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Comencen les obres de la 
2a fase de l'avinguda de 
Barcelona i plaça de Jaén
Tot i que els treballs ja s'han inciat, els talls de  
circulació es produiran després de Setmana Santa pàg. 7

Turisme presenta  
propostes gastronòmiques 
per a tota la temporada 
pàg. 4 

Un pressupost de  
27 milions d'euros  
per al 2022  
pàg. 6 
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i tancar el cercle de  
la fracció vegetal 
pàg. 7 

Celebrem 100 anys  
de "La Masia" de Miró
L’Ajuntament i la Fundació Mas Miró organitzen d’abril 
a novembre una trentena activitats per destacar la 
importància històrica d’aquest quadre. pàg.4

Programació cultural

El municipi se  
solidaritza amb Ucraïna 
L’Ajuntament i els veïns/es han donat suport a la comuni-
tat ucraïnesa local per ajudar-los a pal·liar els efectes de 
la guerra sobre els seus familiars i compatriotes. pàg. 5

Solidaritat

Entra en  
funcionament 
l'Oficina Municipal 
d'Escolarització 
pàg. 5

Procés  
participatiu  
per feminitzar  
el nomenclàtor  
pàg. 9

Participació

Nou servei
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Aquesta és una publicació gratuïta 
que edita l’Ajuntament de Mont-roig 
del Camp. Si algun veí o veïna no l’ha 
rebuda a casa seva, pot dirigir-se a les 
Oficines Municipals d’Atenció a la Ciu-
tadania (OMAC), facilitar les dades de 
contacte i sol·licitar-ne un exemplar. 
També pot passar a recollir la versió 
en castellà als equipaments municipals.

comunicacio@mont-roig.cat
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Orgull de poble 
A cabem el primer trimestre de 2022 

amb una magnífica notícia. Ens 
informa ADIF, l’administrador 

d’infraestructures ferroviàries, antiga 
RENFE, que és imminent la retirada de 
les vies de la línia de costa en desús des 
de fa més de dos anys. Per nosaltres és 
un repte aconseguit. Tant com ho va ser, 
el 2018, quan vam poder iniciar la trans-
formació de l’antiga Nacional 340 al seu 
pas per Miami Platja per convertir-la en 
l’avinguda de Barcelona que coneixem 
avui. Retirar la barrera de ferro que ens 
ha travessat des que tenim ús de raó és 
un punt de no retorn per fer realitat el 
municipi que sempre hem somiat i que 
estem treballant fa tant de temps. 

Durant els pròxims mesos s’aniran desman-
tellant les vies, les travesses, les pedres, 

els talussos, qualsevol resta d’aquesta 
cicatriu ferroviària.

Paral·lelament al desmantellament de la 
via, seguirem treballant amb el Ministeri de 
Foment un projecte de restitució d’aquest 
espai, una via verda que es convertirà en 
un nou atractiu turístic de primer ordre, 
que ens permetrà seguir posicionant el 
nostre municipi per ser referent en mobi-
litat sostenible i d’un turisme respectuós 
amb el medi ambient.

Tornant a l’avinguda de Barcelona, aquests 
dies podreu veure que s’han iniciat les 
obres de la segona fase, que inclouen 
un nou tram de la carretera i l’arran-
jament de la plaça de Jaén. Demano 
disculpes per avançat per les molèsties 
que puguin ocasionar les obres, però 

coneixent l’experiència de la primera 
fase és del tot segur que el resultat en 
valdrà la pena.

El 2022 serà un any en el qual veurem resul-
tats com aquests. Arribaran per fi després 
d’anys de treball, intenses negociacions 
amb altres administracions superiors, cer-
ca de fons i, sobretot, després del retard 
que ha suposat la pandèmia. Haguéssim 
volgut presentar resultats abans però vin-
dran ara, i mentre que altres projectes es 
quedaran per al pròxim mandat per no 
haver tingut prou temps, prou mans i un 
context històric més favorable.

La pandèmia ens ha afectat, indubtablement. 
Ha suposat una aturada de les nostres 
expectatives i un viratge en la nostra plani-
ficació. Havíem d’atendre altres necessitats 
evidents. I no puc negar que la guerra a 
Ucraïna també suposa un revés que ens 
està fent endarrerir projectes que havien 
de veure la llum de manera immediata. La 
pujada de preus i la incertesa econòmi-
ca han provocat que licitacions de grans 
obres i projectes que portaven covant-se 
fa molt temps s’hagin quedat deserts, que 

cap empresa no hagi apostat per realit-
zar-los. És el cas del centre sociocultural 
o el projecte integral del nucli antic. És 
una pedra més al camí, som tossuts amb 
la realitat, i esperem poder solucionar-ho 
en les pròximes setmanes.

Aprofito aquestes línies finals, precisa-
ment, per parlar de la crisi a Ucraïna. Els 
temps són convulsos i el context està 
contravenint les nostres planificacions. 
Però res d’això no és important quan es 
tracta del patiment de les persones. Elles 
són la nostra prioritat, les tenim al nostre 
pensament i intentem posar el nostre 
granet de sorra per alleujar, humilment i 
amb les nostres petites capacitats, tot el 
que estan passant. Per això hem obert els 
braços als ucraïnesos i ucraïneses –ja són 
prop de mig centenar- que estan arribant 
al nostre municipi. Som un poble acollidor, 
per convicció i tradició. Per això la nostra 
ciutadania està rebent aquests refugiats 
i refugiades amb respecte i estima, amb 
generositat i solidaritat. En situacions com 
aquesta és quan més orgullós em sento 
del meu poble, quan em sento més feliç 
de ser l’alcalde del meu municipi.

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

Retirar la barrera de ferro que ens ha 
travessat des que tenim ús de raó és 
un punt de no retorn per fer realitat el 
municipi que sempre hem somniat.

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

Som un poble acollidor, 
per convicció i tradició. 

Per això, la nostra 
ciutadania està rebent els 
refugiats i refugiades amb 

respecte i estima, amb 
generositat i solidaritat.
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Turisme

Es commemoren  
100 anys del quadre  
"La Masia" de Joan Miró
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp i la Fundació Mas Miró  
organitzen d’abril a novembre una trentena activitats –exposicions,  
conferències i altres actes culturals- per destacar la importància històrica 
d’aquest quadre, que va culminar la simbiosi entre Mont-roig i l'artista

C omençat a Mont-roig l’any 1921 
i acabat a París el 1922, el qua-
dre La Masia de Joan Miró té una 

importància històrica monumental. Re-
presenta dos moments claus en la vida 
de l’artista. En primer lloc, el tancament 
de la seva etapa figurativa i el naixement 
del seu llenguatge únic i universal. En 
segon lloc, representa el moment en què 
el vincle entre Miró i el Mas Miró quedarà 
gravat en la història per sempre. Precisa-
ment per destacar aquesta importància, 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i 
la Fundació Mas Miró han impulsat el 
programa d’actes Cent anys inspirant, 
que s’allargarà fins a final d’any. 

Aquest programa d’activitats del 
centenari del quadre té com a objectiu 
remarcar la importància del context so-
cial, paisatgístic i sensorial del Mas Miró, 
tot generant una oportunitat única per 
connectar i entendre millor l'artista i el 

seu paisatge emocional. A través d’una 
trentena d’activitats pedagògiques, par-
ticipatives, multidisciplinàries i virtuals 
s’explorarà l'univers mironià i tot allò 
que l'envolta. 

Es tracta d’una 
oportunitat única per 
connectar amb l'artista i  
el seu paisatge emocional 

En el programa trobem propostes 
especials i originals, com un concert 
inspirat en les constel·lacions, una obra 
d’audio-teatre, la recreació històrica del 
mas, una exposició inèdita sobre Mas Miró 
amb models de guix originals de Miró i 
l'extracció de l’essència de La Masia. A 
més d’una llarga llista d’activitats fami-
liars, conferències i espectacles de tota 

mena, que també arribaran a diversos 
espais de Mont-roig i de Miami Platja.

El programa complet es pot consultar a 
www.mont-roig.cat i a www.masmiro.com

Actes destacats
"Miró oníric". Scape room.  
A partir del 9 d’abril. Mas Miró.

"L’ànima de la forma. Mont-
roig o l’essència de Miró". 
Exposició. Del 2 de juny al 14 
d’agost. Centre Cultural Esglé-
sia Vella.

"Destil·lant l’essència de La 
Masia". Experiència olfactiva. 
27 de maig. Mas Miró.

"La masia pren vida". Recreació 
històrica. 25 de juny. Mas Miró.

"Story walker". Espectacle so-
nor. A partir 10 de juliol. Mas Miró

"La Masia ressonant (a través 
de 7 Constel·lacions)". Con-
cert/taller amb  Hèctor Parra. 
30 de juliol. Mas Miró.

