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manifest la confiança que te-
nen les famílies amb els pro-
jectes educatius que ofereixen 
les 3 escoles, els 2 instituts i 
les 2 llars d'infants de Mont-
roig i Miami Platja. 

Reformes als centres
Els nens i nenes que utilitzen 
el menjador de l'escola Mare 
de Déu de la Roca de Mont-
roig han iniciat el curs amb la 
cuina del centre totalment re-
novada, treballs que han per-
mès millorar el servei. L’Ajun-
tament ha dut a terme durant 
aquest estiu les obres de re-
forma i ampliació d'aquest 

El nou curs escolar a Mont-
roig i a Miami Platja ha 
començat amb un augment 
de l'escolarització i diverses 
novetats com la reforma 
i ampliació de la cuina 
a l'escola Mare de Déu 
de la Roca, millores a la 
llar d'infants Petete i les 
primeres accions del Pla 
Educatiu d'Entorn.  

Un total de 1.667 alumnes van 
començar a mitjans de setem-
bre el curs escolar 2018-2019 
als centres educatius del mu-
nicipi. L'augment d'alumnes 
als centres educatius posa de 

L'Ajuntament ha posat en marxa una nova campa-
nya informativa per explicar els tractaments que 
s'estan realitzant contra l'herba de la parietària, així 
com consells per a la ciutadania per tal de prote-
gir-se dels seus efectes. Pàg. 4

L'Entitat Pública Empresarial Nostraigua invertirà 
els pròxims mesos més de 2,1 milions d'euros en 
diverses millores en els serveis municipals com ara 
les xarxes d’aigua potable amb un nou ramal o el 
clavegueram d’aigües residuals i pluvials. Pàg. 7

Un concert de Joan Reig al Casal de Joves K1 ha 
servit per donar el tret de sortida al Festival Accents 
que enguany ha incorporat Mont-roig com una de 
les seves seus. La tortosina Montse Castellà actuarà 
a l'Església Vella el 18 de novembre. Pàg. 10

Ja han començat les obres 
de reforma i remodelació 
de la plaça de les Oliveres 
de Miami Platja que estan 
incloses dins el Pla de Bar-
ris de La Florida. Els treballs 
plantegen recuperar un 
espai amb moltes possibi-
litats per tal que el veïnat 
pugui gaudir d'un nou parc. 
D'altra banda, les obres de 
l'Avinguda de Barcelona de 
Miami Platja avancen a bon 
ritme i segons el termini pre-
vist. Aquest octubre es fina-
litza la primera  capa d'asfalt 
de la zona central i un cop 
instal·lats els serveis  com 
el gas i telecomunicacions, 
entre d'altres, s'iniciarà la 
pavimentació de les vore-
res. Per últim, ja s'han co-
mençat a redactar els plecs 
tècnics i administratius per 
poder licitar pròximament el 
projecte executiu de la pla-
ça de Miramar de Mont-roig 
així com dos parcs amb jocs 
infantils i zones de pícnic a 
Casalot i Costa Zèfir. Pàg. 6

espai per tal d'adequar-lo a 
la normativa sectorial vigent 
i a les necessitats del centre. 

D'altra banda les obres a la 
llar d'infants Petete permetran 

oferir aquest curs dues línies 
de P0, P1 i P2 i ampliar fins a 8 
les places de nadons. 
Un curs que arrenca també 
amb el Pla Educatiu d'Entorn 
en marxa, que ja ha superat la 
fase de diagnosi i ha aconse-
guit engegar diverses accions. 
Una de les primeres va ser la 
creació d'un concurs dirigit a 
tot l'alumnat de 6è de primà-
ria i 1r de l’ESO dels centres 
educatius del municipi per tal 
de trobar un logotip i un lema 
original motivador. També 
s'han iniciat Tallers d'Estudi 
Assistit i clubs de lectura per a 
l'alumnat. Pàgs. 8 i 9

C A M P A N Y A INFORMATIVA 
CONTRA LA PARIETÀRIA

2,1 MILIONS D'EUROS PER 
MILLORES EN ELS SERVEIS

EL FESTIVAL ACCENTS, PER 
PRIMER COP A MONT-ROIG

NOU CURS AMB MÉS ALUMNES

• Estudien als 
diferents centres 
escolars 1.667 
alumnes, demostrant 
la coniança de 
les famílies en els 
projectes educatius
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EDITORIAL

Cap bandera, cap símbol, cap lluita nacional 

no ens ha fet perdre de vista l’horitzó: 

treballar per les persones del nostre poble, 

intentant millorar les coses que realment els 

preocupen, aquelles que tenen a tocar i que 

confi guren la seva realitat diària

Deixem enrere un any dur per a mol-
tes persones. Un any en què la situació 
política ha estat convulsa, en què s’han 
hagut de tractar ferides externes, però 
sobretot internes. Un any en què Ca-
talunya s’ha sumit en la paràlisi legis-
lativa, en què els projectes han quedat 
en gran mesura alentits o directament 
paralitzats. També ha estat un any difí-
cil a Mont-roig del Camp. Després de 
condemnar institucionalment l’actuació 
dels cossos de seguretat de l’Estat l’1 
d’octubre de 2017, en els darrers me-
sos, des de l’Ajuntament, hem intentat 
normalitzar la vida social i política locals. 
Malgrat això, la crispació ha intentat po-
sar-les contra les cordes en més d’una 
ocasió.

Han estat mesos de manifestacions, in-
crepacions, de debat interessat sobre la 
utilització de l’espai públic, de deses-
tabilització política, de solapament del 

UN ANY DUR EN 
QUÈ HEM SEGUIT 
TREBALLANT

Ha estat un any difícil a Mont-roig del Camp però 

malgrat les difi cultats no hem deixat de treballar 

a escala local, mantenint un paper conciliador

FRAN MORANCHO LÓPEZ
Alcalde de Mont-roig del Camp

alcaldia@mont-roig.cat

discurs nacional sobre les necessitats 
municipals. I tot i això, malgrat les difi -
cultats i els moments difícils, aquest go-
vern municipal no ha deixat de treballar 
a escala local, mantenint un paper con-
ciliador, convençut que les petites coses 
que afecten la vida de les persones són 
les que realment importen. Hem seguit 
treballant per les persones d’aquest mu-
nicipi, fent política municipal, que és pel 
que estem i pel que ens han escollit. 

Hem impulsat l’Observatori de la Gent 
Gran, per saber què necessiten els nos-
tres avis, què volen, en què podem 
ajudar-los per millorar la seva qualitat 
de vida. Hem arrencat el compromís a 
l’estat per desmantellar la via del tren 
al seu pas pel municipi un cop entri en 
funcionament el corredor del Mediter-
rani, actualment en proves, per deixar 
enrere el perill amb el qual conviuen 
molts veïns i visitants a Miami Platja. 

Hem impulsat projectes per ampliar els 
parcs i les zones de lleure per a petits i 
joves. Hem treballat en la millora d’es-
pais públics que actualment estan en 
marxa o a punt de veure la llum, com la 
primera fase de remodelació de l’Avin-
guda de Barcelona o la Plaça Miramar. 
Hem obert el Mas Miró, un punt de 
referència cultural i turístic del territori, 
una assignatura pendent de feia molts 
anys. Hem impulsat el canvi de cultura 
organitzativa a l’ajuntament, modernit-
zant procediments i digitalitzant tots 
els tràmits que els ciutadans fan amb 
l’Ajuntament, amb l’objectiu d’agilitzar 
la tramitació administrativa, ser més 
efi cients i efi caços i facilitar la vida dels 
nostres veïns, que ja poden relacio-
nar-se amb el consistori còmodament 
des de casa, les 24 hores del dia, els 
365 dies de l’any. Hem impulsat la cita 
prèvia a les OMAC, i estem enllestint 
un projecte de millora integral d’aten-
ció ciutadana. Hem fet la primera Gala 
de l’Esport, per reconèixer la tasca de 
les entitats i esportistes locals, que con-
tribueixen dia a dia a la promoció del 
lleure saludable i dels valors de l’esforç 
compartit. Hem seguit millorant els ser-
veis a les platges, aconseguint una ban-
dera blava més, per fer valdre un dels 
nostres atractius turístics més potents.

I també, durant aquests darrers dotze 
mesos, hem seguit impulsant ajudes a 
l’emprenedoria, hem ajudat a la crea-
ció de llocs de treball mitjançant sub-
vencions o traient noves convocatòries 
d’ocupació pública. Hem seguit enri-
quint la programació cultural i festiva, 
hem recuperat elements de la cultura 
popular com els Gegants de la Vila. 
Hem continuat millorant la senyalit-
zació viària del municipi, a poc a poc 
perquè és molt el que cal fer, però amb 
voluntat de seguir amb bon ritme. Hem 
seguit importunant les administracions 
superiors perquè millorin els serveis 
que tenim al municipi i que són de la 
seva competència. Hem incrementat 
els nivells d’inversió en polítiques soci-
als i per als joves, amb programes es-
pecífi cs i millores per a l’atenció de les 
famílies més vulnerables. 

En aquest darrer any no hem parat 
de treballar. Cap bandera, cap sím-
bol, cap lluita nacional no ens ha fet 
perdre de vista l’horitzó i la raó per la 
qual som en aquest govern: treballar 
per les persones del nostre poble, 
intentant millorar les coses que real-
ment els preocupen, aquelles que te-
nen a tocar i que confi guren la seva 
realitat diària.

L'agenda 
de l'Alcalde

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

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

Fran Morancho López”
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LLUITA CONTRA L'HERBA PARIETÀRIA
Es posa en marxa una campanya per eliminar una de les plantes que causa més al·lèrgia

MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA

MOBILITAT

L'Ajuntament de Mont-roig del 
Camp s'ha adherit per quart any 
consecutiu a la Setmana Europea 
de la Mobilitat amb el foment 
de diverses accions als centres 
educatius del municipi i amb la 
participació en la 8a Cursa de 
Transports del Camp de Tarragona.

