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Avancem, fem les coses bé,  
generem oportunitats
És el primer editorial per al Comunica 

que escric després de la gran notícia 
que ha centrat en el nostre municipi 

l’atenció de tot el país. Ho vaig poder viu-
re des de Seül mateix, quan els màxims 
directius de l’empresa coreana ILJIN van 
anunciar que Mont-roig del Camp era el 
municipi escollit per instal·lar la seva seu 
europea de fabricació de components per 
a bateries elèctriques. Una gran inversió 
de més de 600 milions d’euros que com-
portarà la creació de 500 llocs de treball 
directes. La notícia no podia haver caigut 
en millor moment, doncs les perspectives 
econòmiques van a la baixa, però l'eco-
nomia local pot sobresortir en els pròxims 
anys gràcies a aquesta inversió, que ens 
permetrà diversificar, generar ocupació 
de qualitat, i obrir noves oportunitats de 
riquesa en un sector de futur com el tec-
nològic i la mobilitat elèctrica.

Estem d’enhorabona amb aquesta no-
tícia. Ha estat, de retruc, una campanya 
d’imatge que ens ha permès portar el 

nom de Mont-roig arreu, en positiu. Hem 
traspuat serietat, el fet de ser un poble 
on les coses es fan ben fetes, i que som 
un municipi amb futur i amb una gran 
projecció al territori. Així m’ho han tras-
lladat, perquè així ho han rebut, molts 
altres alcaldes i persones de rellevància 
del territori, d’arreu de Catalunya i l’Estat. 

Ja ens hem posat a treballar per a la instal-
lació de la fàbrica; hem tingut les primeres 
reunions amb els tècnics de l’empresa per-
què en uns mesos puguin iniciar les obres. 
Volen fer via, estan convençuts de la seva 
tria i pensen en nosaltres com un indret per 
a expandir. Ara toca seguir fent les coses 
bé perquè projectin més inversions i més 
creació de llocs de treball en el futur pròxim.

Nova zona lúdic-esportiva  
a Mont-roig
Seguim treballant amb ILJIN i, com sem-
pre, tancant, decidint i impulsant altres 
projectes. Un dels que vull avançar-vos té 
per objectiu revitalitzar la zona esportiva 

de Mont-roig. Estem dissenyant, a l'entorn 
del pavelló, una nova zona lúdic-espor-
tiva que suposarà, de fet, un nou espai 
d'equipaments per al poble. 

Aquest projecte preveu el redisseny de la 
zona esportiva actual, que compta amb 
diverses instal·lacions, però no amb una 
vialitat que permetran gaudir de la zona 
en el seu conjunt. Es faran itineraris interns 
que permetin gaudir, posar en valor i 
"obrir" alguns d'aquests espais, actual-
ment poc accessibles. També es preveu 
dotar la zona amb nous jocs infantils, 
skate park, i altres zones de lleure. Les 
piscines també es repensaran. 

Hem iniciat un procés de consulta amb els 
públics objectius d’aquest nou espai que 
ens permetrà presentar la nova proposta 
d'equipaments després de l'estiu. Busquem 
l'èxit de l'actual Parc Lilí Álvarez de Miami 
Platja però millorat, més gran i molt més 
ambiciós. Tenim el finançament, doncs en 
no haver pogut tirar endavant, de moment, 

el centre sociocultural per haver quedat 
deserta la licitació i haver-se incrementat 
molt l'import necessari per tirar-lo enda-
vant, comptem ja amb prop de 2 milions 
d'euros per la nova zona lúdic-esportiva. 

Som conscients que és una mala notícia 
que la construcció del centre quedi atu-
rada temporalment. Però cal repensar el 
projecte, entenent que és necessari però 
que podem fer-lo més eficient i redimen-
sionat. I mentrestant, tenim finançament 
immediat per impulsar la nova zona lú-
dic-esportiva, a l'aire lliure, que beneficiarà 
molta més gent, sobretot famílies, infants 
i joves, amb qui tenim un deute a l'hora 
d'impulsar equipaments que s'ajustin a 
les seves necessitats.

Només em queda desitjar a tothom un bon 
estiu. Reparador a aquells que el pugueu 
gaudir amb intensitat abans del nou inici 
de curs, i profitós als que heu de treballar 
per ser la temporada més rendible de l'any. 
A totes i tots, ens rellegim al setembre!

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

Apunta’t als  
CAFÈS AMB L’ALCALDE!

T’agradaria prendre un cafè amb l’alcalde  
de Mont-roig del Camp, Fran Morancho?

Si ets veí/veïna del municipi ara pots participar  
en el programa “Cafès amb l’alcalde” i compartir  
una estona amb ell i altres ciutadans com tu.
Si hi estàs interessat/da apunta’t-hi!

Envia’ns un correu electrònic a comunicacio@mont-roig.cat o truca’ns al 977 837 005

La nostra economia local 
pot sobresortir en els 

pròxims anys gràcies a 
aquesta inversió, que ens 

permetrà diversificar, 
generar ocupació de 
qualitat i obrir noves 

oportunitats de riquesa.
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Platges i cales més  
sostenibles i naturals
Comença una temporada de platges en què es  
treballa per la naturalització d’aquests espais

L a temporada d’estiu de les platges 
i cales del municipi s’ha iniciat amb 
una novetat important. S'ha dut a 

terme un canvi en la forma de gestionar 
aquests espais per tal de naturalitzar-los, 
garantint la seva sostenibilitat, protecció, 
conservació i regeneració. 

De fet, els dos fenòmens patits durant 
el 2020: un primer al litoral amb motiu dels 
forts temporals com el Glòria, i un segon, 
el sanitari, amb la pandèmia mundial de la 
Covid19, van fer reflexionar, de nou, sobre la 
necessitat d’adaptar la costa al canvi climàtic, 
al repte imminent de l'eventual pujada del 
nivell del mar i la problemàtica de l’erosió 
del litoral. Dues crisis que han accelerat la 
necessitat de gestionar de forma conjunta 
i més enllà de l’àmbit municipal el litoral, 
d’acord amb els tres pilars del desenvolu-
pament sostenible: la viabilitat econòmica, 

l’equitat social i la sostenibilitat ambiental.  
Així doncs, i per donar resposta a totes 
aquestes necessitats, ja s’han dut a terme 
les primeres accions, entre elles unir-se a la 
Taula de Municipis per un Litoral Sostenible, 
conjuntament amb les principals poblacions 
del Camp de Tarragona. 

Els temporals han accelerat 
la necessitat de gestionar de 
forma diferent les platges 

A més, a partir d’aquest estiu, el per-
sonal de Nostreserveis que treballa a les 
platges reduirà la maquinària pesada i 
incrementarà la realització d’actuacions 
manuals, sempre que sigui possible. Tam-
bé l’equip d’agents de civisme duran a 

terme campanyes de conscienciació als 
sectors econòmics i a la ciutadania.

Per altra banda, les cales no tindran 
servei de dutxa, només de rentapeus, 
per tal de col·laborar amb l’estalvi i la 
reducció del consum d’aigua. 

De fet, aquest any, les platges de 
Mont-roig i Miami Platja no han optat 
a les Banderes Blaves perquè s’ha con-
siderat que part dels requeriments per 
obtenir aquestes distincions europees 
no estan alineats amb aquesta voluntat 
de naturalitzar el litoral del municipi. 

Salvament i socorrisme
Les platges del municipi tindran servei 
de salvament i socorrisme. Del 15 de 
juny al 30 de juny el servei s’ha ofert els 
caps de setmana i a partir del dia 1 de 
juliol fins al 15 de setembre, el servei 
serà diari de forma ininterrompuda de 
10 a 20 h. 