"Retrats i paisatges". Espec-
tacle itinerant. 17 de setembre. 
Casc Antic de Mont-roig.

"Joaquim Gomis retrata Joan 
Miró i Mont-roig". Exposició 
de fotografies. Del 14 d’octu-
bre al 27 de novembre. Centre 
Cultural Església Vella.

"From Farm to Museum". 
Conversa entre Harry Cooper 
i Joan Punyet Miró. 27 d’octu-
bre. Connexió virtual.

Més informació:
mont-roig.cat/centenari-la-masia-miro

Turisme proposa jornades  
gastronòmiques durant tot l'any
El Campionat de Patates Braves i les jornades Sabors de Miró són les novetats del 2022

M ont-roig Miami Turisme ha decidit impulsar 
l’oferta gastronòmica del municipi amb un 
calendari anual. I ho ha fet amb 2 novetats. 

La primera, tot just finalitzada fa uns dies, ha estat el 
primer Campionat de Patates Braves, en el qual hi 
han participat una vintena d’establiments de Mont-
roig i de Miami Platja. La segona novetat arribarà 
a finals de la tardor amb les jornades Sabors de 
Miró, una nova proposta a partir de la cuina del 
producte de la terra que va inspirar les obres que 
Joan Miró va pintar a Mont-roig. Aquesta darrera 
novetat s’emmarca dins els actes programats per 
commemorar el centenari del quadre La Masia 
de Joan Miró. 

El tret de sortida de l’any gastronòmic 2022 van ser 
les Jornades Gastronòmiques del Calçot, que enguany 
arribaven a la seva quarta edició i es van celebrar del 
18 de febrer al 6 de març. A l’abril, els dies 9 i 10 i per 
obrir el període de vacances de Setmana Santa torna 
la Fira del Vi de Miami Platja a la plaça de Girona. En-
guany amb la participació de 15 cellers de diferents 
DO’s de la zona i diverses activitats paral·leles com 
són un espai gastronòmic, actuacions musicals, tast 
de vins, zona infantil o chill out. 

El calendari gastronòmic es completa amb la resta 
de les jornades que ja es feien fins ara: les Jornades 
Gastronòmiques del Pop, les Jornades de la Cuina de 

l’Arròs de Tardor i la Festa de l’Oli Nou, que tornaran 
en el seu calendari inicial.

L’objectiu final del calendari gastronòmic del mu-
nicipi és que els visitants i els clients facin parada 
als diversos establiments de Mont-roig i de Miami 
Platja i descobreixin la qualitat del sector de la 
restauració local. 

CALENDARI GASTRONÒMIC 2022

• Jornades Gastronòmiques del 
Calçot (18 febrer - 6 març)

• Campionat de Patates Braves  
(11 - 27 març)

• Fira del Vi de Miami Platja  
(9 - 10 abril)

• Jornades Gastronòmiques  
del Pop (3 - 19 juny)

• Jornades de la Cuina de l’Arròs  
de Tardor (7 - 23 octubre)

• Festa de l’Oli Nou (6 novembre)
• Sabors Miró (11 - 27 novembre)

Centenari  
La Masia  
Joan Miró  
Mont-roig
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El Campionat de Patates Braves ha estat una  
de les novetats del calendari del 2022, que  

continua aquesta Setmana Santa amb la Fira del Vi.



www.mont-roig.cat número 27 · 5Solidaritat

Educació

L ’Ajuntament i els veïns i veïnes de 
Mont-roig i de Miami Platja s’han 
bolcat amb la població ucraïnesa i, 

especialment, amb la comunitat d’Ucra-
ïna resident al municipi per ajudar-los a 
pal·liar els efectes de la guerra sobre els 
seus familiars i compatriotes. 

El passat 1 de març, i arran de l’atac 
militar de Rússia a Ucraïna, l’alcalde 
Fran Morancho, acompanyat de diversos 
regidors i regidores del govern muni-
cipal, es va reunir amb una trentena de 
ciutadans i ciutadanes d’Ucraïna resi-
dents al municipi. En el transcurs de la 
trobada, es va traslladar a la comunitat 
ucraïnesa el suport i la predisposició de 
l’Ajuntament per ajudar-los en les accions 
que volguessin dur a terme. També se’ls 
va traslladar el compromís de l’Ajuntament 
d’estar al seu costat en la tramitació de 
permisos de residència, assistència social 
o escolarització dels infants que puguin 
arribar al municipi fugint de la guerra.

De fet, una de les peticions dels repre-
sentants de la comunitat ucraïnesa local 

va ser disposar d’un espai per poder or-
ganitzar la recollida d’ajuda humanitària 
per enviar al seu país. En aquest sentit, 
després de diverses gestions per part de 
l’Ajuntament i gràcies a la cessió gratuïta per 
part d’Hincosa, d’almenys durant 2 mesos, 
es va poder oferir uns baixos a la zona 
comercial l’Illa de Miami Platja, des d’on 
s’han dut a terme de forma centralitzada la 
recollida de roba, menjar i medicaments. 

El veïnat ha respost a 
la crida solidària amb 
aportacions de material 
de primera necessitat i 
donacions econòmiques 
a través de la Creu Roja 

També el Ple de l’Ajuntament, del 
9 de març, va emetre una  declaració 
institucional per la pau. En aquesta, el 
consistori va condemnar la invasió mi-

litar injustificada i la violència emprada 
contra la població ucraïnesa i va exigir a 
la comunitat internacional i, en especial 
a la Unió Europea, que prenguin totes 
aquelles mesures que calguin per a cessar 
la violència en el territori ucraïnès, a més 
d’apel·lar al diàleg i a la mediació per 
aconseguir una solució pacífica basada 
en la diplomàcia i el multilateralisme.

Solidaritat dels veïns i veïnes
Per la seva banda, els veïns i veïnes de 
Mont-roig i de Miami Platja van ser els 
primers a sortir al carrer per condemnar 
l'atac militar de Rússia a Ucraïna, en dues 
concentracions públiques que van te-
nir lloc el mateix 1 de març davant de 
l’Ajuntament i les oficines municipals. Una 
resposta que també s’ha fet palesa amb 
l’aportació de material que han fet arribar 
a la comunitat local encarregada de la 
gestió d’aquestes aportacions solidàries. 

Altres de les accions que s’han dut 
a terme són la recollida d’aportacions 
econòmiques a través de la Creu Roja, 

una de les entitats que està gestionant a 
nivell internacional l’ajuda humanitària. Les 
aportacions s’han pogut fer en el trans-
curs de les festes de Sant Josep, en què 
els actes més multitudinaris han comptat 
amb la possibilitat de fer donacions. 

Municipi d’acollida
La comunitat ucraïnesa és una de les 
prop de 100 nacionalitats que viuen al 
municipi, fet que referma que Mont-roig 
del Camp i especialment Miami Platja és 
lloc d’acollida. Una acollida i un esforç 
per la integració que, ara més que mai es 
fa necessària amb l’arribada de refugiats 
d’aquest país. De fet, al municipi, a data de 
tancament del Comunica, ja han arribat 
un total de 41 persones, entre elles 12 
infants que ja han estat escolaritzats als 
centres educatius. Amb aquesta arribada, 
la comunitat ucraïnesa local creix fins als 
147. Una xifra que s’espera que s’incrementi 
les pròximes setmanes i que continuarà 
requerint el suport que des del primer 
moment ha ofert la població local.

El municipi se solidaritza amb Ucraïna 
Creix la comunitat ucraïnesa local amb l’arribada de 41 persones, entre elles 12 infants que  
ja han estat escolaritzats, unes xifres que s'espera que augmentin les pròximes setmanes

L’Institut Antoni 
Ballester oferirà 
un cicle formatiu 
de grau bàsic 
d’informàtica 
d’oficina 

E s tracta d’una de les novetats 
per al curs vinent dirigida a 
l'alumnat que ha cursat 3r 

curs d'ESO (o, excepcionalment, 
segon curs). Els cicles formatius 
de grau bàsic són una oportuni-
tat per a l’alumnat que presenti 
més possibilitats d'aprenentatge i 
d'assoliment de les competències 
d'ESO en un entorn vinculat al 
món professional. 

Té una durada de 2.000 hores 
(lectives i pràctiques en un centre de 
treball) distribuïdes en dos cursos 
acadèmics. La superació d’aquests 
estudis permet obtenir l'ESO i el 
títol de tècnic bàsic en l’especialitat.
Posteriorment poden accedir als 
cicles formatius de grau mitjà, al 
batxillerat o al món laboral.