Amb el lema “Combina i mou-te", la 
Setmana Europea de la Mobilitat 2018 
ha tornat a promoure hàbits de mobi-
litat més sostenibles, segurs i saluda-
bles com els desplaçaments a peu, en 
bicicleta, en transport públic o amb 
vehicle elèctric, així com visualitzar 
els canvis possibles en l’ús de l’espai 
públic, millorar la qualitat de l’aire i la 
reducció de la contaminació. 
Un any més, des de l'Ajuntament s'han 
impulsat diverses activitats conjunta-
ment amb els centres educatius per 
tal de fomentar tots aquests hàbits. La 
primera de les activitats va tenir lloc 
a l'escola Marcel·lí Esquius amb els 

alumnes de 6 i 7 anys que van assistir 
a una classe de normes de seguretat 
i circulació al mateix circuit viari que 
tenen al centre. També l'escola Mare 
de Déu de la Roca va organitzar una 
pedalada amb els seus alumnes, que 
van acudir al centre amb aquest mit-

jà de transport. Per la seva banda, als 
centres de secundària es va projectar 
el documental en anglès "Why we cy-
cle" on es descobreix, per exemple, 
que anar en bicicleta condueix a la fe-
licitat, la salut, el manteniment de les 
funcions cognitives o la creativitat.

Cursa del transport
En el marc de la Setmana Europea de 
la Mobilitat, l'Ajuntament de Mont-
roig del Camp va participar també a 
fi nals de setembre en la 8a edició de 

la Cursa de Transports del Camp de 
Tarragona, organitzada per l’ATM del 
Camp de Tarragona, l’Associació per 
a la Promoció del Transport Públic i 
diversos ajuntaments. Una trentena 
de participants van realitzar 8 rutes 
interurbanes cobertes amb diversos 
modes de transport: en bici, bici elèc-
trica i solar, en moto, en cotxe dièsel, 
cotxe elèctric, bus dièsel, tren elèctric 
i una ruta urbana. Mont-roig va uti-
litzar el vehicle, el transport urbà i la 
bicicleta.

L'AJUNTAMENT S'ADHEREIX, DE NOU, A LA 
SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT 

La unitat atmosfèrica transmet dades cada 10 minuts per analitzar diversos ítems

El departament de Medi Ambient i 
Salut Pública ha posat en marxa una 
campanya de prevenció i control de 
l’herba de la parietària. Amb aquest 
objectiu ha editat tríptics informatius 
on es donen a conèixer algunes de 
les accions que duu a terme per 
controlar-ne la proliferació, consells 
en l'àmbit particular, el protocol a 
seguir en cas d’al·lèrgia, així com 
informació genèrica.

També coneguda com a herba de paret, 
herba dels caragols o herba apegalosa, 
té un període de fl oració prolongat, 
amb un cicle curt a la tardor i un altre de 
més llarg a la primavera. De fet, a cau-
sa de la seva mida petita, el pol·len es 
manté a l’atmosfera durant molt temps 
i té molta facilitat per desplaçar-se amb 
el vent. A més, amb hiverns suaus, els 
problemes d’al·lèrgia es poden allargar 
durant tot l’any.
Per tot això és important que, a més de 
les accions que es realitzen als espais 
públics d’eliminació manual i mecànica 
i tractaments amb herbicides, cal que 
al nostre hort o jardí també arrenquem 

aquestes plantes, això sí, seguint els 
consells que s’indiquen al tríptic. 

Aquesta és la tercera campanya que el 
departament de Medi Ambient i Salut 
Pública duu a terme amb l’eslògan La 
prevenció és el millor mètode de con-
trol, per tal de conscienciar la ciutadania 
sobre temes d’interès general. Anterior-
ment s'havia editat tríptics sobre la pro-
cessionària i els mosquits.

Campanyes de control de plagues
Aquestes tres (parietària, processionària 
i mosquits) són algunes de les accions 
que es realitzen al llarg de l’any per re-
duir la proliferació de plagues al terme, 

però n’hi ha d’altres com el control de 
paneroles, insectes, formigues i rose-
gadors. Es tracta de mètodes integrats 
que prioritzen el control biològic, físic i 
mecànic, i que utilitzen els plaguicides 
més específi cs i de menys perillositat 
per a la salut de les persones.

Portada del tríptic sobre la parietària

• També coneguda 
com a herba de paret té 
un període de fl oració 
prolongat, amb un cicle 
curt a la tardor i un altre de 
més llarg a la primavera

• S'han fomentat diverses 
activitats als centres 
educatius del municipi

NOU DOPPLER PEL                   
CAP DE MONT-ROIG 

La Junta de Govern Local de l'Ajun-

tament de Mont-roig del Camp,  del 

passat 12 de setembre, va aprovar 

la compra d'un doppler de butxa-

ca que ja s'ha instal·lat al Centre 

d'Atenció Primària de Mont-roig 

que evitarà el desplaçament de les 

persones que l'hagin d'utilitzar al 

CAP de Miami Platja o d'altres po-

blacions.

El doppler és una prova no invasiva 

que permet calcular amb rapidesa el 

fl ux de la sang en els vasos sanguinis 

ajudant d'aquesta manera a detectar 

lesions a les artèries.  Aquest aparell 

portàtil ajuda també a diagnosticar 

moltes afeccions, com ara vàlvules 

que funcionen malament a les ve-

nes de les cames i que poden  fer 

que s'acumuli la sang o altres líquids 

a les cames (insufi ciència venosa), 

oclusions arterials, menor circulació 

sanguínia cap a les cames (malaltia 

arterial perifèrica) o estrenyiment 

d'una artèria, entre altres patologies 

que a partir d'ara es podran contro-

lar des de Mont-roig. 

UNA UNITAT MÒBIL DE VIGILÀNCIA MESURA LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA AL MUNICIPI

La Generalitat de Catalunya ha cedit a l'Ajun-

tament de Mont-roig del Camp una unitat mò-

bil de vigilància atmosfèrica que s'ha instal·lat 

a Miami Platja per un període de dos mesos. 

Les unitats mòbils són vehicles equipats amb 

analitzadors automàtics i captadors manuals 

per mesurar els contaminants atmosfèrics i 

sensors per a les variables meteorològiques. 

Aquestes unitats complementen l'abast de la 

Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contami-

nació Atmosfèrica (XVPCA), ja que permeten 

fer campanyes de mesuraments directes dels 

nivells de qualitat de l'aire en llocs on no hi 

ha vigilància de la xarxa. Tant les estacions de 

la XVPCA com les unitats mòbils de vigilàn-

cia mesuren els nivells de concentració a l'aire 

dels diferents contaminants que respirem, és 

a dir, els nivells d'immissió. Permeten vigilar 

la qualitat de l'aire en un indret i un temps 

determinats, per poder emprendre així les 

mesures necessàries per millorar-la. La combi-

nació dels nivells d'immissió i els paràmetres 

meteorològics permet localitzar l'origen dels 

contaminants. 

Activitat al circuit viari de l'escola Marcel·lí Esquius
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L'Ajuntament de Mont-roig 
del Camp i la Universitat 
Rovira i Virgili han signat 
un conveni de col·laboració 
per a la creació de la 
segona edició del premi 
d’investigació “Càmpings de 
Mont-roig del Camp – Miami 
Platja”. El premi valorat en 
2.000 euros, que aporta 

el consistori, s’atorgarà 
a la millor proposta de 
projecte de recerca sobre 
les tendències i perfi ls dels 
clients dels càmpings del 
municipi. El premi s’adreça 
a les persones matriculades 
en qualsevol dels estudis 
de grau o de màster de 
la Facultat de Turisme i 

Geografi a de la URV.
Un comitè integrat per dos 
professors de la Facultat 
de Turisme i Geografi a, un 
membre de l’Ajuntament i un 
membre de l’Associació de 
Càmpings de Mont-roig del 
Camp serà l’encarregat de 
decidir l’estudiant benefi ciari 
del premi. Es valorarà que el 

treball aporti noves dades de 
recerca, que sigui original en 
el seu enfocament i que pugui 
ser una eina estratègica per 
al sector turístic del municipi. 
L’estudiant seleccionat, que 
es donarà a conèixer les 
pròximes setmanes, tindrà 
un any per dur a terme el 
treball defi nitiu.

Miami Platja va acollir a 
fi nals de setembre una de 
les reunions de treball del 
grup SmartCATSud, que 
compta amb els principals 
ajuntaments i institucions 
de la demarcació per 
treballar plegats en projectes 
d'innovació tecnològica. 

L'Ajuntament de Mont-roig del 
Camp ha entrat a formar part 
del clúster Smart Cat Sud, coor-
dinat per la Fundació Tarrago-
na Smart Mediterranean Regi-
on i format pels ajuntaments de 
Tarragona, Reus, Salou, Valls, 
Cambrils, Calafell, Tortosa, Am-
posta, Vila-seca i Cunit, a més 
de la Diputació de Tarragona 

i els Consells Comarcals del 
Baix Camp i la Ribera d'Ebre. 
Aquest projecte està liderat 
pels quinze responsables de les 
Tecnologies de la Informació i 
la Comunicació dels principals 
ajuntaments i administracions 
de la demarcació que col·la-
boren en el seguiment de pro-
jectes que busquen la millora i 
optimització dels serveis de no-
ves tecnologies, solucions per a 
l'administració electrònica i les 
ciutats intel·ligents; fent especi-
al èmfasi en camps d’aplicació 
d’interès de tot el territori com 
són, entre d’altres, la mobilitat, 
la seguretat, la promoció eco-
nòmica i cultural o el turisme. 
També impulsen la recerca, el 

desenvolupament tecnològic i 
la innovació en aquests àmbits.
La integració de l'Ajuntament 
de Mont-roig del Camp en 
aquest grup posa de manifest 
l'esforç fet en matèria d'innova-

ció. A la reunió de Miami Platja 
es van analitzar, entre d'altres, 
els sistemes existents per di-
gitalitzar arxius municipals i 
fons històrics i publicar-ne tots 
aquells que siguin d’interès ge-

neral mitjançant un portal web. 
En aquest sentit, es van posar 
en comú les possibles soluci-
ons i darreres novetats per a la 
digitalització de l'Arxiu Munici-
pal. Aquest serà un dels pro-
jectes en què es començarà a 
treballar en els pròxims mesos. 

L’Àrea d’Impuls Econòmic 
i Ocupació ha posat en 
marxa diversos programes 
formatius per millorar 
les competències de les 
persones aturades majors 
de 45 anys i dels joves de 18 
a 24 anys, entre d'altres. 

