...
Activitats i dinàmiques
relacionades amb la No
violència i l'aigua.

Del 16 al 19 de març
Consulta el programa
d'actes de les festes
d'hivern de Sant Josep
de Miami Platja i
participa a les activitats!

L'ESCOLA
VA AL TEATRE
Gener - març
Programació teatral
especial per a
les escoles
del municipi

Miami Platja

Mont-roig
i Miami Platja

DIA INTERNACIONAL
DE LES DONES

HORA DEL CONTE

Casals de Joves K1 i K2

CURSA I JORNADA
SOLIDÀRIA

COMPARTIM
ESPAI DE DONES

14 de Gener,
a les 10.00 h
Cursa solidària de 10k,
5k i curses infantils,
inflabes, bar, mercadet...
A favor de l'associació
Tourette Catalunya.

8 de març

Espai de trobada on
es realitzen xerrades i
debats per compartir
temes i inquietuds

Activitats, xerrades,
exposicions i
contacontes.

De 17.30 a 19.30 h
Centre Polivalent de Miami Platja

D
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Platja Cristall

29 de gener

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

Gener - març
Diverses activitats
a les biblioteques
del municipi
per fomentar
la lectura i la cultura
Biblioteques Joan Miró

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

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

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

agenda

PRIMER BANY
DE L'ANY

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

Les sessions participatives
es realitzaran el primer
trimestre del 2018.
Informa-te’n!

www.mont-roig.cat/pla-estrategic

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