Entra en funcionament l’Oficina  
Municipal d’Escolarització
Es posa en marxa coincidint amb la necessitat d’escolaritzar  
els infants procedents d’Ucraïna que ja han arribat al municipi

L ’OME, l’Oficina Municipal d’Escolarització, s’ha 
posat en marxa aquest mes de març amb la ges-
tió de l’escolarització dels nens i nenes que han 

arribat d’Ucraïna. Es tracta d'un projecte, impulsat pel 
Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament 

de Mont-roig del Camp, que intervé en el procés d’esco-
larització de l’alumnat, en els centres educatius finançats 
amb fons públics. 

Aquest nou servei reforça el dret a la informació de les 
famílies i ofereix un acompanyament personalitzat.

→ L’OME es troba al Centre Polivalent (carrer Sòria, 16).  
    Per consultes o cita prèvia per atenció presencial:  977172865 -  ome@mont-roig.cat.

L'Ajuntament va rebre a la comunitat  
ucraïnesa local per donar-los-hi suport 

Principals funcions de l’OME:
Informa de l’oferta educativa del municipi

Orienta, assessora i gestiona el procés  
de preinscripció i matrícula de:

- Educació infantil i primària
- ESO

Vetlla per l'escolarització obligatòria.

Procura fer efectiva una distribució equilibrada de 
l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

Desenvolupa un pla d'absentisme escolar municipal.

Gestiona l’acollida i acompanyament de l’alumnat 
nouvingut.
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Més dones als òrgans de govern
C oincidint amb el 8M, Dia Internacional de les 

Dones, el Ple de l’Ajuntament del mes de març 
va aprovar i donar compte de diversos canvis 

en la composició dels òrgans col·legiats de l’Ajunta-
ment i de les empreses municipals amb l’objectiu de 
feminitzar-los. La iniciativa respon principalment a 
dos propòsits. El primer és continuar avançant per 
aconseguir que aquests òrgans arribin a la paritat, 
incorporant així la visió de gènere i afavorint la parti-
cipació de les dones (que representen el 50% de la 
població), en aquests òrgans de decisió municipal. 
El segon objectiu, i per això també el canvi es va dur 
a terme coincidint amb la setmana del 8M, és donar 
exemple i conscienciar a la societat. L’administració 
pública ha de ser exemplar i amb aquest gest, que no 

és només simbòlic ni de compliment de quotes, sinó 
també de millora en la gestió, es perfecciona la visió 
de gènere en les decisions polítiques. En aquest sentit, 
els canvis tenen a veure també amb les funcions que 
les regidores desenvolupen com a responsabilitat de 
govern, és a dir, en l’àmbit executiu.

En concret, la regidora Francis Ortiz Sánchez as-
sumeix la cinquena tinença d’alcaldia i passa a ser 
membre de la Junta de Govern Local, membre del 
Consell d’Administració de Nostraigua i titular de la 
Comissió informativa de l’Àrea de drets socials i serveis 
a les persones, en tots els casos en substitució del 
regidor Ángel Redondo Ruizaguirre. Per la seva banda, 
la regidora Cristina Llorens Pardo serà membre del 
Consell d’Administració de Nostreserveis en subs-

titució del regidor Ángel Redondo i de la Comissió 
informativa de l’Àrea d’espai públic, en substitució 
del regidor Jordi Alemany Ardit.

Ajuntament

El pressupost per al 2022 és de  
prop de 27 milions d'euros
Els eixos més potents donen continuïtat a l’aposta per  
la transició energètica i ecològica i les polítiques socials

E l Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp 
va aprovar, el passat 3 de març, el Pressupost 
Municipal per a l’exercici del 2022, que és de 

26.947.802,76€. Un import que suposa una disminució 
del 10,33% respecte els comptes del 2021. Es tracta 
d’un decrement que no es veu reflectit en la despesa 
ordinària, que es reforça en les àrees i programes més 
estratègics i que reprenen l’activitat normal després 
de la pandèmia. Sí que minva significativament la xifra 
d’inversions en gairebé el 60%. Això és degut al fet 
que les grans inversions del mandat, actualment en 
execució, es van pressupostar en exercicis anteriors. 
Es tracta d’un pressupost contingut en xifres globals, 
que cerquen la tornada a la normalitat post Covid19 a 
través de la despesa ordinària. Els comptes busquen, 

a la vegada, centrar-se en l’assoliment dels objectius 
marcats en el Pla Estratègic de Municipi 2020-2030.

Per altra banda, destaquen la despesa social; el reforç 
del pressupost per fomentar la igualtat entre homes i dones; 
més despesa per a seguretat ciutadana i neteja de solars 
abandonats; noves inversions per fomentar la transició 
ecològica i energètica i es manté el suport a l'empresariat 
del municipi en la seva activitat econòmica post Covid19.

Principals inversions
Entre les principals inversions destaca la construcció 
de l’Ecoteca, un nou espai per a la millora de la gestió 
dels residus (1.093.912,93 €), la construcció de l’Eco-
espai, per fomenar la transició energètica i ecològica 
(1.254.632,46 €), la pavimentació de vies públiques i 

asfaltatges (300.000 €) i l’adequació de parcs i jardins 
(250.000 €), entre d’altres.

Finalment, pel que fa al pressupost de les dues entitats 
públiques empresarials, Nostreserveis (5.038.224,31€) 
baixa considerablement, preveient un reforç pressu-
postari amb la incorporació de romanents i amb el 
traspàs definitiu del servei de neteja viària. Nostraigua 
(6.420.239 €), per la seva banda, experimenta un im-
portant increment en els comptes respecte al 2021, 
principalment per les inversions que es preveuen en 
la millora de la xarxa d’abastament d’aigua al municipi.

Els pressupostos es van aprovar amb el vot favora-
ble de l’equip de govern (PSC- IMM i Verds per Més), 
les abstencions d’ERC-MES i ARA i el vot en contra de 
Junts per Mont-roig Miami.

PRESSUPOST €

RESPECTE LES INVERSIONS

 
DISMINUEIXEN

 

INVERSIONS 

*
*INCLOU LES INVERSIONS QUE PASSEN A NOSTRESERVEIS A TRAVÉS DE TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 

Amplia aquesta  
informació a: 

1 Equilibri i tornada a la normalitat

2 Contenció inversora

3 Transició ecològica i suport als      
    sectors econòmics locals 

4 Reforç de les polítiques d’igualtat,  
    participació i protecció social

5 Millora de l’entorn i la convivència

6 Empreses municipals

EIXOS DESTACATS
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En marxa la segona fase de reforma de 
l’avinguda de Barcelona i plaça de Jaén
Els principals treballs d'obra i afectacions de trànsit es produiran després de Setmana Santa

L a segona fase de les obres de remode-
lació de l’avinguda de Barcelona i de 
la plaça de Jaén de Miami Platja s’ha 

iniciat aquest mes de març amb els treballs 
previs. L’empresa constructora Tecnofirmes, 
adjudicatària de la licitació, ha començat 
amb el desmuntatge del mobiliari urbà, la 
instal·lació dels serveis provisionals d’obra, 
la senyalització, l’emplaçament de les ca-
setes d’obres, l'apilament de material, el 
tancament de la plaça i carrers Conca i 
Jaén i les cates per localitzar serveis. 

Les afectacions al trànsit  
seran a partir del 19 d’abril
La previsió és començar amb els treballs 
d’obra passades les vacances de Setma-

na Santa, per tal d’evitar afectacions en 
aquest període d’increment de visitants. 
Per tant, a partir del 19 d’abril és quan 
començaran les restriccions de circula-
ció de vehicles per la pròpia avinguda 
de Barcelona. A partir d’aquest moment 
començarà la part més molesta per al 
veïnat perquè cal picar i aixecar el pavi-
ment. Es preveu que aquesta part estigui 
finalitzada a l’estiu. 

Amb tot, els talls de circulació de l’avin-
guda no duraran tota l’obra, sinó que s’obri-
rà al trànsit quan estigui finalitzat el nou 
paviment. Malgrat tot, els vianants tindran 
un accés per l’avinguda en el transcurs de 
totes les obres. També s’habilitarà l’entrada 
als aparcaments privats. 

Per altra banda, és important destacar 
que l’accés al Centre d’Atenció Primària 
de Miami Platja estarà sempre garantit. 
A més, s’habilitaran places d’aparcament 
a prop del CAP, així com un aparcament 
alternatiu davant de l’Esclat. 

Les obres seguiran la línia  
de la primera fase
Recordem que la segona fase de les obres 
de l’avinguda de Barcelona inclou el tram 
comprès entre les avingudes de Cadis i 
Màlaga. Destaca que aquest projecte, de 
2.107.674€, també contempla la reurbanització 
de la Plaça Jaén. El termini per executar els 
treballs de millora serà d’un màxim de 15 
mesos i seguiran la línia de la primera fase 

Tanquem el cicle amb la fracció vegetal 
L 'Ajuntament ha treballat durant el darrer any en una prova pilot centra-

da en la gestió circular dels residus. Es tracta de la recollida selectiva 
(porta a porta o en tancats amb codi) de la fracció vegetal en dues 

urbanitzacions que, gràcies a la qualitat aconseguida, 
es trinxa per tal de produir estella vegetal que es torna 
a aprofitar al mateix municipi.