Davant de les difi cultats de les 
persones de més de 45 anys 
per trobar feina s’ha optat per 
oferir un curs en Gestió admi-
nistrativa i comercial, pel fet 
de ser una formació transversal 
que permet treballar en el sec-
tor del comerç i d’altres serveis 
força comuns al municipi i a les 

localitats veïnes. El programa 
segueix la metodologia d’itine-
rari personalitzat d’inserció, en 
què es combina la formació es-
pecífi ca i la intermediació labo-
ral. Per tant, s’inclou una fase de 
pràctiques, en què es genera-
ran aliances empresarials, amb 
l’establiment d’una xarxa d’em-
preses col·laboradores.

Aquestes pràctiques, realit-
zades en el marc d’un acord 
privat de cooperació educa-
tiva entre l’Ajuntament i les 
empreses col·laboradores, són 
pràctiques professionals no 
remunerades i estaran super-
visades. 
En aquest sentit, des del de-
partament d'Impuls Econòmic 
es fa una crida a les empreses 
del municipi a participar en el 
projecte i a acollir un dels dotze 
alumnes que aquest mes d'oc-
tubre fi nalitzaran la part teòrica 
del curs. El perfi l de cada em-
presa i les seves necessitats, 
així com les competències de 
cada alumne, són ítems que 
es tindran en compte a l'hora 
d'atorgar les pràctiques. 
Una vegada fi nalitzat el pro-
grama, l’objectiu és doble: 
que les persones participants 
adquireixin uns coneixements 
i competències personals que 
els facilitin la seva incorpora-
ció al mercat laboral i que les 
empreses enfoquin posteriors 
possibles processos de selec-
ció des de la competència pro-
fessional i no des de l’edat i/o 
el sexe, per afavorir la igualtat 
d’oportunitats.
Juntament amb aquest, al se-
tembre i octubre han comen-
çat o començaran altres cursos 
i formacions de les quals en-
cara hi ha places disponibles 

com són el curs de prepara-
ció del nivell B1 de català; el 
curs de preparació del nivell 
A2 de castellà; el taller forma-
tiu: Coneix i practica les eines 
per exercir com a líder; el curs 
francès de negocis o el curs de 
mosso/a de magatzem.

Noves oportunitats 
D'altra banda, l’Ajuntament 
col·labora en el desenvolu-
pament del Programa Noves 
Oportunitats per a joves, dins 
del Marc dels Programes de 
Garantia Juvenil, fi nançats pel 
Fons Social Europeu a través 
del Servei d’Ocupació de Ca-

talunya (SOC). El programa 
està basat en diverses accions 
d’intervenció amb els joves 

participants que estan dirigi-
des a potenciar l’empodera-
ment del/a usuari/a mitjançant 

el treball de competències que 
permetin la integració de les 
seves aptituds i actituds, i que 
garanteixi el desenvolupament 
integral de cada persona. Per 
assolir l’èxit d’aquestes acci-
ons és fonamental el treball 
conjunt amb els agents socials 
i associatius del territori en què 
es porta a terme la intervenció 
formativa, social i laboral.  Fins 
al moment una quarantena de 
joves d’entre 16 i 24 anys del 
municipi s’han inscrit al Progra-
ma i ja s'han dut a terme les 
primeres entrevistes per conèi-
xer els seus interessos laborals 
i formatius.

MÉS FORMACIÓ OCUPACIONAL
S'incrementen les accions formatives destinades als majors de 45 anys sense feina i als joves que no estudien ni treballen 
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• El programa 
ofreix un itinerari 
p ers onalitz at q ue 
combina formació 
amb pràctiques a      
les empreses 40

JOVES S'HAN INSCRIT AL 
PROGRAMA DE NOVES 

OPORTUNITATS

40

Classe de teoria del curs de Gestió administrativa i comercial 

Imatge de la reunió de treball mantinguda a Miami Platja

EL GRUP SMART CATSUD ES REUNEIX A MIAMI PLATJA

• Hi participen els 
ajuntaments de 
Tarragona, Reus, 
Tortosa, Salou, Valls, 
Cambrils, Calafell, 
Vila-seca, Cunit i 
Mont-roig del Camp

CONVENI AMB LA URV PER INVESTIGAR EL TURISME DE CÀMPING 

2M
EUROS DE PREMI

2.000



GRANS PROJECTES

NOU PARC DE LES OLIVERES 
El projecte, inclòs dins el Pla de Barris, té un pressupost de 382.000 euros i està previst que acabi a fi nals d’any

L'AVINGUDA BARCELONA, DINS EL TERMINI PREVIST
Els treballs continuen aquest octubre amb la fi nalització de la primera capa d'asfalt i la pavimentació de les voreres 

La plaça de Miramar, 
a exposició pública

Aprovats els projectes de nous 
parcs a Casalot i a Costa Zèfi r

L'Ajuntament de Mont-roig 
del Camp ha plantejat una 
millora a la plaça de les 
Oliveres de Miami Platja, 
que està inclosa dins el Pla 
de Barris de la Florida, amb 
l'objectiu que aquest espai 
esdevingui un lloc de reunió 
i d'esbarjo.

La darrera setmana d'agost 
van començar les obres del 
projecte d’urbanització del 
nou parc de les Oliveres de 
Miami Platja que està previst 
que s’acabin a fi nals d’any. 
Inicialment es va delimitar 
amb tanques tot el perímetre 
de l’actuació per començar 
posteriorment els treballs, 
que actualment s'estan realit-
zant. 
L'obra està inclosa dins el Pla 
de Barris de La Florida amb 
un import d’adjudicació de 
382.000 euros que van a càr-

rec de l’Ajuntament de Mont-
roig del Camp i de la Gene-
ralitat de Catalunya al 50%. 
L’obra l’executa la UTE forma-
da per les empreses Auxiliar 
de Firmes i Carreteres SA i 
ACSA Obras e Infraestructu-
ras SAU.

Aquests treballs plantegen 
recuperar un espai amb mol-
tes possibilitats per tal que els 
veïns del municipi l’utilitzin en 
major mesura del que ho feien 
fi ns ara gràcies a totes les mi-

llores que s’han incorporat al 
projecte i que han de conver-
tir el nou parc de les Oliveres 
en un dels referents del lleu-
re, el descans i la convivència 
amb els veïns i veïnes al barri 
de La Florida de Miami Platja.
Els treballs consistiran en la 
neteja i el desbrossament del 
terreny, s’efectuaran les de-
molicions i moviments de ter-
res necessaris i també es rea-
litzaran treballs de jardineria 
que inclouen una xarxa de 
reg i també una nova xarxa 
elèctrica. Posteriorment s’ins-
tal·larà el mobiliari urbà amb 
bancs, taules i banquetes ti-
pus pícnic, aparca bicicletes, 
una font i una zona lúdica 
on hi haurà diversos jocs per 
a infants i un gran sorral. El 
projecte contempla mantenir 
l’actual arbrat (oliveres, pins i 
altres espècies) però millorant 
la seva qualitat i estat.

6.100 metres quadrats
En total el projecte afecta uns 
6.100 metres quadrats situats 
entre l’Avinguda Príncep d’Es-
panya, el carrer de Valls, l’Avin-
guda Veracruz i carrer Pintor 
Fortuny. Les obres tenen com 
a objectiu generar un nou pai-
satge fl oral canviant cromàti-
cament al llarg de l’any per ser 

gaudit entre el sol i l’ombra; al 
mateix temps es crearà un nou 
espai per al pícnic i el descans 
gràcies a l’ombra que oferei-
xen els arbres situats a l’Avin-
guda Veracruz. Per últim, les 
obres milloraran l’accessibilitat 
de vianants a l’àrea amb espe-
cial atenció a les persones amb 
mobilitat reduïda.

Els treballs de renovació i 
millora dels serveis urbans i 
pavimentació de prop d'un 
quilòmetre de l'Avinguda 
Barcelona de Miami Platja 
avancen a bon ritme i 
segons el termini previst.

Ja ha fi nalitzat la primera fase 
de les obres en què s’han dut 
a terme alguns dels treballs 
més complexos com la de-
molició de tots els paviments 
i la construcció dels col·lectors 
d’aigües pluvials i residuals. 

Durant el mes de setembre es 
va iniciar una segona fase que 
ha consistit en la instal·lació 
dels principals serveis urbans, 
com aigua potable, telecomu-
nicacions, gas natural i línies 
elèctriques. Un cop fi nalitza-
des aquestes instal·lacions tin-
drà lloc la pavimentació de les 
voreres. Aquesta actuació està 
prevista que comenci la sego-
na quinzena d'octubre.

Primera capa d'asfalt
Una alta de les actuacions im-

portants dutes a terme aquest 
mes d'octubre és la fi nalització 
de la primera capa d'asfalt en-
tre l'avinguda Alemanya fi ns a 
l'avinguda Cadis i després que 
el mes d'agost ja s'asfaltés el 
tram entre plaça de Tarragona 
i avinguda Alemanya. Aquests 
treballs permetran desviar el 
trànsit de vehicles entre l'avin-
guda Cadis fi ns a l'avinguda 
de Veracruz per la mateixa 
avinguda de Barcelona, en la 
direcció Hospitalet de l'Infant 
cap a Cambrils.  

L'Ajuntament ha aprovat 
dos projectes per adequar 
nous parcs urbans a les 
urbanitzacions Casalot 
i Costa Zèfi r. Tots dos 
es troben en fase de 
redacció dels plecs tècnics 
i pròximament sortiran a 
licitació.

El primer dels projectes cor-
respon a una actuació al solar 
de titularitat municipal ubicat 
entre els carrers Casalot i Ber-
tran de Castellet. La primera 
part del projecte contempla la 
construcció d'un parc infantil 
que permeti la instal·lació de 
gronxadors i balancins, una 
zona arbrada - enjardinada 
per delimitar l'espai i dues 
zones de taules i bancs per 
poder aprofi tar l'ombra dels 
pins de la part boscosa del 

solar. D'altra banda, el projec-
te inclou també l'ordenació 
del trànsit rodat i de vianants 
per tal de solucionar la pro-
blemàtica de seguretat viària 
d'aquesta zona. El pressupost 
d'aquesta obra és de prop de 
60.000 euros. 