En concret aquest servei es troba a 
la platja Pixerota, a la Casa dels Lladres, 
a l’Estany Gelat i a la Platja Cristall. Del 
16 al 30 de setembre el servei s’oferirà 
els caps de setmana.

Cinema a la platja  
i visita teatralitzada

Aquest estiu la Cala dels Penyals 
de Miami Platja viurà la segona 
edició del Festival de Cinema 

Clàssic, que tindrà lloc tots els divendres 
de juliol i agost, excepte el dia 22 de 
juliol que coincideix amb la Festa Major 
de Sant Jaume. En aquesta ocasió, s’ha 
preparat una programació apta per a 
tots els públics amb clàssics del cinema 
contemporani que tenen més de 20 anys 
d’antiguitat. Així, aquest estiu es podrà 
veure a la platja Dirty Dancing, Liberad 
a Willy, Pulp Fiction, Jumanji, Armaged-
don, La máscara del Zorro, El Rey León i 
Indiana Jones, en busca del arca perdida. 
Totes les projeccions tindran lloc a les 
22 h amb entrada gratuïta.

Una altra de les novetats de la tem-
porada d’estiu està relacionada amb el 
Centenari del quadre "La Masia" de Miró, 
que es farà a Mont-roig. Es tracta de la nova 
visita guiada teatralitzada "Cercant la 
inspiració de Miró", una proposta apta per 
a tots els públics en la qual la periodista 
Charlie Landscape vol documentar tots 
aquells indrets de Mont-roig que van 
ser font d'inspiració de Joan Miró abans 
que desapareguin, i per fer-ho necessita 
l'ajuda dels participants. Es tracta d’una 
visita gratuïta per a menors de 12 anys. 
Per la resta de participants el preu és de 
8 €. Aquesta nova  activitat es farà tots 
els dijous de juliol i agost a les 19 h i el 
punt de sortida és la Casa de Cultura.

Miami Platja estrena L’Esfera,  
la nova oficina de Turisme

El dia 2 de juny va entrar en funcio-
nament la nova oficina de Turisme 
de Miami Platja, coneguda com 

L’Esfera, un equipament situat a la Plaça 
Tarragona i que substitueix el mòdul 
que hi havia fins ara. Unes instal·lacions 
que han despertat expectació entre 
els turistes i la ciutadania que s’hi ha 

acostat a descobrir-la i obtenir informa-
ció sobre l’oferta turística del municipi.  

El pressupost de l’oficina i l’ade-
quació de l’espai exterior que l’acull 
ha tingut un pressupost proper als 
180.000 € que han estat finançats en 
un 50% a través d’una subvenció del 
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

Entra en funcionament el Club de Mar 

El Club de Mar ha iniciat la seva activitat 
coincidint amb l’inici de la temporada 
turística. Recordem que a través d’aquest 

projecte, impulsat per l’Ajuntament, es pretén 
ampliar l’oferta d’activitats nàutiques, deses-
tacionalitzar la temporada, ajudar a fomen-
tar l’ocupació i donar un impuls al turisme i 
a la competitivitat de la destinació. A més, 
un dels objectius principals d’aquesta nova 
instal·lació és la de crear escola i promoure 
la pràctica de les activitats nàutiques entre 
els infants del municipi.

Finalment, l’empresa Aunar Group SL, amb 
el pagament de 110.000 € a l'Ajuntament, ha 
estat la guanyadora de la licitació del servei, 
per un període de 8 anys. El projecte del Club 
de Mar ha tingut un pressupost en dues fases 
de 429.000 € amb una subvenció estatal de 
215.500 €, el 50% del pressupost total.

ELS ESPORTS QUE OFEREIX

Navegació en 
catamarà

Pàdel surf

Surf

Snorkel

Submarinisme

Caiac

Windsurf

Banana 

ELS SERVEIS QUE OFEREIX

Vestidors i 
lavabos  

accessibles

Lloguer de 
material

Magatzem 
nàutic i 
cobert

Recepció 
i aula de 
formació

Bar i terrassa
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Patrimoni

Connexió diària i directa 
amb Reus i Tarragona 
Miami Platja disposa de connexions directes i diàries 

per carretera als principals centres educatius de 
formació professional, universitaris i centres sanitaris 

de referència de la demarcació, des de l’abril. Es tracta 
de dues noves línies d’autobús que ha posat en marxa 
el departament de Territori de la Generalitat després de 
la insistència i les reclamacions històriques del govern 
municipal per tal de comptar amb alternatives reals al 
transport privat. Una de les línies connecta Miami Platja 

amb la Laboral i l’Estació d’autobusos de Tarragona. 
El servei disposa de sis expedicions per sentit de 
dilluns a divendres feiners, i de dues expedicions 
per sentit els caps de setmana i festius. L’altre servei 
connecta Miami Platja amb Reus (Hospital St. Joan - 
campus de la URV a Bellissens i biblioteca). Es tracta 
d’un autobús directe que farà sis expedicions per 
sentit de dilluns a divendres feiners, i que reduirà 
fins a un 40% el temps de trajecte. 

L’ermita de la Mare de Déu  
de la Roca, declarada BCIN

El Govern de la Generalitat va acordar, el passat 
17 de maig, declarar Bé Cultural d’Interès Na-
cional, en la categoria de Monument Històric, 

l’ermita de la Mare de Déu de la Roca de Mont-roig. 
Uns tràmits que es remunten al 2019 quan la Direcció 
General de Patrimoni Cultural va iniciar el procedi-
ment per aquesta declaració que no protegirà tan 
sols el conjunt arquitectònic de l’Ermita sinó que 
s’estén també al seu entorn. 

En aquest sentit, l’Ajuntament celebra que la Ge-
neralitat hagi atorgat a l’Ermita la màxima protecció 
que pot tenir un element patrimonial català. Per un 

costat, perquè s’eleva el grau de protecció 
patrimonial de l’Ermita i el seu entorn, i per 
l’altre, per l’impacte positiu que tindrà pel 
municipi, doncs l’atracció de turisme cultural 
i de natura es veurà incrementat.

De fet, és la combinació de patrimoni 
cultural i espai natural allò que confereix a 
l’Ermita Mare de Déu de la Roca aquest alt 
valor com a element patrimonial essencial 
per a la història i la identitat del municipi. Un 
indret on hi conflueixen en equilibri natura, 
paisatge, fe, història i llegenda.

De dilluns a divendres feiners
Parades Horaris

C.de Masriudoms 6.50 7.55 9.00 11.31 15.00 17.20

C.d’Oleastrum - Av. P. 
Cristall 6.52 7.57 9.02 11.33 15.02 17.22

Av. de Barcelona (CAP) 6.54 7.59 9.04 11.35 15.04 17.24

Av. de Barcelona, 111 6.55 8.00 9.05 11.36 15.05 17.25

Pl. de Tarragona 6.56 8.01 9.06 11.37 15.06 17.26

Av. de Barcelona, 31 7.00 8.05 9.10 11.40 15.10 17.30

Facultat Econòmiques 
URV / Hospital 7.35 8.40 9.45 12.15 15.45 18.05

Reus (Est. busos) 7.40 8.45 9.50 12.20 15.50 18.10

Reus centre 7.49 8.54 9.59 12.30 15.59 18.19

Parades Horaris

C. de Masriudoms 7.15 8.40 10.30 13.40 15.40 18.40

Pl. de Tarragona 7.18 8.43 10.33 13.43 15.43 18.43

Ctra. C-031B - CET 7.40 9.05 10.55 14.05 16.05 19.05

Estació Autobusos  
Tarragona 7.50 9.15 11.05 14.15 16.15 19.15

A) Dilluns a divendres    
feiners (A) Diari (A) (A) Diari (A)