Projectes de futur

ja executada. Les obres contemplen des de 
l’ampliació de l’espai destinat als vianants, 
a la creació de carrils bici, passant per la 
instal·lació de noves parades d’autobús; la 
plantació de nou arbrat i zones enjardinades, 
així com nou mobiliari urbà i il·luminació, 
col·lectors d’aigües pluvials i residuals. 

L’import del projecte  
és de 2.107.674 euros
La plaça de Jaén comptarà 
amb un gran parc infantil
El parc infantil serà per nens i nenes de 0 
als 12 anys, dividits en 3 sectors, on cada 
franja d’edat podrà trobar el seu espai. 
A més, hi haurà una zona d’escaldada i 
unes grades en semicercle que serviran 
per actuacions. El terra de la plaça serà 
de cautxú reciclat de diversos colors.

La reforma de la plaça de Jaén dotarà d'entitat aquest espai, reconeixent el nucli fundacional de Miami Platja

Residus

2
En les urbanitzacions on es fa prova pilot 

es recull la fracció vegetal assegurant una 
fracció de gran qualitat, és a dir, material 

vegetal exclusivament sense presència 
d'impropis (elements que no pertanyen a la 

fracció vegetal). 

1S'utilitzen les restes de fracció 
vegetal procedents de la 

poda i tasques de jardineria 
d'espais verds municipals i 

jardins dels veïns i veïnes de les 
urbanitzacions que participen en 

la prova pilot. 

El trinxat resultant és utilitzat per 
la pròpia empresa municipal per a 
cobrir parterres o zones verdes 
i també es cedeix gratuïtament 
a la ciutadania o empreses per 
tal que el puguin utilitzar com a 
matèria seca complementària per a 
l'autocompostatge, com a mulxing 
per conservar la humitat en el sòl i 
reduir el creixement de plantes no 
desitjades o per enriquir i regene-
rar el sòl agrícola.

3
L'empresa municipial Nostreserveis 
s'encarrega de gestionar les restes 
vegetals recollides i les tritura en el 
mateix municipi, reduint així el cost 
econòmic i ambiental del transport 
d'aquesta fracció a plantes de gestió 
més llunyanes. 
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Nova ordenança de protecció,  
control i tinença d'animals
L a regidoria d’Entorn Natural i Salut Pública ha impulsat una actualització de 

la normativa municipal en matèria d’animals domèstics redactant una nova 
Ordenança Municipal de Protecció, Control i Tinença d’Animals. 

Una actualització que es fa necessària davant la creixent sensibilitat social pel 

respecte, la protecció i la defensa dels éssers vius i les noves lleis autonòmiques, 
estatals i europees.  Amb aquesta nova ordenança els animals del municipi gaudiran 
legalment de protecció i respecte, a la vegada que obligarà als seus propietaris i 
propietàries a respectar espais públics i seguir conductes cíviques.

Obliga que gossos, gats i fures vagin identificats a la via 
pública i espais públics mitjançant xip o placa identificadora. 

Regula la presència d’animals al transport públic, platges 
i llocs de pública concurrència (hotels, bars, comerços...), 
via pública i establiments públics.

Preveu la reserva d’espais d’esbarjo per a gossos, deter-
minats per l’Ajuntament.

Estableix que no és permesa la tinença de més de cinc 
animals de companyia d’una mateixa espècie en un mateix 
domicili. 

Protegeix els animals de les  
persones maltractadores. 

Amb aquesta ordenança es pretén aconseguir la protecció  dels animals 
domèstics i urbans en la seva convivència amb les persones així com 
assolir el màxim nivell de protecció i benestar garantint una tinença 
responsable i reduint al màxim les pèrdues i els abandonaments 
dels animals.

Desenvolupa el règim sancionador, així com les san-
cions que es poden imposar i altres mesures, com el 
comís d’animals i les multes coercitives.

Regula l’atorgament de la llicència administrativa per 
a la tinença i/o conducció d’animals potencialment 
perillosos.

Especifica les obligacions de les persones propie-
tàries de gossos que hagin causat lesions i com s’ha 
de procedir al respecte.

Inclou el concepte d'animal de companyia de terà-
pia emocional, sense necessitat de tenir problemes 
sensorials.

Introdueix la figura de les cases d’acollida d’animals, 
com un objectiu que s'ha de potenciar i promocionar.

Gestió de la seguretat viària 
a les escoles en col·laboració 
amb la Policia Local

Accions comunitàries, esporti-
ves, cursos i acompanyament al 
col·lectiu de la gent gran

Recollida de suggeriments, 
queixes o incidències per part 
de la ciutadania

Prevenció d'actituds incíviques 
a través de la informació, 
sensibilització i difusió de normes 
de convivència

Difusió entre la ciutadania de 
campanyes de sensibilització 
i comunicació: excrements de 
gossos, gestió de residus, nete-
ja viària, alimentació de gats al 
carrer...

Detecció de residus i desper-
fectes a la via pública i posada 
en coneixement per a la seva 
resolució

Sortides a l'entorn i 
campanyes de sensibilització 
ambiental als centres educatius

QUÈ FAN LES I ELS NOSTRES AGENTS DE CIVISME?
en 5  
min.

Tinença d'animals

Una de les darreres accions que han 
posat en marxa és un curs sobre el 

WhatsApp als casals d’avis

 L’Ajuntament ha volgut consolidar la figura de l'agent de civisme davant la necessitat de 
continuar impulsant campanyes de conscienciació ciutadana, de millora de la convivència i de 
prevenció d'actituds incíviques. Actualment el consistori compta amb una desena d'agents. 

La normativa completa  
es pot consultar a: 

Es regularitzen les colònies de gats ferals

L a nova normativa està especialment 
pensada per oferir una solució a 
les colònies de gats ferals, per tal 

d’evitar conflictes i molèsties al veïnat. 
Entre les principals mesures destaca 
el fet que es realitzarà un control de la 

natalitat de la colònia mitjançant l’es-
terilització dels animals sanitàriament 
aptes i la millora de les condicions de 
salubritat dels indrets on s’ubiquin. 

A més, preveu crear unes zones on 
se’ls podrà alimentar. Les persones 

voluntàries que s’encarreguen de la 
seva alimentació hauran de superar 
un curs i disposar d’una acreditació 
per fer-ho. L’intrusisme en aquesta ac-
tivitat i/o els incompliments en aquesta 
matèria podran ser sancionats. 

Quins són els aspectes  
més destacats?

Quin és l’objectiu  
de la nova normativa?
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Joventut

El nou Pla Local de Joventut  
posa èmfasi en la salut
L a regidoria de Joventut compta amb un nou Pla 

Local que, amb una durada de 4 anys, del 2022 
al 2026, estableix les línies de treball d’aquesta 

àrea per tal de millorar la qualitat de vida del col·lectiu 
jove del municipi. Una de les principals novetats, davant 

d’una necessitat accentuada durant la pandèmia, és que 
es dota de més entitat i pressupost al programa Salut 
Jove. Es tracta d’un programa que inclou accions espe-
cialment dirigides a l'àmbit de la sexualitat i l'afectivitat, 
la prevenció el consum de drogues i la salut mental. 

Programa Agents 
de Salut a l’Institut 

Antoni Ballester

 Per què es posa en marxa  
       el Dona Nom?

 Perquè el 50% de la població se senti 
identificada, reconeguda i amb referents.

 Per visibilitzar la memòria  
de les dones del municipi i  
d’arreu del territori.

 Per incrementar la presència  
        femenina al nomenclàtor local.

 Per apostar per la  
       codecisió entre la ciutadania  
       i l’Ajuntament.

 Com hi puc participar?  
A la fase 1, fent propostes de noms:

 A les OMACs del municipi.

 A l’App eAgora

A la fase 3, votant les  
propostes finalistes:

 A les OMACs del municipi.

 A l’App eAgora. 

1.  PROPOSTES  
5 de març al 5 d’abril

Presentació de  
propostes de noms.

4.  RESULTATS  
30 de maig

Presentació i retorn a la  
ciutadania dels resultats.

2.  VALIDACIÓ  
6 al 17 d’abril

Validació i avaluació de les  
propostes per part de  

la comissió de seguiment.

3.  VOTACIÓ  
21 d’abril al 22 de maig

Votació popular de  
les propostes finalistes.