Costa Zèfi r
El segon projecte que es lici-
tarà pròximament té l'objec-
tiu d'adequar un terreny de 

la urbanització Costa Zèfi r a 
parc infantil. Després que l'es-
pai que ocupa actualment el 
parc infantil d'aquesta urba-
nització passi a formar part de 

l'àmbit de l'escola Marcel·lí 
Esquius, el consistori ha apro-
vat adequar-ne un altre a les 
interseccions entre els carrers 
Nicaragua i Perú. El projecte 
planteja mantenir la vegeta-
ció autòctona i en bon estat, 
ampliar-la amb noves zones 
d'ombra així com una comuni-
cació entre els dos carrers. El 
pressupost per aquesta obra 
és de gairebé 66.000 euros.  

Fins al 16 d'octubre resta 
a exposició al públic el 
projecte executiu de la plaça 
de Miramar de Mont-roig a la 
vegada que s'han començat 
a redactar els plecs tècnics 
i administratius per poder 
licitar les obres pròximament.

El projecte executiu ha es-
tat redactat per l’arquitecta i 
paisatgista local Núria Gassó, 
després de rebre una sèrie de 
premisses procedents d’una 
consulta pública ciutadana. 
Prèviament s’havia redactat un 
avantprojecte que defi nia les 
condicions, directrius i criteris 
tècnics generals que han ser-
vit de base per la redacció del 
projecte executiu, que recull 
les indicacions de l’Ajuntament 
i veïns. La reforma farà possible 
convertir la plaça en un nou es-

pai de vida social i festiva i do-
narà més cohesió al teixit urbà. 
També reordenarà els seus 
carrers, millorant així, el pas 
pels vianants, un dels principals 
problemes actuals, ja que actu-
alment s'utlitza com a rotonda 
pels vehicles.

Última reforma del 1991 
La Plaça Miramar va ser disse-
nyada per l’arquitecte Jesús 
Coll Capella l’any 1991, tot i 
que l'ordenació anterior va ser 
de Juan Zaragoza Albi el 1964.

Les màquines ja estan treballant al nou parc de les Oliveres

Treballs d'asfalt de la zona central de l'Avinguda Barcelona de Miami Platja 

• Aquests treballs 
plantegen recuperar 
un espai amb moltes 
possibilitats per tal 
d'augmentar-ne l'ús 
per part del veïnat

EUROS PER PARCS A LES 
URBANITZACIONS 

126.000

• La reforma 
permetrà convertir 
la plaça en un nou 
espai de vida social i 
festiva • Els parcs tindran 

zones de joc infantil i 
taules de pícnic
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NOSTRAIGUA PREVEU 2,1 M D'EUROS EN 
OBRES DE MILLORA DELS SERVEIS
L'Agència Catalana de l'Aigua i la Diputació de Tarragona subvencionaran el 33% de les inversions, que s'executaran el 2019

Garantir el subministrament 
d'aigua i implementar 
noves xarxes de pluvials són 
algunes de les principals 
actuacions del paquet 
d'inversions que preveu 
aprovar Nostraigua per 
aquest 2019. 

En total l'Entitat Pública Em-
presarial calcula destinar 
2.111.850 € en inversions 
de millora a les xarxes d’ai-
gua potable, clavegueram 
d’aigües residuals i pluvi-
als. D'aquest import, el 33% 
(701.389 €) està subvencionat 
per l'Agència Catalana de l'Ai-
gua i la Diputació de Tarrago-
na i la resta (1.410.462 €) per 
part de Nostraigua. De les 
10 actuacions previstes, una 
de les més importants, per la 
seva envergadura i import, és 
la construcció d'un nou ramal 
de subministrament de la con-
ducció del consorci d'Aigües 
de Tarragona (CAT) al dipòsit 
d'Hifrensa. Aquesta construc-
ció permetrà garantir el sub-
ministrament d'aigua de les 
urbanitzacions situades a la lí-
nia de costa del municipi, així 
com de Miami Platja en cas 

d'incidència del dipòsit ge-
neral d'aquest nucli. L'import 
és de més de 675.000 eu-
ros amb subvenció de l'ACA 
de prop de 250.000 euros. 
Aquesta actuació es troba en 
fase d'aprovació del projec-
te constructiu. Amb aquesta 

mateixa fi nalitat estan previs-
tes obres de reparació de la 
canonada d'Hifrensa des de 
Mont-roig Badia fi ns al dipò-
sit de la urbanització Solemio, 
per import de 416.250 euros 
amb una subvenció de l'ACA 
de més de 196.000 euros. 
El paquet d'inversions també 
preveu renovar la xarxa d’ai-
gua potable, clavegueram i 
pluvials de la plaça Miramar i 
els carrers Nou, Francesc Riba 
i Mestre i Pobla d’en Tau-
dell del nucli de Mont-roig, 
per import de 182.773 euros 
coincidint amb la reforma 
d'aquest espai. 

Conexions destacades
Altres de les actuacions desta-
cades tenen l'objectiu de garan-
tir el subministrament d’aigua a 
les urbanitzacions Casalot Cen-
tre, Casalot Ponent i Via Marina, 

Paradís Nord i Solemio.
Finalment Nostraigua també 
executarà obres per construir 
xarxes d'aigües pluvials a l'avin-
guda de Los Angeles, de Cali-
fòrnia i de Catalunya. 

• Es tracta de 10 
actuacions per 
millorar les xarxes 
d'aigua potable, 
clavegueram i 
pluvials

L'Ajuntament de Mont-roig del Camp, a través de Nostreserveis, ha començat 
les tasques per urbanitzar la vorera de la carretera de Colldejou, entre l'ajunta-
ment i l'escola Mare de Déu de la Roca. Els treballs inclouran la col·locació d'ar-
brat, bancs, papereres, així com una zona amb taules de pícnic i jocs infantils. A 
més s'ha arribat a un acord amb carreteres de la Generalitat perquè executin les 
cunetes i construeixin un pas elevat o llom d'ase que comunicarà la futura vorera 
amb l'aparcament de l'ajuntament, aportant seguretat a la zona. 

URBANITZACIÓ DE LA VORERA DE LA CARRETERA DE COLLDEJOU

L'Ajuntament ha reparat un tram del camí de Vilanova d'Escornalbou, situat a la 
partida de les Parellades, al terme municipal de Mont-roig del Camp. En con-
cret s'han pavimentat 416 metres quadrats d'aquest camí públic. L'objectiu és 
millorar l'accés a les diverses explotacions agrícoles situades en aquesta zona i 
eliminar els forats i forts escòrrecs que patia, a causa de la circulació de vehicles 
i el pas natural d'aigua de pluja, que s'ha canalitzat cap al centre del carril. El 
pressupost total de licitació és de 8.662,73 euros. 

ARRANJAMENT D'UN TRAM DEL CAMÍ DE VILANOVA 

Tasques de manteniment al dipòsit de Solemio

INVERSIONS 2.111.851 €

PROCEDÈNCIA

Pluvials i clavegueram: 531.717 €

Xarxa d'aigua potable: 1.584.134 €

Import subvencionat: 701.389 €
Sub v enc i ó  A C A :  556. 214 €

Sub v enc i ó  D i p ut a c i ó  Tarragona: 145.175 €

Import Nostraigua: 1.410.462 €
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CONNECTA'T AL CLAVEGUERAM! 

L'Ajuntament de Mont-roig del Camp ha ampliat 

els darrers anys la xarxa de clavegueram a tot el 

municipi. Per aquest motiu, des de Nostraigua 

s'anima als usuaris de fosses sèptiques a infor-

mar-se sobre l'estat del sistema de clavegueram 

de davant del seu habitatge. La connexió suposa 

grans benefi cis sanitaris i medi ambientals, així 

com un estalvi econòmic i de gestió. 

ENVIAMENT FACTURES VIA EMAIL

Nostraigua preveu implantar, aviat, l'enviament de 

les factures a través del correu electrònic a aquelles 

persones abonades que ho sol·licitin. La iniciativa, 

que ja es pot sol·licitar a les ofi cines de l'Entitat, està 

pensada perquè els abonats rebin la factura de for-

ma ràpida i segura. A més, un cop implantat, es pro-

mocionarà el nou servei bonifi cant als abonats que 

s’acullin o s'hagin acollit a la factura per email.

ALERTES SMS PER CONSUM ELEVAT

Un altre servei consolidat que es vol seguir potenci-

ant és el sistema d'avisos d'excés de consum. Amb 

aquesta iniciativa el que s’ofereix a l’abonat és que, 

en el moment de realitzar la lectura del compta-

dor, si se sobrepassa el consum que l’usuari indiqui, 

aquest rebrà un avís per SMS al seu telèfon mòbil. 

El sistema d'avisos permet detectar les incidències i 

fuites d'aigua i minimitzar els seus efectes. 
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AUGMENTA L'ESCOLARITZACIÓ AL MUNICIPI
El curs escolar 2018-2019 arrenca amb una nova pujada del nombre d'alumnes a les escoles i instituts

S'IMPLANTA EL PLA EDUCATIU D'ENTORN 
El primer dels 4 anys que durarà el projecte ha servit per fer una diagnosi i detectar les principals necessitats

Un total de 1.667 alumnes 
han començat el curs escolar 
2018-2019 als centres 
educatius de Mont-roig 
i Miami Platja. La xifra 
suposa un nou rècord 
d'escolarització al municipi.  

L'augment d'alumnes als cen-
tres educatius del municipi posa 
de manifest la confi ança que 
tenen les famílies amb els pro-
jectes educatius que ofereixen 
les 3 escoles, els 2 instituts i les 
2 llars d'infants de Mont-roig 
i Miami Platja. El nou curs ha 
arrencat amb 95 alumnes més 
que l'any passat, seguint amb la 

tendència creixent dels darrers 
cursos. Tot i que la matrícula és 
viva i hi poden haver algunes 
modifi cacions al llarg del curs 
l'escola Joan Miró és el centre 
que més alumnes ha augmentat 
amb 46 infants matriculats més. 

Primer dia d'escola 
Per 93 nens i nenes, el passat 
12 de setembre va ser el primer 
dia d'escola als tres centres del 
municipi que ofereixen segon 
cicle d'educació infantil i primà-
ria. L'escola Mare de Déu de la 
Roca ha arrencat el curs amb 
457 alumnes matriculats, l'esco-
la Joan Miró amb 317 alumnes 
i l'escola Marcel·lí Esquius amb 
242 alumnes.