De dilluns a divendres feiners
Parades Horaris

Reus centre 5.51 6.55 8.01 10.31 14.06 16.21

Reus (Est. busos) 6.00 7.05 8.10 10.40 14.15 16.30

Facultat Econòmiques 
URV / Hospital 6.05 7.10 8.15 10.45 14.20 16.35

Av. de Barcelona, 31 6.35 7.40 8.45 11.15 14.55 17.05

Pl. de Tarragona 6.39 7.44 8.48 11.18 14.58 17.08

Av. de Barcelona, 111 6.40 7.45 8.49 11.19 14.59 17.09

Av. de Barcelona (CAP) 6.41 7.46 8.50 11.20 15.00 17.10

C.d’Oleastrum - Av. P. 
Cristall 6.43 7.48 8.52 11.22 15.02 17.12

C.de Masriudoms 6.50 7.554 9.00 11.30 15.05 17.20

Parades Horaris
Estació Autobusos  
Tarragona 8.00 9.30 13.00 14.50 17.30 19.50

Ctra. C-031B - CET - 9.40 13.10 15.00 17.40 20.00

Pl. de Tarragona 8.32 10.02 13.32 15.32 18.12 20.32

C. de Masriudoms 8.35 10.05 13.35 15.35 18.15 20.35

A) Dilluns a divendres    
feiners (A) (A) Diari (A) (A) Diari

Miami Platja - Reus (origen l’Hospitalet de l’Infant)

Miami Platja - Complex Educatiu Tarragona (CET) - Tarragona (origen l’Hospitalet de l’Infant)
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Els carrers, per als vianants
L’Ajuntament impulsa iniciatives destinades a la pacificació de  
diverses zones del municipi i a la reducció de l’ús dels vehicles 

D onar prioritat als vianants i reduir la velocitat de 
circulació en alguns dels carrers del municipi. 
Aquests són dos dels objectius finals de les 

mesures que impulsa l’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp per millorar l’espai públic i fer-lo més segur, 
confortable, saludable i amb menys contaminació. Per 
aconseguir-ho s’està treballant en un nou model de 

mobilitat compromès amb la lluita contra la crisi 
climàtica que situa els desplaçaments de les persones a 
peu o en bicicleta al centre de les polítiques públiques.

Aquest nou model, que busca pacificar els carrers, 
ja s’ha començat a implantar a tres zones del municipi. 
Una d’elles és a la urbanització Costa Zèfir i l’entorn 
de l’escola Marcel·lí Esquius, l’altra és el tram final de 

l’avinguda de Barcelona tocant amb l’entrada des de 
l’Hospitalet de l’Infant i la tercera és a la urbanització 
Casalot. En definitiva, tal com s’està fent en moltes ciu-
tats, es treballa per oferir unes condicions de trànsit, 
comoditat i seguretat pensades especialment per als 
vianants o bicicletes, enfront dels mitjans de transport 
motoritzats.

Nova zona  
de petó i adeu

U na altra de les novetats 
d’aquesta reordenació 
del trànsit és la creació 

de dos espais de Petó i adeu, 
just al costat de les entrades del 
centre escolar. Es tracta de zones 
d’aparcament reservades per 
tal que les famílies que porten 
els fills i filles a l’escola en cotxe 
puguin parar bé el vehicle sense 
interrompre el trànsit i acomiadar 
de forma ràpida els menuts.

 COSTA ZÈFIR
NOU CARRIL BICI I CARRERS D’UN ÚNIC SENTIT
Les millores a Costa Zèfir seran significatives i suposaran un 
canvi important en la circulació al voltant de l’escola Mar-
cel·lí Esquius, per l’elevat tràfic que acumula a les entrades i 
sortides del centre. 

D’una banda, es reduirà el nombre de carrils i el sentit de la circulació 
en alguns carrers, per deixar-ho en un sol carril per a vehicles i creant un 
nou carril bici, que rodejarà tot el centre. Per aconseguir l’espai suficient 
per a aquest carril bici, es traurà un dels sentits de circulació de cada via 
exceptuant el carrer de Brasil, on el carril es col·locarà en l’espai reservat 
per aparcament de vehicles en fila, així com a l’avinguda de Costa Zèfir, on 
passarà el mateix. La velocitat d’aquests carrers passarà a ser de 20 i s’ins-
tal·laran nous reductors de velocitat.

TRAM FINAL DE  
  L’AVINGUDA de BARCELONA

C oincidint amb les obres de remodelació de la segona fase de l’avin-
guda de Barcelona i la plaça de Jaén, l’Ajuntament ha iniciat també 
la reforma del tram comprès entre el carrer d’Almeria fins a la plaça 

Jaén – límit de l’obra.
Aquesta part no està inclosa a les obres de la segona fase i correspon a 

l’entrada de Miami Platja des de l’Hospitalet de l’Infant. L’objectiu d’aquests 
treballs és dignificar aquest àmbit per tal de seguir guanyant espai per a 
vianants i ciclistes, així com generar un nou aparcament dissuasiu a l’entrada 
de Miami Platja.

ELS VIALS LATERALS, PER ALS VIANANTS I LES BICIS
Així doncs, els vials laterals passaran de ser zona de pas de vehicles 
a zona de pas per als vianants, guanyant una superfície de 2.800 
m2, mitjançant urbanisme tàctic. Aquesta zona estarà pintada amb 
rodones i cercles de colors i comptarà amb nou mobiliari urbà.

Per al vial lateral tangent al supermercat Esclat, s’ha previst un 
nou carril bici que connectarà l’avinguda de Barcelona amb el carrer 
Segarra. Es tracta d’un primer pas perquè en un futur pròxim se li pugui 
donar continuïtat cap al carrer Oleastrum i l’antiga N-340 cap a l’Hospitalet.

A més, la zona lateral que està a l’alçada del supermercat Esclat es 
convertirà en un aparcament dissuasiu. En total es generaran unes 
70 places noves, 3 de les quals estaran reservades a minusvàlids 
(les més properes al CAP).

Carril bici

Únic sentit de  
la circulació

Bandes reductores

Nova senyalització  
vertical i horitzontal

Passos de vianants

Reducció de  
la velocitat

Carril bici

Bandes reductores

Nova senyalització  
vertical i horitzontal

Passos de vianants

Nou aparcament

Nou mobiliari urbà

Més zona de pas  
per als vianants

20
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L’Ajuntament reclama a la Generalitat millores en matèria educativa
S’ha demanat una nova línia a l’Escola Marcel·lí Esquius, el projecte definitiu de l’edifici  
d’aquest centre i una tercera línia a l'Institut Miami per quan es construeixi l’edifici

L ’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha demanat a la Generalitat una 
sèrie de millores per adequar l’oferta educativa a les necessitats reals 
del municipi, principalment per la tendència demogràfica a l’alça, -de-

tectada des del 2015- especialment al nucli de Miami Platja, que ja ha requerit 
fer canvis per al curs vinent, així com pel possible creixement de població com 
a conseqüència de la futura implantació de noves inversions en el sector indus-
trial del municipi.

En concret, l’oferta educativa de l’escola Marcel·lí Esquius per al proper curs 
ja és insuficient (11 alumnes no s’hi ha pogut matricular), per la qual cosa s’im-
plementarà una nova línia d’I3 a l’Escola Joan Miró. Per aquest motiu, es creu 
convenient sol·licitar la creació d’una nova línia educativa a l’Escola Marcel·lí 
Esquius, que permeti equilibrar el repartiment de l’alumnat com l’oferta educa-
tiva i consolidar dues línies per centre escolar (el pròxim curs Mare de Déu de 
la Roca en tindrà 2; Marcel·lí Esquius 1 i Joan Miró en tindrà 3).