S'inclouran referents  
femenins al vialer a través  
de la participació ciutadana
L ’Ajuntament ha engegat el Dona Nom, un pro-

cés participatiu per feminitzar el nomenclàtor 
municipal. La finalitat de la campanya és rei-

vindicar i visibilitzar la memòria de les dones del 
municipi, de l’entorn més proper i de la resta del 
món incrementant la presència femenina als carrers 

del municipi. També es pretén, sobretot, que el 50% 
de la població se senti identificada, reconeguda i 
amb referents. Amb aquest procés participatiu, a 
més, l’Ajuntament fa una nova aposta per la trans-
parència, la participació i la col·laboració entre el 
consistori i la ciutadania.

El procés compta amb 4 fases, dues de les quals 
s’obren a la participació ciutadana en aquesta aposta 
per la codecisió. En total es canviarà el nom de 10 
carrers de forma progressiva els pròxims 5 anys. 

Quines propostes de  
noms es poden fer?

Cal que siguin noms de dona.

Cal que la persona faci més de  
dos anys que estigui difunta.

Els noms femenins podran pertànyer 
a l’àmbit de Mont-roig i Miami Platja, 
de Catalunya o qualsevol altre 
territori.

Les dones suggerides han d’haver 
tingut rellevància en àmbits com 
ciència, cultura, política, esport, 
societat civil, etc.

1

2

3

4

Sabies que només  
un 6% dels carrers dels 

nuclis de Mont-roig i de Miami 
Platja porten nom de dona?

Accions d’aquest àmbit:
Punt de Salut Jove: Novetat. Espai d'atenció directa i individualitzada 
per rebre informació o demanar ajuda. Coordinat amb els CAP, a través 
de la infermera pediàtirca i psicòloga (Primer dijous de cada mes al K1 
i els altres dijous a la Sala 2 del Polivalent).

Projecte Agents de Salut: Programa de detecció de necessitats i/o 
problemes amb especial atenció a la salut mental, a través de l’alumnat 
i en coordinació amb el professorat dels instituts. 

Sexpressa't: Espai de diàleg i debat sobre diferents temes relacionats 
amb la sexualitat. Inclou tallers i formacions de temes específics.

Dinamització al carrer: Novetat. Inclou un dinamitzador al carrer per 
tal de detectar necessitats en l'àmbit de la salut, actuant principalment 
en relació a la prevenció de drogues.

Punt d'informació Juvenil als instituts: Novetat. 
Espai d'atenció directa a les hores dels patis 
per rebre informació de l'àrea de Joventut i 
recollir propostes, necessitats, etc.

 Quines són les fases del procés participatiu?
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Amplia aquestes informacions a mont-roig.cat

En breu...

L’Ajuntament dona suport  
a Càritas i Creu Roja

L ’Ajuntament va signar per pri-
mera vegada, a finals d’aquest 
2021, un conveni de col·laboració 

amb Càritas de Mont-roig del Camp, 
amb l’objectiu de donar suport a les 
actuacions socials que aquesta entitat 
fa al municipi.

Mitjançant aquest conveni s’han 
atès un total de 79 persones de 23 
famílies (40 adults i 39 menors). El 
pressupost del consistori per finan-
çar el Banc dels Aliments de Càritas 
ha estat de 2.200 euros, bàsicament 
per comprar productes alimentaris i 
també d’higiene personal. 

També Creu Roja en el seu balanç 
de 2021, després que l’Ajuntament hi 
hagi destinat 50.000 euros per donar 
suport a la seva tasca assistencial, ha 
informat que ha gestionat els ajuts 
alimentaris i d’higiene personal per 
més de 1.200 persones de 459 famílies 
del municipi i zones properes. Una 
tasca que ha estat possible també 
gràcies al suport de 27 persones vo-
luntàries i la col·laboració del comerç 
local. També gràcies al voluntariat s’ha 
recollit i gestionat roba, un total de 
2’2 tones, que ha estat lliurada a 71 
famílies durant l’any 2021. 

Finalitzades les obres de  
reforma de l’avinguda del Mar

L ’avinguda del Mar de Miami Platja 
llueix una nova imatge després 
de finalitzar-se les obres de re-

modelació d’aquest espai. L’objectiu 
principal de la reforma, que ha dut 
a terme l’Ajuntament, ha estat el de 
millorar l’accessibilitat a la via públi-
ca mitjançant l’adaptació dels passos 
de vianants. Amb les obres també 
s’ha volgut potenciar l’ús de l’espai 
públic fent-lo més amable amb la 
incorporació de mobiliari urbà, ar-

brat i jardineria. S’ha construït una 
mitjana central que s’ha enjardinat 
amb espècies arbustives. A més, i per 
potenciar la pràctica esportiva, s’ha 
dotat l’espai d’un nou carril bici que 
uneix la plaça de Tarragona amb el 
Parc esportiu Lilí Álvarez, ampliant així 
la xarxa de carril bici del barri de La 
Florida. L’actuació també s’ha dut a 
terme a una part de les avingudes 
Saragossa i Diputació, des d’avinguda 
Diversitat fins a l'avinguda del Mar.

La Policia Local incorpora tres 
nous agents a la seva plantilla

L ’alcalde de Mont-roig del Camp, 
Fran Morancho, acompanyat del 
regidor de Seguretat Ciutadana, 

Vicente Pérez, van donar la benvinguda 
el passat mes de febrer a les darreres 
incorporacions de la Policia Local de 
Mont-roig del Camp. En concret, es 
tracta de tres nous agents que cobrei-
xen 3 places vacants i que se sumen 

a la plantilla del cos policial que està 
formada per 27 efectius. Les noves in-
corporacions contribuiran a millorar les 
funcions de la Policia Local, entre elles, 
la vigilància i la seguretat ciutadana a tot 
el municipi. Cal recordar que la Policia 
Local de Mont-roig del Camp ofereix un 
servei d’atenció directa i telefònica les 
24 hores del dia i els 365 dies de l’any.

El Teatre Nacional estrena  
una obra que recupera la figura  
del mestre Antoni Benaiges 

U na delegació mont-rogenca, 
encapçalada per l'alcalde Fran 
Morancho i la regidora Irene 

Aragonès, van assistir a l’estrena de 
l’obra 'El mar: Visió d’uns nens que no 
l’han vist mai' al Teatre Nacional de 
Catalunya sobre el mestre de Mont-
roig Antoni Benaiges, assassinat l'any 
1936 a Burgos pels feixistes. L’obra de 
teatre poètic, documental i d’objectes 
està basada en les redaccions d’uns 
infants que no han vist mai el mar i el 

seu mestre i està dirigida per Xavier 
Bobés i Alberto Conejero.

A la imatge, acompanyen les au-
toritats locals i els familiars d'Antoni 
Benaiges, el fotògraf documental Sergi 
Bernal i el director de cinema Alberto 
Bougleux, autors d'"El retratista'.

Amb l’objectiu que els veïns i ve-
ïnes puguin gaudir d’aquesta peça 
teatral, l’Ajuntament està treballant 
per poder-la portar al municipi els 
pròxims mesos. 

Cambrils i Mont-roig del Camp 
intensificaran la col·laboració

E ls alcaldes de Cambrils, Oliver 
Klein, i de Mont-roig del Camp, 
Fran Morancho es van reunir 

el passat mes de febrer al consistori 
cambrilenc amb l’objectiu de posar 
en comú alguns projectes estratègics 
per als dos municipis que suposaran, 
en els pròxims anys, intensificar la co-
municació i la cohesió entre ambdues 
poblacions. Es tracta de projectes lli-
gats a infraestructures que connecten 
físicament els dos municipis, com el 
desmantellament de la via de tren, la 
urbanització de la N340 i la connexió 

de Cambrils i Mont-roig del Camp 
per la senda litoral.

A la trobada, que també va comptar 
amb la presència de la regidora d’Impuls 
Econòmic i Turisme de Mont-roig del 
Camp, Yolanda Pérez es van posar sobre 
la taula altres qüestions comunes com 
els serveis a les platges i la resiliència 
del litoral, la xarxa de camins interiors 
i el sector de l’agricultura, l’afectació 
del Pla Director Urbanístic de revisió 
de sòls no sostenibles o les opcions 
a concórrer als fons europeus Next 
Generation.

ADIF anuncia que  
el desmantellament de  
la via del tren és imminent

E n un comunicat, Adif Alta Velocitat 
ha anunciat aquest mes de març 
que ha adjudicat les obres per 

al desmantellament de l’antiga via de 
tren entre l’Hospitalet de l’Infant i Port 
Aventura, un tram bona part del qual 
passa pel municipi de Mont-roig del 
Camp. El projecte contempla el des-
mantellament de la superestructura 
de via (carril, travesses, aparells de via 
i balast) de la via general en un tram de 
28,2 km, així com el desmuntatge de 
les vies d’apartat de les estacions de 
Salou, Cambrils, Mont-roig del Camp 
i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant així 
com la superestructura dels passos a 
nivell que encara queden.