Secundària i postobligatoris 
L'institut Miami, que ofereix de 
1r a 4t d'ESO, és un altre dels 
centres que més augmenta el 
nombre d'alumnes (fi ns a 33 

nois i noies més que el curs 
passat). També es consolida el 
Cicle Formatiu de Grau Mitjà 
de Sistemes Microinformàtics i 
Xarxes que s'ofereix a l'institut 
Antoni Ballester de Mont-roig, 
per segon any consecutiu, i que 
ha arrencat el curs amb totes les 

places que s'ofereixen, les 25,  
completes. Juntament amb el 
Pla de Transició al Treball d'Au-
xiliar en Vivers i Jardins, que 
es torna oferir, i l'alumnat de 
Batxillerat, els dos instituts de 
secundària del municipi tenen 
matriculats 528 nois i noies, el 
que representa prop d'un terç 
del total de l'alumnat.   

Llars d'infants
També les llars d’infants han 
tornat a l’activitat, amb 61 nens 
i nenes a la Mare de Déu de la 
Roca i 66 a la Petete. De mo-
ment, als dos centres encara hi 
queden places vacants per po-
der admetre infants al llarg del
curs, amb la qual cosa la matrí-
cula, especialment en aquests 
dos centres, queda viva.

Un any després de la seva 
posada en marxa, el Pla 
Educatiu d'Entorn de Mont-
roig del Camp ja ha superat 
la fase de diagnosi i ha 
aconseguit engegar diverses 
activitats.

Una de les primeres accions per 
implantar el Pla Educatiu d'En-
torn va ser la creació d'un con-
curs dirigit a tot l'alumnat de 6è 
de primària i 1r de l’ESO dels 
centres educatius del municipi 
per tal de trobar un logotip i un 
lema original i motivador desti-
nat a ser la imatge representa-
tiva del projecte. L'alumna pre-
miada va ser la Wissam Zahti, 
de l'escola Mare de Déu de la 
Roca.

Diagnosi de les necessitats
El Pla Educatiu d'Entorn és una 
proposta de cooperació educa-
tiva entre el Departament d’En-
senyament i els ajuntaments, 
que té com a objectiu aconse-
guir l’èxit educatiu de tot l’alum-
nat i contribuir a la cohesió so-

cial. Amb la participació de les 
entitats educatives del territori, 
es basa en un model d’interven-
ció global que es posa a l’abast 
de l’alumnat del municipi. Amb 
aquesta fi nalitat l'any passat va 
arrencar el PEE de Mont-roig 
del Camp, que durarà 4 anys, i 

que ja ha superat la fase d'im-
plementació mitjançant un pro-
cés de diagnosi. A partir de les 
enquestes realitzades amb els 
diferents col·lectius s'han pogut 
detectar les principals necessi-
tats i oportunitats que perme-
tran donar una millor resposta 
envers les accions a es vulguin 
desenvolupar. 
Actualment les activitats que 
s’emmarquen en el PEE i queja 
s'han iniciat són uns Tallers d’Es-
tudi Assistit a primària i secun-
dària i clubs de lectura.

EDUCACIÓ

Entrega del premi a l'alumna guanyadora del concurs del logotip
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• Prop d'un 
terç del total 
d'alumnes són de 
secundària i estudis 
postobligatoris

1.6
ALUMNES HAN 

COMENÇAT EL CURS 2018-
2019 AL MUNICIPI

1.667

95 ALUMNES 
AL PROGRAMA 

APRENDRE A NEDAR 

L'Ajuntament de Mont-roig 

del Camp impulsa per tercer 

any consecutiu el programa 

"Aprendre a nedar" a les 

escoles del municipi. Un to-

tal de 95 alumnes de tercer 

de primària dels tres centres 

practicaran natació dins l’ho-

rari lectiu, incorporant-la en 

el currículum d’Educació Fí-

sica. L'activitat que és fi nan-

çada al 100% pel consistori 

es desenvolupa a la piscina 

coberta de l'Hospitalet de 

l'Infant un cop a la setmana 

durant un trimestre. El cost 

del projecte per aquest curs 

2018-2019 és de 7.021 eu-

ros. L'import inclou el trans-

port, el servei de monitorat-

ge i l'assegurança. 

D'altra banda, l'Ajuntament 

va fi nançar també el curs 

passat la mateixa iniciativa 

als alumnes de 1r d'ESO de 

l'institut Miami i uns Tallers 

Esportius a l'institut Balles-

ter, segons van sol·licitar els 

dos centres. Encara pendent 

per determinar l'activitat, el 

consistori tornarà a fi nançar 

un projecte similar als dos 

centres de secundària du-

rant aquest curs. 

Logotip creat a partir de la imatge guanyadora del concurs 
• S'han implantat 
Tallers d'Estudi 

Assistit i clubs de 

lectura 

OBJECTIUS DEL PLA EDUCATIU D'ENTORN 

1. Contribuir a la millora de 
les condicions d’escolaritza-
ció i a l’èxit acadèmic.
2. Potenciar l’educació en 
valors, el compromís cívic i la 
participació dels alumnes en 
espais de lleure.
3. Potenciar la implicació de 
les famílies en l’educació dels 
fi lls i la participació en la vida 
escolar.

4. Millorar la presència i l’ús 
social de la llengua catalana 
com a llengua compartida 
i de cohesió, en un marc de 
respecte i valoració de la di-
versitat lingüística.
5. Potenciar el treball i l’apre-
nentatge en xarxa de tots els 
agents educatius que operen 
en el territori.

Una classe de l'escola Joan Miró, el centre que més alumnes ha augmentat aquest curs
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L'ESCOLA M.D. DE LA ROCA ESTRENA CUINA
Durant l'estiu s'ha reformat i ampliat l'espai, que ara disposa de noves zones de treball i emmagatzematge

Es modifi ca el POUM per construir l'institut Miami

L'Ajuntament acull dos alumnes 
del CFGM d'Informàtica

La nova aula, a punt 

Els nens i nenes que utilitzen 
el menjador de l'escola 
Mare de Déu de la Roca 
de Mont-roig han iniciat 
el curs amb la cuina del 
centre totalment reformada, 
treballs que han permès 
millorar el servei. 

L’Ajuntament de Mont-roig 
del Camp ha dut a terme du-
rant aquest estiu les obres de 
reforma i ampliació de la cuina 
per tal d'adequar-la a la nor-
mativa sectorial vigent i a les 
necessitats actuals del centre. 

Les obres han suposat aug-
mentar la superfície actual 
de la cuina en 26,50 m2, que-
dant una cuina de 73,10 m2. 
El nou espai disposa de zona 
de magatzem neutre, zona 
de càmeres amb una cambra 
de refrigeració i una cambra 
de congelació, zona de pre-
paració de plats freds, zona 
de cocció i emplatat, zona de 
rentatge i zona de vestidors. 
Gràcies a la reforma s'ha acon-
seguit que l'espai disposi dels 
circuits de treball reglamenta-
ris, així com complir amb les 

normes d'higiene per a l'ela-
boració i manipulació dels ali-
ments. El pressupost de l'obra 
ha estat de prop de 69.000 €. 
Paral·lelament l'Ajuntament va 
adjudicar el servei de menja-
dor escolar a Cuina i Gestió, 
que ha fet una inversió per 
subministrar l’equipament 
necessari per posar en funci-
onament la cuina de l’escola. 
El cost de l’equipament és de 
99.630,29 €. A la fi nalització 
del Pla d’amortitzacions els 
equips passaran a ser propie-
tat de l’Ajuntament.

El Ple de l’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp, celebrat 
aquest setembre, ha aprovat 
inicialment i per unanimitat 
una modifi cació inicial del 
Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) per poder 
disposar de forma immediata 
dels terrenys necessaris per a 
la construcció de l’edifi ci de 
l’institut Miami, que actual-
ment es troba en barracons.
Aquest és un pas necessari 
per poder cedir a la Gene-

ralitat un solar per a la cons-
trucció d’aquest equipament 
de secundària, després que el 
departament d’Ensenyament 
hagi fet arribar a l’Ajuntament 
una carta amb la documenta-
ció necessària per a la cons-
trucció d’un institut, una de les 
grans reivindicacions del nucli 
de Miami Platja.
L’Ajuntament ha plantejat 
aquesta modifi cació després 
d’un estudi acurat del plane-
jament al nucli urbà de Miami 

Platja. Aquest nou equipa-
ment educatiu es vol ubicar 
en un àmbit de clara centrali-
tat entre Miami Platja i bona 
part de les urbanitzacions del 
municipi, a la confl uència de 
les avingudes del Dr. Gil Ver-
net i Príncep d’Espanya. Amb 
aquesta modifi cació l’Ajun-
tament disposarà d’una zona 
d’equipaments de 15.708 m2, 
dels quals 10.000 m2 són per 
l’institut Miami i 5.708 m2 per 
altres tipus d’equipaments.

Dos alumnes del Cicle Forma-
tiu de Grau Mitjà de Sistemes 
Microinformàtics i Xarxes, que 
s'imparteix a l'Institut Anto-
ni Ballester de Mont-roig han 

realitzat les seves pràctiques 
a l'Ajuntament durant el mes 
de setembre. El departament 
d'Informàtica i Noves Tecno-
logies ha acollit als estudiants 

que han pogut conèixer el fun-
cionament dels diferents siste-
mes informàtics que utilitza el 
consistori a les diferents seus 
de Mont-roig i Miami Platja. 
S’han encarregat de realitzar 
actualitzacions de programari, 
resoldre incidències, substituir 
punts de la xarxa informàtica 
i fer proves d’un paquet ofi -
màtic de programari lliure que 
es vol implantar ben aviat. Tot 
plegat els ha permès conèixer 
de primera mà les implicacions 
informàtiques que suposa l’ad-
ministració electrònica i que els 
usuaris de les diferents ofi cines 
disposin dels equipaments in-
formàtics en condicions òpti-
mes per realitzar les seves tas-
ques diàries. 

La llar d'infants municipal Pe-
tete de Miami Platja estrena-
rà aquest curs una nova aula 
que permetrà oferir dues lí-
nies educatives de P0, P1 i 
P2. L'ampliació d'aquest cen-
tre educatiu dona resposta a 
la demanda de noves places 
i permetrà oferir fi ns a 16 pla-

ces de nadons (actualment 8). 
Les obres han consistit en la 
construcció d'una nova aula, 
que passarà a ser la classe de 
psicomotricitat, mentre que 
l'actual aula de psicomotrici-
tat s'ha reformat i acollirà la 
nova classe. També s'han am-
pliat els metres de pati. 