Per implantar aquesta segona línia d’escolarització i lligat al dèficit de mòduls 
d’aquest centre es demana, com a solució més immediata, que es projecti una 

ampliació de diversos mòduls a l’escola Marcel·lí Esquius. A més, també es 
demana impulsar el projecte definitiu per construir l’edifici de l’escola, de tal 
forma que la comunitat escolar pugui gaudir d’unes instal·lacions dignes, quan 
es compleixen ja catorze anys de la seva creació.

Per altra banda, se sol·licita que la Generalitat projecti ja una tercera línia 
a l’Institut Miami que es faci efectiva amb la construcció del nou edifici que 
té dues línies projectades. A més, també es demana que hi pugui haver més 
places de cicles formatius per donar resposta a tot aquest alumnat.

Urbanisme i obres

Educació

 CASALOT
NOVA ROTONDA I REDUCTORS DE VELOCITAT AL CASALOT
El projecte de pacificació que impulsa l’Ajuntament també actuarà a la 
urbanització El Casalot. D’una banda, amb la col·locació de nous re-
ductors de velocitat prefabricats i la senyalització vertical que l’acom-
panya a l’avinguda del Casalot, passant també a ser zona de velocitat 20 
quilòmetres per hora per tal de reduir el perill pels vianants. En aquest cas, 
se substituiran els actuals reductors i se n’incrementarà la quantitat. A més, 
es pintaran nous passos de vianants. 

Per altra banda, s’està construint una nova rotonda entre la cruïlla del 
carrer Bertran de Castellet i el carrer Casalot, per substituir l’actual que està 
pintada sobre l’asfalt i està delimitada amb proteccions tipus new jersey. 
L’objectiu d’aquesta rotonda, que tindrà decoració i llums LED, és millorar 
la circulació i dignificar aquest accés.

NOU PARC 
A banda, també entre el carrer Bertran de Castellet i el carrer Casalot 
s’està treballant en la construcció d’un nou parc. Aquestes millores, la 
licitació de les quals està a punt d’adjudicar-se, pretenen potenciar l’ús lúdic 
d’aquesta zona, i corregir el problema derivat de l’escolament de les aigües 
pluvials a la zona enjardinada existent, que provoca una pèrdua constant 
de sauló i l’erosió conseqüent.

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ
Finalment, l’Ajuntament també està treballant en una sèrie d’accions per 
reurbanitzar l'encreuament situat entre el carrer Sortanelles i el carrer 
Alfons I, conegut popularment com la plaça del Sant. L’objectiu és substituir 
la rotonda existent per una plataforma única de vianants i vehicles rodats. 
A més, se senyalitzaran les places d’aparcament i les direccions de trànsit 
d'aquest encreuament per millorar la seguretat de la mobilitat. La platafor-
ma única disposarà de zones verdes, un parc infantil, mobiliari urbà i una 
parada d'autobús. Aquest projecte respectarà els actuals accessos privats 
de vehicles rodats dels habitatges.

Nova rotonda

Bandes reductores

Nova senyalització  
vertical i horitzontal

Passos de vianants

Reducció de  
la velocitat

Llum LED

Nou Parc

Millorar la seguretat de 
la mobilitat

Zona verda

Parc infantil

Mobiliari urbà

Parada d'autobús
20 Les millores que ja s’executen i els futurs projectes 

tenen com a objectiu dignificar aquesta zona del  
municipi i, al mateix temps, millorar la circulació 
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U na gran inversió industrial s’instal·larà 
a Mont-roig del Camp, els pròxims 
mesos, a través de l’empresa ILJIN 

Materials, una de les úniques empreses 
del món que es dedica a la fabricació 
de làmines de coure per a bateries de 
vehicles elèctrics i productes electrònics. 
L’empresa sud-coreana té previst invertir 
600 milions d’euros i crear 500 llocs de 
treball amb l’obertura d’una planta de 
producció al polígon d’Els Comellarets 
a partir del 2025. 

La inversió es caracteritza per ser una 
de les més importants que s’ha fet a Ca-
talunya els darrers 20 anys. És també la 
primera fàbrica que ILJIN Materials, amb 
un projecte d’alt valor tecnològic, obrirà 
a Europa mitjançant la qual vol arribar 
als seus clients europeus. 

Així ho van explicar des de Corea en 
l’anunci oficial de la inversió, l’alcalde Fran 
Morancho, acompanyat per la regidora 
d’Impuls Econòmic Yolanda Pérez i pel 
regidor i vicepresident de Nostraigua, 
Vicente Pérez, juntament amb el conseller 
d’Empresa i Treball de la Generalitat, Roger 
Torrent i el CEO d’ILJIN Jeon-Sik Yang.

És la inversió més 
important dels darrers  
20 anys a Catalunya 

Precisament des de Corea, l’alcalde 
va destacar la importància enorme 
d’aquesta inversió al municipi perquè 

suposa una gran oportunitat que, a 
més, respon perfectament a l’estratègia 
de diversificació econòmica i transició 
verda de l’Ajuntament.

Alineació amb  
les estratègies locals
Tenint en compte que actualment gairebé 
el 90% de l'economia local prové del 
turisme i el sector serveis, la implantació 
d’ILJIN al municipi permetrà diversificar 
l’economia, generar nous llocs de treball 
i incidir en una ocupació desestacionalit-
zada i d'alta qualificació. A més, s’espera 
que amb aquesta planta de producció 
sorgeixin noves oportunitats en altres 
sectors, com per exemple en l’àmbit de 
l’educació, la formació professional o la 
construcció, entre d’altres. 

L’empresa sud-coreana ILJIN obrirà a 
Mont-roig la seva primera fàbrica a Europa
El projecte d’inversió de 600 milions d’euros contempla la creació de 500 nous llocs de treball  
i la previsió d’obrir el 2025 una planta de producció de 30.000 m2 al polígon dels Comellarets

llocs de treball 
 directe

*Aquestes dades són les anunciades de manera inicial. No es descarta que es 
puguin desenvolupar noves fases que ampliïn l'import de la inversió, els llocs de 
treball i els metres quadrats.

500

600M/€

30.000 m2

Inversió en dues fases

2025
previsió d’obertura  

de la fàbrica

1a fase: 250 treballadors/es

2a fase: 250 treballadors/es

12%20%68%
personal 
operari

personal 
d'enginyeria

personal  
administratiu

al polígon dels Comellarets  
entre la fàbrica, les àrees de  
magatzem i un edifici tècnic

LES DADES DE LA INVERSIÓ

Després de l'anunci 

C omença ara el pla d’implanta-
ció de la fàbrica, que requerirà 
un procés administratiu, ur-

banístic i de desenvolupament del 
projecte que durarà 2 anys: 

Creació d’un equip 
de treball específic 
a l’Ajuntament per 
gestionar el projecte 
ILJIN

Aprovació de la 
modificació del POUM  
i compra dels terrenys 
per part d’ILJIN

Tramitació del Pla 
Parcial i projecte de 
reparcel·lació  
i urbanització

Obtenció de llicències 
municipals i construcció  
de la fàbrica4

L’anunci oficial de l’acord es va fer el dia 16 de maig de 2022 des de Seül

La instal·lació a Mont-roig 
és estratègica per abastir 
els clients europeus de 
l'empresa
Però no només a nivell local sinó tam-
bé amb la captació de nous projectes 
d’inversió estrangera relacionats amb 
aquest àmbit. Tot plegat a través d’una 
indústria que està completament rela-
cionada amb la transició energètica i 
vinculada al món elèctric, un sector de 
futur i estratègic a nivell mundial.
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Clima idoni per a la 
fabricació d'aquest 

component

Compromís i seriositat 
de l’Ajuntament mostrat 
durant les negociacions

Proximitat factories de  
cotxes i bateries i per formar 
part del PERTE de SEAT   
(3.000 M € d'inversió en els pròxims  
anys per la mobilitat elèctrica)

Excel·lents  
comunicacions  

(A7, AP7, Port de Tarragona…)

Qualitat de vida de  
Mont-roig, Miami Platja  
i les urbanitzacions

PER QUÈ ILJIN HA TRIAT MONT-ROIG?