El contracte de desmantellament de 
l’antiga via del tren ha estat adjudicat 
a la Unió Temporal d’Empreses (UTE) 
formada per les companyies ASCH In-
fraestructuras y Servicios i Contratas 
Vilor amb un pressupost de 1.829.258,4 
euros (IVA inclòs). El termini d’execució 
estimat és de 12 mesos i està previst que 
les obres comencin en breu. Aquesta 
actuació del govern estatal serà finançada 
per la Unió Europea, Next Generation 
EU. D’aquesta manera, es complirà la 
Declaració d’Impacte Ambiental que 
contemplava la desaparició d’aquest 
tram una vegada es va posar en mar-
xa la variant Vandellòs-Tarragona del 
Corredor del Mediterrani.
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L’Àrea d’Esports  
presenta nous serveis  
Es tracta d’un nou horari de classes dirigides als poliesportius, activitats 
específiques per a joves i gent gran, una nova sala de fitnes a Mont-roig,  
noves màquines a Miami Platja i un servei d’assessorament tècnic especialitzat

L ’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp ha posat en 
marxa, aquest mes de febrer, una 

sèrie de novetats per millorar el servei i 
estendre l’activitat física a nous segments 
de la població, des dels petits fins a la 
gent gran. 

Equipaments
S’ha estrenat una nova sala de fitnes a 
Mont-roig i noves màquines a Miami 
Platja per tal que les persones usuàri-
es puguin exercitar el cos amb l’ajuda 
d’aparells cardiovasculars, màquines de 
força i pesos lliures. 

Nou servei d’assessorament tècnic
El servei d’assessorament tècnic personalit-
zat pretén ajudar a les persones que vulguin 
fer ús de les sales de fitnes per aconseguir 
els seus objectius. L’equip de professionals 
de l’Àrea d’Esports ofereix el seu suport 
i una proposta de treball individualitza-
da, així com el seguiment de l’evolució 
per assolir una progressió satisfactòria.  

 Horari: De dilluns a divendres de 8 h 
a 21 h i dissabtes de 9 a 13 h.

Consulta tota la nova programació 
esportiva a www.mont-roig.cat  
i als poliesportius.

Esports

Òptica Mont-roig
"Ajudem al CAP en la diagnosi  
de malalties oculars" 

Entrevista a Josep Gavaldà Cabrejas, 
propietari

Quins són els seus projectes imme-
diats? Superar aquests anys de crisi, 
tan econòmica com per la pandèmia 
i continuar oferint els nostres serveis 
a la població, preventius i correctius.

Com s’imagina la seva empresa en 
10 anys? Continuant tenint cura de la 
salut visual dels veïns i veïnes, incorpo-
rant totes les novetats tecnològiques 
que estiguin al nostre abast per ser 
més eficients.

En què es diferencia de la competèn-
cia? Intentem donar un tracte proper i 
individualitzat, buscant la millor solució 
en cada cas i intentant que els preus 
siguin el més ajustats possibles.

Per què hem d’escollir el vostre comerç 
en lloc d’un altre? La nostra finalitat 
no és només vendre i fer el màxim im-
port en cada venda. Busquem, com a 
centre de salut que som, ser un referent 
en aquest àmbit, ajudant al CAP en 
la diagnosi de malalties oculars, fent 
seguiment i buscant les solucions més 
adients en cada cas per compensar 
els defectes refractius.

Miami Ink
"Ens prenem molt seriosament  

la higiene i l’esterilització  
de tot el material"

Entrevista a Ainoa Cucharero  
Crespo, tatuadora

Quins són els projectes  de futur 
immediat? Millorar la visibilitat dels 
tatuatges. Oferir la millor gamma d’estils 
i uns dissenys adaptats a cada persona. 
I continuar fent un record per a cada 
client que l’acompanyarà tota la vida.

Com s’imagina la seva empresa en 
10 anys? M’agradaria convertir-me 
en una insígnia al municipi i canviar 
la mentalitat de la gent sobre el món 
dels tatuatges. També poder créixer 
i treballar amb més artistes.

En què es diferencia de la competència? 
Utilitzem material de la millor qualitat 
que existeix al mercat i ens prenem molt 
seriosament la higiene i l’esterilització 
de tot el material. També acollim artistes 

de renom i tots amb titulació sanitària 
homologada i anys d’experiència.

Per què hem d’escollir el vostre estudi 
en lloc d’un altre? És un petit negoci 
que sorgeix d’un somni i molta lluita. 
Hem de reforçar el negoci local i el 
projecte Fem Miami. Treballem amb 
bona atenció al públic, intentem oferir 
preus competitius i ens prenem molt 
seriosament la normativa per oferir una 
experiència agradable i 100% segura.

DADES DE CONTACTE
  1996
  1 treballador
  977837705 

  C. Indústria, 23. Mont-roig 
  www.opticamontroig.com 
  opticamontroig@yahoo.es 
  opticamontroig

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
  2020
  1 treballadora

     634790581 

  Av. de París, 16 local 1 Miami Platja
  miamiplatjatattoo@gmail.com
  miamiink.es
  miami_ink_tattoo

CONEIXEM 
les empreses del municipi

Per a joves  
i adults
La programació de classes dirigi-
des dels poliesportius municipals 
s’ha modificat per tal d’incloure 
les noves tendències esportives 
actuals. Així s’ofereixen classes 
de body combat, urban zumba, 
cardio tono, strong nation i hit 
tabata, entre d’altres. 

Per a joves
"L’hora de l’esport jove" és una 
activitat esportiva i de formació 
dirigida als nois i noies de 1r a 4rt 
d’ESO. Aquesta hora esportiva 
es realitza en coordinació amb el 
departament d’Educació Física 
dels instituts del municipi i es 
fa els divendres de 17 a 18h a 
Mont-roig i a Miami Platja.

Per a gent gran
Caminem per Miami i Caminem 
per Mont-roig és una iniciativa 
per a la promoció i pràctica de 
l’activitat física moderada que 
consisteix en caminades grupals 
acompanyades i supervisades per 
professionals de l’Àrea esporti-
va que s’inicien als poliesportius 
municipals.
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Malgrat els entrebancs

Estem de sort perquè tenim l’oportunitat de transfor-
mar el nostre municipi. Malgrat que aquest mandat 
haguem hagut de suportar temporals històrics, una 
pandèmia mundial, una crisi econòmica derivada, i 
ara les conseqüències d’una guerra a Europa.

Estem de sort perquè cap temporal Glòria, coronavirus 
o Putin ens aturaran per seguir endavant en allò que 
creiem imprescindible perquè el nostre municipi tingui 
un bon futur. Som cabudes, tossuts, i estem decidides.

L’avinguda de BCN serà una realitat. En el pròxim 
any veurem realitzada la 2a fase i començada la 3a. 
Suposarà seguir millorant aquest espai, un centre 
neuràlgic que ja ha provocat un increment de visitants 
i ha aflorat el sentit de pertinença de molts veïns i 
veïnes. Ens hi vam comprometre i complirem.

El desmantellament de la via del tren serà una realitat 
aquest 2022, i en breu us podrem presentar l’alternativa, 
una via verda que ocuparà l’espai de l’antic traçat, que 
es convertirà en un nou eix de comunicació i suposarà 
una excel·lent oportunitat per atraure nous turistes 
cap a les nostres platges i els nostres comerços. Ens 
hi vam comprometre i complirem.

Hem tret a licitar les obres del nou centre sociocultu-
ral, i esperem que comencin en els pròxims mesos. 
Estarà situat a Mont-roig, on també estan a punt de 
començar les obres del nou Casal d’Avis i els vesti-
dors de la zona esportiva, i on estem treballant per 
fer realitat el pavelló de l’escola Mare de Déu de la 
Roca. Ens hi vam comprometre i complirem.

Estem treballant per tancar acords amb empreses 
interessades en implantar-se al municipi i crear llocs 
de treball. Fa anys que ho estem treballant, i l’esforç 
sempre acaba portant fruits. Ens vam comprometre 
a promocionar el municipi entre inversors nacionals i 
internacionals, estem complint i estem segurs que abans 
que acabi el mandat podrem donar bones notícies. 

Ens vam comprometre a seguir impulsant polítiques 
socials, de protecció a les persones, especialment 
les més vulnerables. I també estem complint. Tenim 
més despesa en serveis socials i educació. Ens vam 
comprometre a treballar per la igualtat entre homes i 
dones. I també estem complint, començant per donar 
exemple des del govern municipal.

Vam apostar per convertir el municipi en referent de la 
lluita contra el canvi climàtic, en un indret respectuós amb 
el medi ambient i punter en transició energètica. Estem ja 
fent el projecte del nou Ecoespai i l’Ecoteca, implantant 
plaques fotovoltaiques per transitar cap a la generació 
d’una energia neta, canviant la flota de vehicles per nous 
cotxes elèctrics, ampliant la xarxa de carregadors elèctrics. 
Ens hi vam comprometre i complirem.