L'ampliació de la cuina ha permès disposar d'una nova zona de rentatge

El requadre vermell indica la zona on s’ubicarà l’institut Miami

Els alumnes han fet les pràctiques al departament de Noves Tecnologies

La nova aula de la llar Petete permetrà oferir dues línies de P0, P1 i P2

L'INSTITUT MIAMI TAMBÉ OFERIRÀ DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR

L’Ajuntament ha signat un con-

veni de col·laboració amb la 

Generalitat en el marc del pro-

jecte "Fem Xarxa" de l'institut 

Miami. L'objectiu de la iniciativa 

és donar suport als alumnes del 

2n cicle d’Educació Secundària 

Obligatòria (3r i 4t d’ESO) que 

presenten difi cultats d’aprenen-

tatge, desmotivació greu, perill 

d’absentisme acadèmic, proble-

mes de conducta i que requerei-

xen actuacions individualitzades 

i adaptacions substancials del 

currículum per a la seva inte-

gració escolar, social i laboral. 

Des del curs 2013/2014, l’Ajun-

tament també col·labora amb 

l’Institut Antoni Ballester en el 

projecte “Podem aprendre de 

moltes formes”, que té la matei-

x a  fi nalitat.  Així, durant aquest 

curs un total de 9 alumnes de 

cada centre realitzaran estades a 

les entitats públiques empresa-

rials Nostraigua i Nostreserveis, 

com a part integrant del seu 

currículum formatiu. Aquestes 

activitats tenen com a fi nalitat, 

d’una banda, que l’aplicació 

pràctica dels coneixements ad-

quirits pugui ser un element mo-

tivador i, de l’altra, que l’apro-

pament a la relació adulta que 

s’estableix entre agents laborals 

pugui ser un element potencia-

dor de comportaments madurs 

que permetin a aquests alumnes 

l’assoliment dels objectius gene-

rals de l’ESO.
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La programació cultural, 
que va començar coincidint 
amb la Diada de l’Onze 
de Setembre, ofereix les 
actuacions de Joan Reig, 
Montse Castellà, l’obra de 
titelles ‘Les set cabretes’, la 
comèdia ‘Déu’ de Woody 
Allen o l’espectacle ‘Els 
rentadors’.

La nova programació cultu-
ral arriba carregada de noves 
propostes i col·laboracions 
amb la incorporació del muni-
cipi a dos festivals que es fan a 
altres ciutats del Camp de Tar-
ragona. En concret, Mont-roig 
serà la seu de dos concerts 
de la 5a edició del Festival 
Accents de música procedent 
d’arreu dels Països Catalans. 
Es tracta del concert inaugural 
del festival, el nou projecte de 
Joan Reig, el bateria dels Pets, 
que va presentar, el 6 d'octu-
bre, el seu disc ‘La culpa’, en 
una actuació al Casal de Joves 
K1 de Mont-roig. La segona 
actuació serà el concert de la 
tortosina Montse Castellà el 
diumenge 18 de novembre a 
les 19.00 h a l’Església Vella 
de Mont-roig. 

D’altra banda, el Teatre del 
Centre Polivalent de Mia-
mi Platja acollirà una de les 
produccions del 14è Festival 
Internacional de Titelles de 
l’Alt Camp, el Guant. Serà el 
dissabte 24 de novembre amb 
l’obra ‘Les set cabretes’, de la 
companyia Los Claveles, de-
dicada especialment al públic 
familiar. Amb aquestes dues 
incorporacions, queda demos-
trada la voluntat de sinergies 
de la Regidoria de Cultura per 
tal de donar més visibilitat a la 
programació que es realitza al 
municipi i dotar-la de qualitat.

Altres propostes
La programació cultural també 
inclou altres propostes inte-
ressants com l’espectacle ‘Els 
rentadors’, la representació 
de l'obra "Prou" dirigida als 
alumnes de l’Institut Antoni 
Ballester i l’Institut Miami, que 
servirà per debatre sobre l’as-
setjament sexual,  l'obra ‘Déu’ 
una comèdia escrita per Wo-
ody Allen dirigida pel reusenc 
Carles Bigorra, així com l’acte 
de lliurament dels 37ns Premis 
Literaris Vila de Mont-roig, el 
dia 20 d'octubre.

L’Àrea d’Esports de 
l’Ajuntament de Mont-roig 
del Camp ja ha obert les 
inscripcions per apuntar-
se a la nova temporada 
d’activitats esportives 
que s’inicia amb diverses 
novetats.

Pel que fa a les classes di-
rigides, que han començat 
l'1 d’octubre, destaquen les 
noves sessions de ioga, els 
dilluns i dimecres, als dos 
poliesportius municipals. A 
més, les classes de zumba 
a Miami Platja, canvien l’ho-
rari i passaran a realitzar-se 
els dilluns i els dimecres de 
19.00 a 19.45 h. Una altra de 
les principals novetats són 
els abonaments familiars per 

a pares i mares amb joves de 
14 a 25 anys. Amb aquesta 
tarifa tots els membres de 
la família poden gaudir con-
juntament de les activitats 

esportives i en el cas dels 
majors de 16 anys també 
del gimnàs de Miami Platja. 
També s’ofereix un nou abo-
nament que inclou classes, 
gimnàs i raqueta, així com 
un abonament específic de 

raqueta que també compta 
amb la seva versió familiar. 
Amb aquests abonaments 
els usuaris de les pistes de 
pàdel i de tenis podran gau-
dir d’una rebaixa important 
en el preu del lloguer de les 
pistes. 
En relació a les activitats 
per a nens i nenes es man-
té la natació dels divendres. 
Aquesta activitat es comple-
menta amb l’àmplia oferta 
de les diverses entitats es-
portives locals. La informació 
sobre l’oferta de les entitats 
es pot obtenir als poliespor-
tius municipals. També cal 
destacar que continuen les 
classes de manteniment per 
a la gent gran que són total-
ment gratuïtes.

EL MUNICIPI S'INCORPORA A DOS FESTIVALS
El festival de música Accents i el de titelles Guant oferiran representacions d'espectacles a Mont-roig i Miami Platja aquesta tardor

COMENÇA LA NOVA TEMPORADA D'ESPORTS 

Usuaris de les biblioteques a la visita de la Cooperativa de Montbrió   

MONTSE CASTELLÀ
Església Vella de Mont-roig
Diumenge, 18 de novembre 
A les 19.00 h
La cantautora tortosina pre-
sentarà el seu darrer treball 
Punts de llibre.

TITELLES LES 7 CABRETES
Teatre del Centre Polivalent 
de Miami Platja
Dissabte, 24 de novembre 
A les 19.00 h
Espectacle familiar que nar-
ra la clàssica història de les 
set cabretes i el llop.

Biblioteques amb DO

Per primera vegada les bi-
blioteques Joan Miró de 
Mont-roig i Miami Platja han 
participat al projecte Biblio-
teques amb DO, una inicia-
tiva de dinamització cultural 
que pren com a punt de par-
tida la cultura del vi.
Es tracta d’un projecte en 
què biblioteques públiques 
dels territoris de les 11 DO 
vinícoles catalanes acosten  
el vi amb la literatura, la mú-
sica, la poesia, els contes i 

les diverses manifestacions 
i llenguatges culturals. Cada 
mes de l’any va dedicat a 
una DO vinícola diferent. 
Mont-roig i Miami Platja 
corresponen a la DO Tarra-
gona, que ha programat les 
activitats aquest mes de se-
tembre. Tallers amb taps de 
suro, clubs de lectura, així 
com visites guiades han for-
mat part de la programació 
especial de les biblioteques 
municipals del setembre.

• S'ofereixen 

diversos tipus 
d'abonaments 
perquè tothom trobi 
la millor opció

ESPECTACLES 
DE FESTIVAL

Consulta els h oraris i les tarifes a www.mont-roig.cat
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EL ROC I LA BÀRBARA

Ja ha fi nalitzat el procés de restauració 

i conservació dels gegants de la Vila, 

el Roc i la Bàrbara, per tal que tornin 

a sortir a ballar pels carrers i places del 

poble. Ara, des de la regidoria de Cul-

tura s'anima al veïnat a formar una colla 

que els faci lluïr i vulgui tornar a donar 

vida a aquesta parella de gegants. 

La regidoria de Cultura ha encarregat la restauració a l'empresa Avall

SUMARICULTURA

ESPORTS



JOVENTUT

CONEIXEM LES ENTITATS DEL MUNICIPI

El grup Line Dance 
& Country reuneix 
setmanalment prop d'un 
centenar de persones que 
intenten mantenir-se en 
forma a través del ball: les 
sardanes o el ball en línia 
country.

L’Associació Line Dance & 
Country Mont-roig Miami va 
néixer l’any 2002 per ense-
nyar a ballar sardanes a tots 
aquells que estaven interes-
sats en aquesta dansa, bàsi-
cament a Miami Platja.
Hi havia gent al municipi que 
volia aprendre a ballar sarda-
nes, encara que molts d’ells 
procedien d’altres zones de 
l’Estat, recorda Alícia Navar-
ro, fundadora de l’Associació 
Line Dance & Country Mont-

roig Miami. Estem parlant de 
l’any 2002 i aquesta profes-
sora procedent de l’Hospita-
let de l’Infant va començar a 
ensenyar a diverses persones 
el secret de comptar i repar-
tir, fet que els va permetre 
fer les primeres actuacions 
davant del públic. Més tard, 
segons recorda la mateixa 
Alícia Navarro, van ser els 

balladors que li van dir d'am-
pliar el repertori de balls. Va 
ser així com van començar a 
ballar el country line dance, 
amb la famosa cançó que va 
popularitzar Coyote Dax.
En l’actualitat es dediquen 
bàsicament al ball country tot 
i que sempre que algú els cri-
da per alguna actuació pre-
paren unes sardanes o, fi ns i 

tot, algunes sevillanes. A l’en-
titat hi participen al voltant de 
100 persones, la majoria pro-
cedents de Miami Platja i de 
Mont-roig, però també tenen 
balladors de Pratdip, Cam-
brils i l’Hospitalet de l’Infant. 
La majoria d’ells són jubilats 
però també hi ha persones 
que ronden la cinquantena, 
assenyala Alícia Navarro.