Què es fabricarà? Elecfoil

ILJIN fabricarà a Mont-roig elecfoil, una làmina ultrafina de coure bàsica per a les 
bateries de liti que, a més d’aplicar-se en el sector del motor elèctric, s’utilitza 
també per a l’emmagatzematge d’energia. L’empresa sud-coreana és una de les 

poques empreses a escala mundial dedicada a la fabricació d'aquests components.

L'EMPRESA en 5  
min.

Seu europea - Planta  
de producció a  

Mont-roig del Camp 
(a partir del 2025)

Seu americana  
(en projecció) Seu central a Seül

Planta de  
producció a Iksan 
(Corea del Sud)

Principals clients

 
1.100  

treballadors/es 
actuals 

ILJIN MATERIALS és l'encarregada de la fa-
bricació d’elecfoil per a bateries recarregables

Planta de  
producció  
a Sarawak 
(Malàisia)

Gran zona industrial  
disponible, amb molta  

extensió i per desenvolupar

Capital:  
21 Mil. dòlars 

Fundada 
l’any 1968 

Seu central  
a Seül

É s un grup empresarial que compta 
amb diverses filials (ILJIN HOL-
DINGS, ILJIN ELECTRIC, ILJIN 

DISPLAY...). Una d'aquestes filials és 
ILJIN MATERIALS, la que s'instal·larà 
a Mont-roig.

ILJIN GRUP es dedica a produir alta tec-
nologia. A través d'aquestes filials fabri-
ca productes diversos com  pantalles 
tàctils, dispositius mèdics ultrasònics, 
cables d’alta tensió o il·luminació LED, 
entre d’altres.
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El dia que es va fer l’anunci oficial, el 16 de maig, l’alcal-
de va fer entrega d’un obsequi a l’empresa, en un gest 
habitual de protocol d’entrega de regals. L’Ajuntament 
va triar una obra de l’artista local Marcel Aragonès. 

Visita del màxim directiu de l’empresa 
(CEO), Jeon-Sik Yang, que també va vo-
ler veure els terrenys i es va preocupar, 
principalment, per les opcions de lleure 
i qualitat de vida que tindrien aquí els 
seus treballadors/es.

Una altra de les més recents trobades de treball en-
tre empresa i l’Ajuntament, donat que les tasques 
continuen i cal avançar en el desenvolupament ur-
banístic i compra de terrenys per part de l’empresa.

L’alcalde Fran Morancho ensenyant els 
terrenys dels Comellarets a la visita que 
va fer Joonoo Park, el director financer 
de l’empresa (CEF). 

Una de les primeres reunions entre l’empresa i  
l’Ajuntament (novembre 2021) quan ja s’havien  
descartat els altres emplaçaments de Catalunya.

Reunió a la delegació del Govern d’Espanya a Barcelo-
na amb el secretari d’Estat d’Indústria, Raúl Blanco, qui 
va traslladar a ILJIN els plans PERTE i l’aposta de l’Estat 
pel sector de l’automòbil elèctric. A la trobada també hi 
van assistir la directora general d’Indústria de la Gene-
ralitat, Natàlia Mas; la directora d’Inversions i Empreses 
Estrangeres d’ACCIÓ, Trini Bofarull i la regidora d’Impuls 
Econòmic de l’Ajuntament, Yolanda Pérez.

El Mas Miró va ser un dels emplaçaments que va 
acollir algunes de les trobades i presentacions que va 
fer l’Ajuntament a l’empresa per tal de convèncer que 
Mont-roig del Camp era l’opció adequada. 

Una vegada fet l’anunci, l’alcalde, la regidora 
Yolanda Pérez i el regidor i vicepresident de Nos-
traigua, Vicente Pérez van voler visitar la planta 
de producció que l’empresa té a Malàisia perquè 
és el model de fàbrica que s’implantarà aquí.

Una de les visites del l'staff tècnic encarregat de decidir 
la idoneïtat tècnica de l’emplaçament per a la construc-
ció de les naus. 

MESOS DE NEGOCIACIÓ DES DEL MUNICIPI

Grans projectes

El novembre de 2021 van començar els primers contactes entre l'Ajuntament i l'empresa, que van ser succeïts per 
trobades amb diferents nivells tècnics i directius d'ILJIN. En aquest treball de mesos també hi van participar diverses 
direccions generals de la Generalitat, la més destacada la d'Indústria, així com la Secretaria d'Estat d'Indústria. 

NOU SERVEI
D’ASSESSORAMENT  

ENERGÈTIC
MONT-ROIG

Tots els dijous de 12 a 14 h,  
a l'Ajuntament

MIAMI PLATJA
Tots els dijous de 9.30 a 11.30 h, 

a les Oficines Municipals

Reserva cita prèvia a través de la seu electrònica de l’Ajuntament o bé trucant al 
telèfon 977 83 70 05 (extensió 2088). Les consultes també es poden fer per telèfon, per 
videoconferència o bé mitjançant la bústia de correu electrònic transicio@mont-roig.cat

T’has plantejat  
l’autoconsum però no  
saps com posar-t’hi?

Vols estalviar en les factures 
de la llum i el gas?

Necessites un cop  
de mà per entendre  

les factures?
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Apartaments Javaica
"Un petit oasi on desconnectar" 

Entrevista a Maria Javaloy, gerent

A què es dedica? Oferim lloguer turístic

Projectes de futur immediat? Volem 
continuar millorant els allotjaments,  
les instal·lacions i els serveis.

Com s’imagina la seva empresa en 
10 anys? Amb uns apartaments com-
pletament renovats i adaptats als nous 
temps, un oasi verd davant el mar.

En què es diferencia de la compe-
tència? Som un petit complex de 15 
apartaments rodejats de natura davant 
del mar. Un lloc on les famílies es poden 
relaxar,  on els infants poden córrer 
lliures i els adults poden descansar 
sota els arbres.

Per què hem d’escollir la vostra em-
presa o comerç en lloc d’un altre? 
Els nostres apartaments són ideals per 
a desconnectar, estan a prop de tot 
arreu i allunyats de les aglomeracions, 
com diuen els nostres clients són un 
petit oasi on venir a desconnectar per 
reconnectar-te. 

Peluquería Ideas
"Intentem oferir  

un tracte agradable"

Entrevista a David Makol,  
propietari 

A què es dedica? Som una perruqueria 
i assessorament d'imatge.

Projectes de futur immediat? 
Els nostres principals projectes passen 
sempre per la formació de tot l’equip.

Com s’imagina la seva empresa en 
10 anys? Sempre pensem a poder 
continuar passant aquests moments 
amb els nostres clients que fa anys 
que ens segueixen.

En què és diferència de la competèn-
cia? Més que en què ens diferenciem 
de la competència, sempre pensem 
que gràcies a ells continuem buscant 
cada dia les novetats que podem oferir 
als nostres clients, tant en formació 
com en servei.

Per què hem d'escollir la vostra em-
presa o comerç en lloc d'un altre? 
Ens esforcem molt per intentar estar 
sempre a l'última en formació i tam-
bé intentem oferir un tracte agradable 
perquè els nostres clients es trobin el 
més còmode i a gust possible.