Ens queden encara reptes importants: neteja viària, 
recollida de residus, asfaltat de carrers, millores a 
les urbanitzacions, neteja de zones verdes. Hi estem 
treballant des de fa temps i en uns mesos també hem 
de començar a veure resultats. Ens hi vam compro-
metre, i també volem complir.

Perquè vam comprometre’ns en allò que vèiem clar. Per-
què hem estat treballant per aconseguir-ho. I perquè qui 
enfoca bé acaba tenint resultats, estem segurs podrem 
complir en el més important. Malgrat els entrebancs.

g.m.psc@mont-roig.cat

Bloquejats 

Malauradament, hem de continuar parlant d'un Ajun-
tament que burocràticament, segueix en estat de xoc. 
Les paraules PLANIFICACIÓ, ORGANITZACIÓ I EXE-
CUCIÓ no estan al diccionari de l'equip de govern. 
Totes les mesures que ens ha anat prometent l'equip 
de govern a l'oposició per desbloquejar la situació 
en la qual es troba, de moment han estat estèrils. 

Només ens han donat excuses que no se les creuen 
ni ells: triguen una eternitat a contestar les instàncies 
que presenten els veïns i veïnes amb l'excusa del 
volum que reben, els premis literaris el dia d'avui 
encara no s'han pagat als guanyadors des del no-
vembre de l'any passat, les fiances i avals d'obres i 
licitacions encara queden moltes per pagar i donen 
la culpa a l'antiga tresorera quan ells són els autèntics 
responsables, el poliesportiu lleuger de l'Escola Mare 
de Déu de la Roca serà més petit del que s'havia 
promès i publicitat segons van comunicar al passat 
consell escolar. I així podríem continuar. 

I que dir dels pressupostos del 2022 aprovats el passat 
3 de març de manera extraordinària: 

1. Es tornen a presentar fora de termini i ja és el 
tercer pressupost prorrogat durant aquest mandat

2. No veiem cap motiu important perquè l'apro-
vació del pressupost s'hi hagi endarrerit un 
altre cop. Per tant, continuem amb la mateixa 
desídia de l'equip de govern. Res de nou

3. És un pressupost basat en una alta càrrega fiscal 
que patim tots.

4. Torna a incrementar-se la despesa en perso-
nal situant-se en 7.062.868 d'euros (un 26% 
del total del pressupost). No seria més lògic 
fer un replantejament de les necessitats reals 
de personal que necessita l'Ajuntament? I si el 
responsable de personal, l'alcalde, no revisa 
l'expedient que es porta al ple, ens fa pensar 
que no existeix organització.

5. És un pressupost que no millorarà el desen-
volupament econòmic del municipi. Inclouen 
partides que no diversifica l'activitat econòmica 
i desestacionalitzen el nostre Turisme.

6. No hi han partides importants per millorar la 
formació i l'ocupació, sobretot per les persones 
entre 45 i 60 anys, amb una taxa d'atur del 15%.

7. Contents que Serveis Socials mantingui el seu 
nivell d'atenció a les persones i millori el servei 
de recollida d'escombraries.

8. Les urbanitzacions continuaran estant oblidades.
9. Cap partida destinada a l'accessibilitat per a 

les persones amb mobilitat reduïda.
10. Respecte a les inversions que disminueixen un 

50%, només inclouen les seves. La manca de comu-
nicació amb el nostre grup i la falta de predisposició 
a recollir les nostres aportacions, continuen essent 
la característica de l'equip de govern.

11. En definitiva, VOTEM NO perquè és un pressupost 
que no genera cap mena d'il·lusió i perquè no som 
el pal de paller d'aquest equip de govern que 
continua ancorat en la falta de negociació política. 

Acabem,  donant tot el suport al poble ucraïnès. Con-
demnem la invasió militar injustificada del govern 
de Rússia comandada pel seu president Vladimir 
Putin, contra un país sobirà i democràtic d'Europa 
com és Ucraïna  i causant milers de víctimes civils.  
"NO A LA GUERRA"

g.m.jxmm@mont-roig.cat

El pressupost arriba tard 
(i podria ser millor)
Per fi tenim pressupostos, anem molt tard. L’equip de 
govern ja ens té acostumats a fer una previsió i no hi 
ha manera que compleixin els terminis. L’any passat el 
Sr. Alcalde va passar per una moció de confiança que 
va solucionar trencant novament un grup de l’oposició, 
sumant una trànsfuga per donar a l’equip de govern 
l’estabilitat que necessitava. La seva majoria actual 
encara fa més increïble entendre la demora i trobar-nos 
fins al 3 de març en una situació de pròrroga.

Com cada any, ERC-MES posem sobre la taula les 
nostres propostes amb la voluntat de negociar, 
compartir inquietuds i poder incloure les nostres 
iniciatives als pressupostos, ja que representem a 
838 persones que ens van fer confiança al 2019, 
per tant un 17,5% dels veïns i veïnes del municipi. 

No només traslladem propostes d’inversió, sinó que 
també fem evidents preocupacions. Quins objectius 
recolliria el pressupost i quina finalitat tindria? Quin 
grau de compliment es podria garantir? Inversions 
pressupostades l’any 21 encara no han vist la llum: 
la construcció de l’edifici del nou equipament cultu-
ral i social, els nous vestidors i el nou casal d’avis a 
Mont-roig, les dues noves fases de remodelació de 
l’Av. Barcelona a Miami Platja, l’impuls del polígon 
Els Comellarets, i de moment ni una sola pedra.

Les nostres propostes:
• Pla integral de rehabilitació del nucli antic.
• Pla Local d’Habitatge Jove i reserva pressupostària 

per adquirir-ne.
• Inversió en la xarxa de camins rurals: diagnosi i 

pla de millora.
• Senyalitzacions de mobilitat a les urbanitzacions.
• Zones wifi gratuïtes.
• Zones d’aparcament de bicicletes.
• Subvenció celebració del Centenari del Club At. 

Mont-roig.
• Marcador camp de futbol Miami Platja.
• Ens abstenim. Per què?
• S’escolten les nostres propostes, malgrat no totes 

hagin estat acceptades.
• Davallada del 60% d’inversions respecte el 2021.
• Ens agrada: caràcter social, atenció a les persones, 

educació i foment de la igualtat. Augment + 20% 
a Joventut (insuficient).

• No ens agrada: possible i generosa discrecionalitat, 
de caire polític, a l’hora de determinar diverses 
partides d’ingressos. 1. Els ingressos per plusvà-
lues: l’increment de 950.000 € no deixa de ser 
una estimació. 2. L’augment de recaptació per l’IBI 
també té un caràcter estimatiu. 3. Alienació de 
terrenys, amb previsió d’uns ingressos de prop 
d’1,8 milions €, equivalen al 6,67% del total del 
pressupost, amb poca rigorositat.

• Camí cap a la transició energètica i ecològica al 
municipi, amb polítiques clares en els àmbits del 
medi ambient, la gestió de residus, la transició 
ecològica i les energies renovables. Però no donen 
suport al cànon català de residus. Sense aquest 
cànon, l’Ajuntament no hagués rebut 579.000 € 
per a l’Ecoteca. Incomprensible!

• Hi manquen objectius fixats en el Pla Estratègic 
de Municipi 2020-2030, aprovat per tots els grups 
menys per C’s.

Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres seguirem 
persistint per tenir veu als pressupostos perquè les 
nostres propostes i projectes ajudaran a la prosperitat 
del nostre municipi. I, com sempre, al costat de la gent.

g.m.erc-am@mont-roig.cat
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Eficiencia y mejora  
de los servicios
Nuestro grupo sigue trabajando, como siempre, 
para seguir mejorando los servicios de nuestro 
municipio. Cómo sabéis llevamos, dentro del go-
bierno municipal, la Policía Local, la movilidad y la 
gestión de la empresa de aguas. Nuestro objetivo 
es hacer lo máximo de la manera más eficiente po-
sible, mejorar servicios, evitar despilfarros, acertar 
con las inversiones.

En seguridad ciudadana, y a pesar de la inquietud 
de algunos vecinos, hay que dejar claro que se 
están haciendo todos los esfuerzos posibles para 
contener los delitos en el municipio. De hecho, los 
datos policiales que tenemos en la mano confirman 
que hoy hay menos hechos delictivos que hace un 
tiempo, y que han bajado los robos con fuerza. 
No lo decimos nosotros, lo dicen los datos que 
nos proporcionan las fuentes policiales oficiales 
que operan en Mont-roig del Camp, Mossos de 
Esquadra y Policía Local.

Es justo decir que, a pesar de que la competencia 
en seguridad ciudadana es de la Generalitat y Mos-
sos, nuestra Policía Local hace un trabajo esplén-
dido. Aprovechamos para felicitarles por su tarea, 
y también para dar la bienvenida a los dos nuevos 
agentes que se han incorporado recientemente.