“Volem unitat en el grup i que 
la gent s’ho passi bé’, aques-
ta és la fi losofi a d’una entitat 
que habitualment participa en 
el calendari festiu del munici-
pi. Així, se’ls pot veure ballar 
habitualment per Sant Jordi, a 
les festes de Miami Platja, a la 
Diada de l’11 de Setembre o 
en la darrera presentació de la 
Verge de la Caritat.

Des de fa quasi 40 anys, el 
grup sardanista La Rotllana 
Mont-rogenca treballa per 
donar a conèixer i difondre 
aquesta dansa al municipi.

El mes de maig de 1980, fa 
prop de 40 anys, es van recu-
perar les ballades de sardanes 
al municipi impulsades per un 
grup de joves entusiastes. Així 
ho recorda encara avui Maria 
Neus Mendoza, monitora titula-
da per ensenyar a ballar sarda-
nes i presidenta del grup sarda-
nista La Rotllana Mont-rogenca, 
una entitat construïda ofi cial-
ment l'any 2010 però que fun-
cionava des del 1980. En l'ac-
tualitat, el grup el formen una 
trentena de persones, la majo-
ria grans, tot i que sempre hi ha 

alguna nova incorporació. De 
fet, un dels objectius de Men-
doza és recuperar l'interès per 
aquest ball entre els més joves 
com a garantia per a continuar 
als próxims anys. "Al comença-
ment tot el jovent del poble va 
participar en les primeres balla-
des, però amb el pas dels anys 

ho han anat deixat i només par-
ticipen en ocasions molt puntu-
als", recorda Mendoza, que ex-
plica també que a les Jornades 
Culturals de les Escoles ofereix 
de forma desinteressada clas-
ses als més petits. La Rotllana 
Mont-rogenca participa en els 
diversos actes habituals, tot i 

que ja fa temps que no fa sor-
tides. En totes les seves balla-
des la música la posen amb 
aparells electrònics i només 
ballen amb música en directe 
a la Mare de Déu de la Roca 
amb la participació de la cobla 
La Principal de Tarragona. En 
tots aquests anys, s'han com-
post sis sardanes dedicades a 

Mont-roig del Camp o fi ns i tot 
a la mateixa Maria Neus Men-
doza: Sardana Mont-roig del 
Camp, Mont-roig Mironià i La 
Verge de la Roca, de Tomàs 
Gil Membrado; l'Ermita de la 
Roca, d'autor desconegut; Ma-
ria Neus de Rafel Guinovart i 
Neus Mont-rogenca, també de 
Gil Membrado.
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LINE DANCE & COUNTRY
Quinze anys ensenyant a ballar sardanes i també el ball en línia country

Es tracta d'un dels 
programes d'activitats que 
té més èxit entre els joves 
del municipi, per aquest 
motiu, el departament 
de Joventut ha apostat 
per reforçar la iniciativa i 
ha augmentat el nombre 
d'accions relacionades amb 
la por i el terror. 

Durant més de 2 mesos, la  
programació del cicle Pànic 
2018 inclou propostes ja con-
solidades com el maquillatge 
de terror, el taller de cuina 
zombi, el taller DIY i l’exitós 
Passatge del Terror que se 
celebrarà els dies 19, 20 i 21 
d’octubre al Casal de Joves K1 
de Mont-roig. Es tracta d’un 

dels actes més esperats i amb 
més participació que cada any 
millora en la seva posada en 
escena i que involucra a de-
senes de joves. L’entrada és 

gratuïta i s’organitzen auto-
busos des de Miami Platja per 
tal que tots els joves hi puguin 
assistir.  Pel que fa a novetats, 
aquesta edició ha inclòs una 
gimcana Cluedo pel nucli antic 

de Mont-roig en què els joves 
van haver de resoldre un mis-
teriós assassinat. Finalment en 
el marc del Tok’l2 i relacionat 
amb aquesta temàtica s'han 
programat dues sortides, una 
d’elles a Port Aventura, coin-

cidint amb la programació de 
terror que ofereix el parc i una 
sessió en un Mistery Room 
a mitjans de novembre, en 
què els joves hauran d’esbri-
nar pistes i misteris per sortir 
d’una casa encantada. 

JOVENTUT AMPLIA EL CICLE PÀNIC 
L’esperat Passatge del Terror se celebrarà els dies 19, 20 i 21 d’octubre al Casal de Joves K1

Alguns dels components del grup Country Line Dance Mont-roig Miami

LA ROTLLANA MONT-ROGENCA
Des de l'any 1980 ballant i ensenyant a ballar sardanes a Mont-roig

La Rotllana Mont-rogenca durant la celebració dels 25 anys de l'entitat

Els joves actors i actrius que van fer possible el Passatge del Terror el 2017

• És un dels 
programes que té 
més acceptació entre 
els joves i que compta 
amb més participació

 ES RENOVA EL 
CONVENI TOK'L2

L'Ajuntament de Mont-roig 

del Camp i el de Vandellòs 

i l’Hospitalet de l’Infant han 

signat aquest estiu la reno-

vació del conveni de col-

laboració per impulsar el 

programa de joves Tok’l2. 

La iniciativa fa 8 anys que 

funciona de forma exitosa 

entre els joves d’ambdós 

municipis. Es tracta d’una 

programació conjunta que 

ofereix als nois i noies la 

possibilitat d’omplir el seu 

temps lliure amb activitats 

culturals, lúdiques, esporti-

ves i formatives, a través de 

sortides mensuals. Algunes 

de les activitats estrella són 

les sortides a parcs temàtics 

i les esquiades joves.

FITXA DE L'ENTITATFITXA DE L'ENTITAT

A QUÈ ES DEDICA?
Country Line Dance té com 
a principal objectiu que els 
seus associats s’ho passin 
d’allò més bé tot ballant, ja 
sigui sardanes, com el ball 
en línia country o fi ns i tot 
les sevillanes, tal i com han 
fet en alguna ocasió.

ACTIVITATS, QUAN I ON?
Les classes es fan cada di-
marts i dijous al Casal d’Avis 
Sant Jaume de Miami Platja. 
Els dimarts de 16 a 18.30 h i 
els divendres de 19 a 21 h. A 
Mont-roig, les classes es fan a 
la Casa de Cultura els dijous 
de 16 a les 18.30 h.

DADES DE CONTACTE?
pereialicia@gmail.com

639 417 302

FITXA DE L'ENTITATFITXA DE L'ENTITAT

A QUÈ ES DEDICA?
Ballar sardanes i ensenyar a 
tots aquells que tinguin inte-
rès en aquesta dansa per tal 
de mantenir-la viva al muni-
cipi i participar en totes les 
festes i activitats on se'ls de-
mani la col·laboració.

ACTIVITATS, QUAN I ON?
Les ballades són setmanals a 
la Llar de Jubilats els dijous a la 
tarda. Les actuacions fi xes són 
les de Sant Jordi, el Dia Mun-
dial de la Sardana, la Mare de 
Déu de la Roca i la Diada de 
l'11 de Setembre.

DADES DE CONTACTE?

Rotllana Mont-rogenca

617 193 282
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Els extremismes han tensionat la societat, 
i el nostre municipi no està exempt d’això. 
Hi interessos per prioritzar aquesta tensió, 
i mentrestant, sembla que no hi ha altres 
prioritats.

Per a nosaltres ser patriota és una altra 
cosa. És treballar per i per a la gent, mi-
llorar la seva qualitat de vida, escoltar el 
que necessiten, siguin com siguin, vin-
guin d’on vinguin. Ser patriota no és en-
frontar-te amb el teu veí perquè no pensa 
com tu, és prioritzar les seves necessitats 
i drets.
 
Ja està bé. Els ciutadans del nostre muni-
cipi van dipositar la confiança en nosaltres 
perquè millorem la seva qualitat de vida, 
perquè treballem en la creació d’ocupa-
ció, en la millora de l’educació, el turisme, 
les infraestructures, els serveis ....
 
El nostre objectiu és fer del nostre munici-
pi un lloc atractiu on viure, en què noves 
famílies i joves vulguin venir a empadro-
nar-se. Atractiu per als visitants, rendible 
per a les empreses i confortable per als 
nostres majors. Ens estem deixant la pell 
per aconseguir-ho, i seguirem treballant 
fins que ho fem realitat.

 Per això millorem els parcs, invertim en 
polítiques socials i en educació, apostem 
per tenir les millors escoles, projectem 
nous espais per a l’esport, treballem per-
què els joves es quedin aquí a estudiar 
i tinguin oportunitats per desenvolupar 
aquí la seva vida laboral.
 
Volem un municipi amb bons accessos a 
les platges, amb una via verda, sense que 
la via divideixi la costa; necessitem ade-
quar l’escola Mare de Déu de la Roca, que 
ja té 40 anys i molt pocs espais, sense un 
gimnàs que pugui cobrir les necessitats 
educatives d’aquest centre. Necessitem 
fer el col·legi Marcel·lí Esquius, necessi-
tem construir l’institut de Miami, posar 
en valor el nostre patrimoni cultural, com 
estem fent amb l’ermita Mare de Déu de 
la Roca i el Mas Miró, un valor que ens 
ha donat una repercussió a nivell mundial.
 
Les persones, i especialment les que viuen 
al nostre municipi, són la nostra pàtria. I 
per això seguirem incansables, perquè te-
nim projectes i idees per seguir millorant 
el nostre municipi, i moltes, moltíssimes 
ganes i motivació per continuar.

El I Concurs de Guarniments de Bal-
cons i Façanes ens ha semblat una idea 
innovadora però en gairebé 4 anys de 
mandat aquesta és la única acció que 
proposa l’equip de govern per reac-
tivar el nucli antic? Posar-lo bonic uns 
dies? Ens posem a treballar i elaborem 
un pla d’actuacions i de millora que 
ajudin a revitalitzar-lo i evitar-ne la pro-
gressiva degradació? Rehabilitar edificis, 
fomentar activitats que aportin vida so-
cial i beneficiïn el comerç, millorar l’ús 
i conservació del patrimoni així com la 
seva difusió i promoció, recuperar l’eix 
d’activitats amb la dinamització de locals 
buits i facilitar la instal·lació de locals co-
mercials nous o repensar diferents zones 
de l’espai i equipaments públics podri-
en ser algunes de les propostes d’inici 
d’aquest pla de revitalització. Ens po-
sem a treballar?