DADES DE CONTACTE
  1964
  1 directe i 2 empreses con-

tractades (neteja i manteniment)

  977179462 / 674942004 
  Partida Prats 51.  

      Mont-roig del Camp 
  www.javaica.cat 

Participa en aquest nou espai dedicat a visibilitzar i promocionar les microempreses i persones autònomes del municipi.  
Inscriu-te enviant un correu electrònic a promocio@mont-roig.cat

DADES DE CONTACTE
  1994
  4 treballadors/es

  977170402 
  Avda de Càdis 2 local 2 Miami Platja

CONEIXEM 
les empreses del municipi

Participació ciutadana

ANA MUÑOZ  
MARTÍNEZ 
(1929-2011)

MONTSERRAT 
LLORENS MARTÍ 

(1933-1997)

MARIBEL  
ZAFRA AGEA 
(1974-2004)

MAGDA GUERRERO  
MERCADÉ 

(1938-2007)

MERCEDES DE LOS  
MILAGROS CAMPOS 

SÁNCHEZ 
(1964-2017)

MAGDALENA 
SERRA I VERNET 

(1925-2011)

MERCEDES  
BOQUERA  
BOQUERA 
(1916-2005)

ROSA VIRGILI 
GRANELL 

(1920-2018)

MARIA ELENA 
MASERAS 
I RIBERA 

(1853-1905)

“PEPA” 
MARIA JOSEPA 

COLOMER I LUQUE 
(1913-2004)

Les dones que formaran part  
del nomenclàtor municipal
El procés participatiu Dona Nom per feminitzar 

el nomenclàtor del municipi ja ha finalitzat. Un 
cop fet el recompte dels resultats, les dones que 

han aconseguit més votacions són majoritàriament 
filles del municipi o amb una gran vinculació. Són 
també dones pioneres, dones emprenedores, dones 

valentes, dones lluitadores, dones compromeses… 
en definitiva, dones que els veïns i veïnes de Mont-
roig i Miami Platja han considerat que mereixien un 
reconeixement.  

I aquest ha estat, precisament l’objectiu d’aques-
ta iniciativa impulsada durant els últims mesos per 

l’Ajuntament: visibilitzar la seva memòria, incrementar 
la presència de dones en el nomenclàtor, i sobretot, 
perquè la meitat de la població se senti identifica-
da, reconeguda i amb referents. El canvi de noms 
dels carrers, encara per determinar, tindrà lloc els 
pròxims 5 anys.
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Preparades per  
la transformació!
Estem rebent moltes felicitacions en les darreres 
setmanes per haver aconseguit una inversió indus-
trial de 600 milions d'euros per al nostre municipi. 
Una de les més importants que ha rebut Catalunya 
en 20 anys en el sector industrial. Són felicitacions 
merescudes, especialment per la tasca impecable 
dels nostres companys Fran Morancho i Yolanda 
Pérez, els artífexs de l'acord en l'àmbit local, con-
juntament amb els seus equips. 

Ha estat una fita rellevant, molt gran. I això ens recorda 
quantes vegades ens han acusat negativament de 
ser el grup dels grans projectes, d'aspirar massa 
lluny, de treballar en coses impossibles. Sempre 
ho hem tingut clar, qui no s'arrisca no pisca, o, molt 
encertat també en aquest cas, qui no fa feina no 
menja, perquè és del futur econòmic del municipi 
i dels seus habitants del que parlem.Ha estat un 
govern fort i decidit, que continua pensant en gran 
per al seu municipi. I ho continuarem fent així. És 
aquesta filosofia i manera de treballar el que ha 
fet possible aquesta inversió. I ara, el que toca és 
continuar, amb més altura de mires, encara. Amb 
el repte que tenim al davant, un govern fort, un 
equip de persones que governa decididament, 
amb un projecte clar, és necessari. 

Ja hem començat a actuar per aconseguir noves 
oportunitats, hem d'aprofitar bé les circumstàncies 
i les sinergies que es generaran en els pròxims 
mesos. Toca activar mitjans, recursos materials i 
humans. Toca planificar, toca estar al nivell del pro-
jecte ILJIN i d'altres que vindran. I això ho farem, 
com hem fet sempre, imprimint un caràcter social 
a tota la nostra obra de govern: no deixant enrere 
aquells que més ens necessiten. També és per ells 
que aspirem alt. 

Aquesta transformació és necessària per diversi-
ficar l'economia del municipi, i alhora, per què el 
futur de les i els nostres joves pugui ser a casa 
nostra i no hagin de marxar fora a "buscar-se la 
vida", afavorint altres oportunitats laborals. I per 
això farem feina de valent per a ells, per a elles, 
perquè puguin trobar una estabilitat professional 
al municipi. Els i les joves, els nostres infants, són el 
nostre futur. Però no val només generar nous llocs 
de treball. També els hem de donar l'oportunitat de 
formar-se per poder ocupar-los. I per això estem 
sent exigents amb el Departament d'Ensenyament 
de la Generalitat, a qui hem demanat que adeqüi 
l'oferta formativa que s'està impartint al municipi 
per adaptar-la a les necessitats futures.

I així com pensem en les persones joves, ho fem 
amb la gent gran, la mateixa que ha lluitat per ti-
rar endavant aquest municipi. Per aquest motiu, la 
nostra obra de govern també posa l'accent en les 
seves necessitats, posant en marxa accions per a 
millorar la seva qualitat de vida. Un exemple és, 
sense dubte, el nou servei gratuït d'acompanya-
ment del cos d'agents de civisme a la gent gran, 
de més de 80 anys, que viu sola i no compta amb 
xarxa familiar.Per acabar, us desitgem molta salut 
i que passeu un bon estiu. 

Ens retrobem al setembre!

g.m.psc@mont-roig.cat

Il·lusió i decepció  
a la vegada
Durant molts anys hem estat demanant que el pres-
supost municipal dones més importància al desen-
volupament empresarial de Mont-roig del Camp i, 
any rere any ens ho denegaven. És pressupostava 
una inversió anual irrisòria i gens útil de 3.000 eu-
ros que demostrava que no hi havia la voluntat de 
remuntar aquest sector del nostre municipi. El 2022 
hi va haver una dotació important de 200.000 euros 
per al desenvolupament del polígon "Els Comella-
rets" i això ens va il·lusionar i vam pensar que l'equip 
de govern s'ho començava a prendre seriosament.

I finalment, la notícia de la inversió de l'empresa 
coreana Iljin, per nosaltres ha estat francament 
benvinguda.

Era necessari que Mont-roig del Camp trobés el 
seu espai en la diversificació empresarial i que 
la taxa d'atur, la poca qualificació de les feines que 
s'ofereixen i el fet que el nostre jovent no tingui les 
necessàries oportunitats, s’haurien d’acabar.

Com a grup polític a l'oposició, sempre ens hem ofert 
a l'equip de govern en aquelles qüestions cabdals 
perquè el nostre municipi tiri endavant i ara, tornem 
a oferir tot el nostre suport per complir el termini 
que s'han marcat.

I fem això perquè, des de l'observació de la realitat 
(llicències d'obres que tarden un any a ser concedi-
des, llicències d'activitat en tramitació durant anys, 
fiances d'imports molt importants que es retornen 
després d'anys d'haver-se acabat l'obra, ajuntament 
burocràticament paralitzat), tenim dubtes i certa por 
en l'acompliment dels objectius per arribar a la im-
plantació i funcionament del polígon.