También seguimos nuestra línea de trabajo rigu-
rosa y eficiente en la empresa municipal de aguas, 
Nostraigua. Se están llevando acciones muy impor-
tantes para controlar y prevenir las fugas de agua. 
A través de un plan que hemos puesto en marcha, 
ya hemos conseguido ahorrar 360 millones de litros 
de agua e incrementar 5 puntos el rendimiento de 
la red de abastecimiento. Vamos por buen camino, 
y seguiremos mejorando el servicio y la red con las 
inversiones previstas para los próximos años, que 
supondrán una inversión de 5 millones de euros.

Acabo celebrando el inicio de la segunda fase de 
la remodelación de la avenida de Barcelona. Como 
lo fue la primera, será un cambio radical para este 
espacio que beneficiará a vecinos y comercios, y 
que contribuirá a seguir mejorando la imagen de 
nuestro pueblo.

g.m.imm@mont-roig.cat

Sí, nos toman por idiotas

Durante este mandato les hemos pedido al equipo 
de gobierno soluciones simples, y tomaron nota, 
pero no realizaron prácticamente ninguna acción.

Les hemos pedido…
• SOLUCIÓN para la Urbanización Solemio y el 

camping Alannia Els Prats.
• Solución para las piscinas municipales de Sant 

Miguel y Vía Marina.
• Solución para el ruido e incivismo en la pista de 

Verano de Miami.
• Solución para el instituto de Miami.
• Solución para las alcantarillas del consultorio 

médico de Miami.
• Solución para las alcantarillas y pluviales de la 

Avd. Cataluña tanto las de la vía como en aceras.
• Solución para las goteras del polideportivo de Miami.
• Solución para la instalación del marcador elec-

trónico del campo de fútbol en Miami.
• Solución para las orugas, procesionaria.
• Solución para los escombros en nuestros bosques 

y restos de poda en cualquier lugar.
• Solución para las instancias que siguen SIN con-

testarnos.
• Ayuda para Solemio, para la asociación de dis-

capacitados de la provincia de Tarragona que 
quieren implantar un edificio, ayuda para las 
personas en general, ayuda simplemente y que 
sean empáticos.

• Les hemos pedido publicaciones en redes en 
español y catalán.

Les hemos recomendado…
• Bonos descuento para gastar en nuestros comercios.
• Limpieza y mantenimiento de urbanizaciones 

aún sin estar recepcionadas.
• Continuar con la bandera azul en nuestras playas 

(ahora ya no les gusta la bandera).
• Poner la foto de su Majestad el Rey en la sala de Plenos.
• Mejorar la calidad de la retransmisión online de 

los plenos.

Ni caso… Sí, nos toman por idiotas.

Eso sí, millones de euros en un Club de Mar, Eco-
espais y ahora una ECOTECA que no funcionan ni 
funcionarán, sin olvidar los 200.000 euros del Iglú 
como oficina de turismo de la plaza Tarragona.

¿Y la nueva Rambla 340? Ay la rambla…
Rambla Avd. Barcelona aún sin recepcionar y cada 
día en un estado más lamentable… farolas, señales 
de tráfico, papeleras… torcidas. Arboles torcidos o 
muertos ya, luces de jardineras que no han funcio-
nado NUNCA, baldosas rotas, “bolardos” de un lado 
a otro golpe tras golpe, falta mobiliario, siguen sin 
soterrar los cables de la luz. 

La plaza Miramar de Mont-roig sin terminar, panel 
luminoso sin funcionar y roto, manchas de aceite 
sin limpiar, arboles rotos y sin protección.

Les dimos la solución para la problemática de la ambu-
lancia de Mont-roig y que no sea la segunda vez que 
tiene que abandonar el pueblo por no tener instala-
ciones dignas, nadie, ni la oposición nos escuchó.

Y NO, no participamos en el cambio de nombres 
de las calles de nuestro pueblo, no perjudicaremos 
a ningún vecino con esta acción.

g.m.ciutadans@mont-roig.cat

Costa tornar a  
la normalitat...
Després de dos anys de Pandèmia, quan tot semblava 
encarrilar-se lentament cap a una nova normalitat, 
tornem a estar en una situació complicada i difícil 
per la guerra recent esclatada ben aprop nostre, 
a Europa, a Ucraïna concretament, una guerra que 
vivim en directe amb els mitjans de comunicació, amb 
morts, milions de persones desplaçades convertides 
en refugiades d'avui per demà. Un èxode amb fa-
mílies que resten separades per les circumstàncies, 
tragèdies humanes que ens toquen ben d'aprop...

Però tornant a la nostra localitat, per fi, aquest final 
de febrer s'ha aprovat el Pressupost 2022 sense 
que s'hi incorporés la nostra proposta d'abaixar 
impostos i treure pressió fiscal al ciutadà. A més, 
en aquest Pressupost s'ha plantejat una pujada sig-
nificativa de més personal i més tècnics. El nostre 
parè és que no s'aconseguirà major eficàcia, eficiència 
ni capacitat de resposta a les problemàtiques del 
ciutadà amb aquesta mesura. Els polítics respon-
sables de govern, no poden escusar la no-solució 
dels convilatans, escudant-se amb les dificultats 
administratives que es troben al pas  i, en canvi, 
amb aquesta opció, sí que es crearà més despesa 
municipal. D'altra banda, aquest Pressupost tampoc 
contempla substancialment cap valoració encami-
nada a fer créixer la nostra economia municipal.

És per tot això que nosaltres ens vam abstenir de 
votar aquest Pressupost.

Les nostres PROPOSTES són:

• Que al nostre municipi es puguin desenvolupar 
les energies renovables, no només a les cases 
com ja ve sent possible, sinó pel terme municipal, 
atraient inversors que creïn i aportin riquesa a les 
arques consistorials.

• Apostem també pel Polígon que ja tenim, per-
què s'hi instal·lin empreses que generin llocs 
de treball estables.

• Seguir apostant pel Turisme i pel sector de la 
Restauració.

• Donar suport al món agrícola promocionant els 
molts productes d'alta qualitat, que per sort, 
tenim i en gaudim a nivell local.

Esperem i confiem que aquella normalitat tan an-
helada per tots, esdevingui una realitat ben aviat...

Que tingueu un bon inici de Primavera!

g.m.ara-vxm@mont-roig.cat
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Què has fet  
aquest hivern?

Els actes per commemorar el 8M, les festes de Sant Josep o el Carna-
val són algunes de les propostes que han tingut lloc durant els mesos 
d'hivern. Si has participat en les diferents activitats 
que s’han programat al municipi... Busca't!

Partit reivindicatiu del 8M entre l’equip femení amateur del 
Club Atlètic Mont-roig i l’equip de veteranes de Mont-roig

Lectura del Manifest institucional amb l’equip  
femení amateur del Club Atlètic Mont-roig

L'espectacle "Abándonate mucho" de Las XL va ser la proposta 
irreverent del 8M per trencar els estereotips de gènere

Trobada de Dones Empresàries 

Recital a la biblioteca Joan Miró en  
el marc del Dia Mundial de la Poesia

Lectura del Manifest institucional a Miami Platja 

Nova edició de l'Espai  
Entrevistes per trobar feina Taller de meteorologia per a joves 

Mural reivindicatiu creat amb participació juvenil i la  
implicació d'Ame Soler, il·lustradora de Tres Voltes Rebel

Espectacle Blauró a la biblioteca Miramar
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Ball de Parelles al poliesportiu de Mont-roig 
en el marc de les festes de Carnaval

Presentació del nou llibre i visita de  
la Momi, la mascota del municipi

Trobada de Country i Line Dance dels Amics del Country de Miami Platja

Presentació de l'exposició "Miami inèdit"  
del Centre d'Estudis Mont-rogencs.  
Fins al 17 d'abril al Centre Polivalent Tribut a ABBA al poliesportiu 

Equip que ha fet possible  
el conte "El Viatge de la Momi!"

Bombolles de sabó a les activitats familiars de les festes Ball i berenar del Casal d'Avis Sant Jaume 

M. Dolors Solé i Llevat ha estat la pregonera 
de les festes de Sant Josep de Miami Platja 

Celebració del Carnaval a l'avinguda de Barcelona de Miami Platja 

Cercavila de Carnaval a Mont-roig
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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. 

Postals de Miami Platja dels anys 1975 i 1972 respectivament.

El Sr. Erhard Brunner, que estiueja a Miami Platja des dels 
anys 80, ens ha fet arribar algunes postals que ha anat guardant 
al llarg dels darrers anys i que permeten veure la transformació 

de la primera línia de costa i el creixement de Miami Platja.

 Te’n  
recordes?