Però tornant a la realitat del dia a dia del nostre Ajun-
tament i com estem al mes de juny, la nota seria: SUS-
PENS. I suspenen per què l'esperat centre polivalent 
que l'equip de govern ens va presentar a l'estiu 
del 2019 i amb dotació pressupostària, el deixen 
sense construir i en període de reflexió. L'excusa 
que no es creu ni l'equip de govern, és el sobrecost 
d'un milió d'euros quan al ple de juny es va aprovar 
una modificació de crèdit amb diners sobrant del pres-
supost del 2021 de 2,5 milions. A qui voleu enganyar?

Per nosaltres, el motiu és la improvisació i la poca 
planificació amb la qual treballa l'equip de govern 
i que ja ens té acostumats. El que és segur és que 
les entitats culturals i el món que s'hi relaciona, se'n 
ressentirà per la falta d'un espai de referència.

No tornarem a parlar de la deixadesa en la qual se-
gueix el nostre municipi i la posada a disposició de 
les platges als nostres banyistes: abalisament, instal-
lacions i accessos. Per què els últims dies del mes de 
juny encara no estan al 100% en funcionament tots 
aquests serveis? Altre cop SUSPENS.

El nostre estat d'ànim està en situació estiuenca, po-
sitiva, i encara que moltes persones estan patint si-
tuacions molt difícils, volem posar un punt de bona 
energia en aquest article. Desitgem que els nostres 
visitants, malgrat tot, gaudeixin de les belleses i dels 
serveis turístics i d'hoteleria del nostre territori, i que 
tots plegats, aprofitem al màxim l'estiu, que potser 
ens ho mereixem i tot! Bon estiu a tothom!

g.m.jxmm@mont-roig.cat

Perquè ens ho mereixem

Al maig, el Departament d'Empresa i Treball de la 
Generalitat de Catalunya anunciava que ILJIN Materials 
construiria la seva primera fàbrica d'Europa a Mont-
roig del Camp. Una inversió i un projecte que aporten 
grans beneficis al territori: la planta s'obrirà el 2024, 
s'invertiran 600 M€ i s'oferiran 500 llocs de treball de 
qualitat. ILJIN arriba amb un projecte transformador, 
verd i sostenible i d'alt valor tecnològic. És una de les 
úniques empreses del món que fabrica l'elecfoil, una 
làmina de coure per a bateries de vehicles elèctrics 
i productes electrònics, patentada, més fina que un 
cabell humà, i que es tracta d'un element essencial 
per a les bateries de liti.

Es tracta d'un projecte estratègic, la inversió indus-
trial més gran que s’ha fet a Catalunya els darrers 
20 anys, perquè parlem d'un sector decisiu per al 
futur de la nostra economia.

De fet, aquesta inversió tindrà un fort efecte multi-
plicador per als proveïdors locals, tal com ha passat 
amb la planta que ILJIN va obrir a Malàisia, i per a 
la captació de nous projectes d’inversió estrangera 
vinculats a aquest àmbit i serà un incentiu per fixar 
talent al territori.

Inversió històrica aconseguida després de mesos 
de treball intens, amb la màxima professionalitat, 
feina ingent d’equip, liderada pel Conseller Roger 
Torrent al capdavant del Departament d’Empresa i 
Treball, l’equip d’Acció i la implicació de l’Ajuntament 
de Mont-roig del Camp. El grup d’ERC hem prestat 
tot l’ajut per aconseguir aquesta fita transcendental.

Des d’ERC estem convençuts que en sabrem treure 
profit. Mont-roig del Camp es un lloc estratègic, 
amb més projecció del que ens pensem, i precisa-
ment per això ens han triat. Preparem-nos per acollir 
aquest projecte perquè es una aposta de futur per 
a la nostra gent i una garantia per a les properes 
generacions de tot el Camp de Tarragona. Ara ens 
correspon fer-lo nostre. Ens ho mereixem.

IRENE ARAGONÈS i GRÀCIA,  
LA NOSTRA CANDIDATA

L’Assemblea Local d’ERC ha escollit per unanimitat, 
la nostra portaveu i diputada al Parlament de Cata-
lunya, Irene Aragonès i Gràcia, com a cap de llista a 
les properes eleccions municipals del maig de 2023. 
Tots sabem de la capacitat, la preparació i la il·lu-
sió de la Irene per encapçalar des de l’Ajuntament 
aquesta nova etapa plena d’oportunitats i de reptes 
que s’obre per a Mont-roig en els propers anys, que 
han de determinar el nostre futur i, sobretot, el de les 
generacions que ens segueixen. La Irene farà possible 
convertir l’Ajuntament -avui mancat de lideratge- en 
un autèntic instrument de transformació, de rege-
neració democràtica, d’impuls a la nostra important 
vitalitat cultural i social. La Irene serà l’alcaldessa de 
tots i totes i per a tots i per a totes.

La llista de dones i homes que configurarà la Irene, 
amb la contribució de tants companys i companyes, 
serà la garantia que Mont-roig tingui el govern que 
es mereix, preparat, responsable, al servei de la gent 
i compromès amb valors republicans d’honestedat, 
capacitat i progrés que són els que ara -més que 
mai- el nostre municipi es mereix.

g.m.erc-am@mont-roig.cat
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Nuevas inversiones  
y proyectos futuros
Saludamos con orgullo la noticia de una gran in-
versión para nuestro municipio, que traerá con-
sigo una importante generación de puestos de 
trabajo gracias a la implantación de una fábrica 
de componentes para baterías eléctricas de última 
generación. Como parte de este gobierno, siem-
pre hemos tenido claro que es necesario generar 
oportunidades de negocio, atraer empresas, con 
el objetivo de conseguir riqueza y generación de 
puestos de trabajo. La fábrica que va a instalarse 
en Els Comellarets es una gran oportunidad para el 
pueblo, y estamos convencidos que la implantación 
de esta empresa atraerá otras también importantes. 
Hay que seguir trabajando en la misma línea, hay 
que aprovechar que nos hemos puesto en el mapa 
para seguir captando inversiones.

Mientras el gobierno municipal trabaja en lo que 
llena páginas de periódicos, seguimos también 
preocupándonos del día a día, de lo más ordinario 
pero no menos importante. Seguimos mejorando 
la red de abastecimiento de agua allá donde es 
necesario o vemos una oportunidad para reno-
varla. Así, desde Nostraigua estamos haciendo 
un esfuerzo por planificar inversiones y participar 
en la financiación de obras importantes para el 
municipio, como la de la avenida de Barcelona. 

También por ser una competencia que asumimos 
como parte del gobierno, queremos aprovechar 
estas líneas para destacar uno de los proyectos 
que estamos poniendo en marcha para mejorar 
la seguridad en el municipio: una red de cámaras 
con control de matrículas y entorno que estamos en 
proceso de licitación y que nos permitirá controlar 
diversos puntos del municipio. El objetivo princi-
pal es controlar, y sobre todo ayudar a disuadir, 
conductas delictivas e incívicas en la vía pública, 
así como prevenir delitos por robos con fuerza en 
viviendas. Esperemos que en un tiempo podamos 
decir que gracias a esta red de cámaras hemos 
logrado controlar o reducir los hechos delictivos 
y el incivismo.

Finalmente, esperamos que podáis disfrutar las 
fiestas mayores y las actividades previstas para esta 
temporada. ¡Feliz verano a todos!

g.m.imm@mont-roig.cat

Publicidad engañosa

Desde Cs Miami/Mont-roig celebramos siempre 
las grandes noticias, la multinacional ILJIN quiere 
implantar una fábrica en el polígono Comallerets 
de Mont-roig, para fabricar un componente clave 
para baterías y que dará trabajo a 500 personas, 
repetimos celebramos la noticia y nada más, ¿lu-
ego, cuantas veces se quedan en nada? ¿Cuántas 
personas de nuestro municipio trabajarán en dic-
ha fábrica, si llega? ¿Dónde vivirán esas familias? 
Porque en Miami no hay alquiler y los precios son 
altos para vivienda nueva y en Mont-roig no hay 
vivienda ni nueva, hace tiempo el pueblo quedó 
estancado entre algarrobos y olivos, nosotros va-
mos a ser cautos y solo celebramos la noticia, ya 
celebraremos la implantación si llega.
¿Cuántos empresarios se han tenido que marchar 
a otros municipios por no tener un polígono digno 
y ahora se hace uno a medida de ILJIN?

Hemos celebrado otras tantas noticias y así nos 
ha ido, subvenciones para hacer un municipio 
puntero y tardan y tardan en ejecutarse, luego 
se ejecutan y no tienen el éxito esperado, véase 
CLUB DE MAR, el instituto de Miami-Playa años de 
retraso, el paseo de las calas (el cual nos hicieron 
ir a Madrid a apoyarlo y no estaba ni el proyecto 
sobre ninguna mesa y ya van 10 años), el colegio 
Marcel·li Esquius 13 años en barracones y ahora 
se comienza a presionar a la Generalitat para su 
construcción y un largo etc.

Sí, Miami es la eterna promesa de ser un gran pue-
blo, un gran municipio y nunca llega, una Avenida 
Barcelona que se ejecutará, con un poco de suerte 
en 6 o 7 tramos, eso son casi 20 años de obras, 
¿tanto costaba en el tramo en obras terminar hasta 
L'Hospitalet?, en fin muchas veces intentamos que 
recapaciten, que nos escuchen, pero no lo hacen, 
hemos desistido en rogarles nada, no nos escuchan 
ni en cosas sencillas como buscar una patrona en 
Miami, ¿por qué tenemos dos patrones en fiestas?, 
ellos, los abanderados de la igualdad, ni en esto 
ceden y aun así creemos que es un gobierno con 
buenas ideas y las que no tienen, sin decoro nos 
las copian.

FELIZ VERANO, desde Cs ha sido un placer escuc-
haros en estos dos mandatos, gracias a los que nos 
disteis vuestro apoyo.

FELICES FIESTAS DE SAN JAIME 2022.
FELICES FIESTAS DE SANT MIQUEL 2022.

g.m.ciutadans@mont-roig.cat

No ens acalorem...

Fa unes setmanes se'ns ha anunciat una gran inversió 
al Polígon Municipal, amb la possibilitat de crear 
llocs de treball. Només desitgem que acabi sent 
una realitat i no es quedi en una possibilitat, tal 
i com ha passat i succeït en altres ocasions que 
també havien de generar treball. És el cas, per 
exemple, del Càmping "La ballena alegre", que 
fa més de deu anys que esperem que es posi en 
funcionament com una opció més d'oferta turística i 
oferta de treball. També hem anat seguint els intents 
de la posada en marxa de l'Hotel del Bonmont... 
Avui, segueix aturat sense generar allò tan esperat, 
oferta turística i en conseqüència, treball.

No tenim clar perquè succeeixen aquests fets, però 
l'experiència ens constata que costa molt invertir 
al nostre municipi i promoure i engegar qualsevol 
inversió que suposi una millora substancial per 
a la població.

Només demanem que, quan es presentin inversors 
disposats a invertir a la nostra població, les Adminis-
tracions -Ajuntament, Generalitat, Govern Central- 
siguin suficientment àgils i els donin resposta a 
les necessitats que plantegen, per tal de fer-ho 
possible i que es converteixi en una realitat de 
millora pel municipi.

BENVINGUTS, SENYORS COREANS!

D'altra banda, al darrer Ple, per casualitat, ens vam 
assabentar de la decissió de l'Equip de Govern 
de NO fer l'Espai Sociocultural al nucli de Mont-
roig. El motiu: perquè és massa car. I amb aquesta 
resolució, deixen el poble sense el que hagués pogut 
ser el motor de la vida social i cultural dels nostres 
veïns i veïnes. Es tracta d'un equipament que es va 
decidir fer durant la legislatura 2015-2019 i ha passat 
temps suficient perquè estigués ja fet i consolidat.

No volem ser negatius, però entre la molta calor, les 
pujades dels preus i la lentitud de les Administracions 
en resoldre'ns qüestions de la nostra vida quotidiana, 
el dia a dia es fa difícil i complicat. Tot i així, amb el 
coratge, empenta i resolució dels veïns i veïnes 
del nostre municipi, segur que ens en sortirem...

Us desitgem un bon i tranquil estiu! NO US ACA-
LOREU!

g.m.ara-vxm@mont-roig.cat
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Què has fet  
aquesta primavera?

Les revetlles de Sant Joan, la celebració de Sant Jordi, l'Elecció 
de la Pubilla i l'Hereu, els actes del Centenari de "La Masia" de 
Miró o la Mitja Marató de Miami Platja són algunes de les pro-
postes que han tingut lloc els darrers mesos.  Si has participat en 
les diferents activitats que s’han programat al municipi... Busca't!

Lectura del Manifest dels Focs de Sant Joan a Mont-roig

Foguera de Sant Joan a la Platja Cristall de Miami Platja
Celebració de la Diada de Sant Jordi a 
Mont-roig amb ballada de sardanes 

Celebració de Sant Jordi  
al poliesportiu de Mont-roig

Celebració de Sant Jordi  
a Miami Platja 

Participants a la Mitja Marató  
de Miami Platja 

Representants de les entitats  que va anar a buscar  
la Flama del Canigó al costat de les pubilles i els hereus

Sopar de carmanyola, animació i música per  
celebrar la revetlla de Sant Joan a Miami Platja
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Taller de pintura amb Lluís Font  
Grau dins els actes del centenari  
del quadre 'La Masia' de Joan Miró

Concert de Garbuix Duet dins els actes  
del centenari de 'La Masia' a Mont-roig

Tertúlia del Club de Lectura amb  
l'escriptora Maria Lluïsa Amorós

Taller de Joventut sobre  
la percepció d'un mateix 

Assistents a la Fira del  
Vi de Miami Platja

Programa 'La ventana' de  
la Cadena SER, des del Mas Miró

La Policia Local,  
participant en els projectes 
educatius de les escoles

Les autoritats del territori, amb el net de  
Joan Miró, en l'acte inaugural del Centenari

Acte de proclamació de la Pubilla i l'Hereu de  
Mont-roig del Camp amb tots els participants Les pubilles i els hereus amb el vestit tradicional

Festival de final de curs de l'alumnat de l'Esco-
la de Música Baptista Nogués a Miami Platja

Una de les recollides de residus que es va fer en col·laboració amb  
l'alumnat dels instituts i les escoles en el marc del Let's Clean Europe
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No t'arriba el COMUNICA?
Posa't en contacte amb 

comunicacio@mont-roig 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

Tens fotos antigues del municipi? T’agradaria que es publiquin al Comunica?
Les fotografies poden estar relacionades amb la vida social, cultural, esportiva o festiva, així com amb  
la transformació urbanística o paisatgística de Mont-roig, Miami Platja i les diverses urbanitzacions.  
Envia-les a comunicacio@mont-roig.cat. Cal adjuntar una breu descripció i l’any de la fotografia. 

Fotografies dels anys 40 cedides per Santiago Castellví i Rosa Cabré.  
Col·lecció d'imatges cedides de l'Arxiu Municipal. Te’n  

recordes?

www.mont-roig.cat

SANT’22
Del 21 al 28 de juliol
JAUME

Els estius a la platja i a les cases de Les Pobles