L’N-340, les obres de la Sagrada Família?
Convertir l’N-340 en una avinguda urba-
na, alleugerir la circulació, disminuir el 
risc d’accidents i dinamitzar el comerç 
és un projecte necessari. Som consci-
ents, però, del descontentament i de 
les múltiples queixes per part dels veïns 
i comerciants pel mal estar i la pèrdua 
notable d’ingressos que ha causat el fet 
de començar aquestes obres en tempo-
rada d’estiu. La justificació de la subven-
ció no és suficient, és una mitja veritat i 

no justifica aquest desgavell. Els comer-
ciants recuperaran les enormes pèrdues 
d’aquest estiu? No hagués estat més co-
herent consensuar abans aquest projec-
te amb els veïns i comerciants? s’ha re-
alitzat un pla de viabilitat i manteniment 
d’aquest projecte? Quin percentatge 
d’endeutament suposarà aquesta obra? 
comprometrà la hisenda municipal? 
Destinar recursos públics a projectes 
de dubtosa viabilitat i retorn econòmic, 
l’excés d’endeutament i la mala planifi-
cació han fet que aquest estiu tinguem 
tota l’avinguda aixecada, impracticable, 
sense turistes, sense comerç i, ara com 
ara, sense data de finalització. Volem 
transparència absoluta pel que fa als ter-
minis  i despeses totals. Estarem atents a 
tots els moviments i decisions de l’equip 
de govern perquè aquesta obra es rea-
litzi amb totes les garanties i amb el ter-
mini acordat. 

#1ONiOblitNiPerdó
Dignitat, coratge i determinació de les 
veïnes i dels veïns del nostre municipi; 
és la data de la victòria ciutadana. Volem 
mostrar el nostre suport a totes aquelles 
persones que van patir l’actuació violen-
ta de la Guàrdia Civil, a tota la gent con-
centrada i als voluntaris i voluntàries que 
van fer possible la votació, com també a 
les 4 persones del nostre poble encausa-
des per l’1-O. No esteu sols.

L’1-O restarà en les nostres ments i en els 
nostres cors per sempre més, i molt espe-
cialment a Mont-roig del Camp. Poques 
vegades en la història recent del nostre 
país hem viscut moments de tanta digni-
tat personal i col·lectiva i a la vegada tanta 
determinació en la defensa de la llibertat, 
la democràcia i les nostres institucions 
com es va viure ara fa un any a les portes 
dels nostres instituts.
 
Homes i dones ens vam sentir poble i 
constructors de llibertat. Gent de proce-
dències, condició i idees diverses. Plurals 
com ho és el nostre municipi.  Vau mostrar 
durant hores i hores una dignitat personal, 
una determinació col·lectiva i una con-
vicció cívica i no-violenta. Vam votar per 
guanyar el combat contra les amenaces, la 
por, el silenci i la violència que l’Estat ens 
imposava. Algú va dissenyar una estratè-
gia per trencar-nos i debilitar-nos. 

Algú de casa nostra va ser còmplice del 
què va passar, dels cops de porra que vam 
rebre i dels gasos que ens van fer plorar. 
Ens queden molts interrogants per desvet-
llar l’1-O al poble. Qui i per què es va tallar 
l’accés a l’institut (ens diuen per temes de 
seguretat)? Ningú tenia coneixement del 
què estava passant (i, en canvi, el carrer 
ja era tallat) per poder ajudar gent gran i 
criatures? 4 veïns estan encausats i ja han 
declarat als jutjats i encara és hora que 
rebin una trucada del senyor alcalde com 

a mostra de suport. No esteu sols, tot el 
nostre escalf. Però tingueu clara una cosa, 
no ho van aconseguir: ens vàrem conjurar 
a no defallir, a no callar mai més i a seguir 
tossudament lleials als principis i els valors 
de la no-violència en aquesta lluita a favor 
de la llibertat, la democràcia i la Repúbli-
ca.  VAM VOTAR I VAM GUANYAR!

I al nostre municipi continua la disbauxa: 
l’alcalde aprofita el pregó de la Fira per 
fer un discurs de precampanya electoral 
en tota regla; la regidora Pérez de Turisme 
i Promoció Econòmica permet l’incompli-
ment de normes seguretat i higiene a pa-
rades de La Cullerada i en fa una valoració 
personal de pati d’escola (si no fos per les 
entitats i empreses del poble no hi hauria 
gairebé programació); el regidor Gallardo 
de Seguretat Ciutadana no té coneixe-
ment que s’ha deixat d’oferir el servei de 
policia local al nucli de Mont-roig; el regi-
dor Gairal de Medi Ambient té una gran-
ja d’animals en ple casc antic; al regidor 
Redondo de neteja viària se’l menja la no 
planificació de la recollida de la  brossa, 
el no manteniment de la gespa i pistes de 
pàdel, sense explicar la licitació de l’em-
presa que n’havia de fer la gestió; la tràns-
fuga Esquius proposa un Pla d’Igualtat on 
d’entrada exclou els partits de l’oposició i 
ha de ser ERC qui demana formar-ne part. 
I un llarg etcètera. Continuarà.

Salut i República!

Que estem fets per acabar és més que 
evident. I que tot el que ens envolta tam-
bé, és indiscutible. Aquelles dites popu-
lars, en català “no hi ha res que duri cent 
anys”, o en castellà “no hay mal que cien 
años dure ni cuerpo que lo resista”, són 
errònies, si més no enteses al peu de la lle-
tra. Hi ha coses que amb el pas del temps 
s’allarguen com l’esperança de vida, que 
aviat anirà pels 100 anys. I altres que s’es-
curcen, com la durada de certs productes 
de consum. En el primer cas, pels avenços 
de la ciència. I en el segon cas, per inte-
ressos comercials en detriment del medi 
ambient i la butxaca.

I ara, convilatans, us preguntareu a què ve 
tot això en un espai d’opinió com aquest 
en el que s’hauria de parlar de planteja-
ments polítics i dels resultats de la seva 
aplicació. Doncs bé, ho explicarem. 

A mitjans del segle XX es va iniciar un 
cicle al nostre municipi on van proliferar 
les urbanitzacions regulades per norma-
tives urbanístiques, més que menys dis-
cutibles. I amb una planificació, o no, de 
dispersió del seu emplaçament. El que al 
principi semblava que havien de ser se-
gones residències per a estiuejants, amb 
el pas del temps s’han transformat en resi-
dències permanents dels seus habitants, 
amb un model urbanístic que s’ha intentat 
adequar en les successives modificacions 
del Pla urbanístic municipal. 

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha 
anat fent-se càrrec en el transcórrer del 
temps d’aquestes urbanitzacions, d’una 
manera progressiva i amb les possibilitats 
de cada moment. Però encara avui hi ha 
sectors que, per sí mateixos, es cuiden i 
realitzen les tasques pròpies dels serveis 
municipals. Això toca a final en aquest any 
2018.

El repte és important, tenint en compte 
l’extensió del municipi, els quilòmetres de 
carrers, les zones enjardinades, els espais 
públics... L’Ajuntament compta, per assu-
mir aquest repte, amb les empreses mu-
nicipals Nostraigua i Nostreserveis, a les 
que s’ha de dotar de més mitjans humans, 
materials i tècnics. Però no n’hi haurà prou 
amb això, i aquí entra l’equilibri amb el 
sector privat local, que volem que pugui 
participar en aquest nou escenari. La ges-
tió de tot aquest treball i aquesta col·la-
boració publico-privada repercutirà en 
la qualitat i eficiència que haurà que ser 
perceptible pel nostre veïnat. Serà així, o 
no serà.

L’experiència compta. Les ganes i il·lusió 
de fer-ho bé, també. Desitgem a tots els 
pares, mares, alumnes, i equips docents 
dels nostres escoles i instituts un bon i 
profitós curs 2018-2019! 

No ens busqueu en la 
confrontació, estem aquí 
per treballar

Un nou repte

g.m.psc@mont-roig.com

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

g.m.pdecat@mont-roig.com

De cara a la galeria

Vam votar i vam guanyar: 
1 any de dignitat  
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La creciente ola de incivismo que está pa-
deciendo nuestro municipio está suponien-
do una preocupación constante para el 
equipo de gobierno.

Los vertidos incontrolados de residuos de 
todo tipo, que jalonan nuestro término 
municipal, la constante presencia de ex-
crementos de animales en las calles, o la 
invasión del espacio público, mediante la 
colocación de plásticos o el pintado de las 
aceras o, sobre todo, de la calzada, están 
generando una imagen penosa, que es ab-
solutamente necesario revertir.

El Ayuntamiento destina un ingente volu-
men de recursos a la limpieza viaria y a la 
recogida de residuos, que año tras año va 
incrementándose. Sin embrago, tales es-
fuerzos parecen inútiles a la hora de atajar 
los comportamientos incívicos descritos 
que, desafortunadamente son protagoni-
zados por un gran número de ciudadanos.

Históricamente, se han llevado a cabo in-
tensas campañas de concienciación que, 
con toda probabilidad, deberán volver a 
repetirse.

Así mismo, y aunque ello suponga un in-
gente esfuerzo económico adicional, habrá 
que destinar más recursos para mantener 
limpio el espacio público en el próximo 
presupuesto.

Y, fi nalmente, y aunque ello resulte poco 
agradable, habrá que enfatizar en la perse-
cución y sanción de los comportamientos 
incívicos.

Los que manipulan residuos, desde parti-
culares a industriales, saben que existen 
lugares específi camente designados para 
que sean depositados. Dejarlos fuera de 
tales espacios es una falta de conciencia y 
una muestra de absoluta desidia. 

Los que poseen animales domésticos y, en 
especial perros, saben perfectamente que 
deben legalizarlos, y que son totalmente 
responsables de su conducta, debiendo 
evitar que vayan sueltos o que defequen 
en la vía pública,

Finalmente, el espacio público no puede 
ser ensuciado ni por motivos políticos, ni 
religiosos ni de cualquier otra índole. Es 
un ámbito que pertenece a todos, y por 
el más elemental respeto a la convivencia, 
debe permanecer inalterado.

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

Cataluña es la Comunidad con más BAR-
RACONES ESCOLARES, pero no pasa 
nada lo importante es “el procés”.  Cuan-
do “el procés” pase, que pasará, ya será 
tarde para enmendar el grave y enorme 
daño que nos está haciendo. Lo que me-
nos les importa a los políticos catalanes en 
este momento es la educación de los niños 
catalanes. A ellos lo que de verdad les im-
porta es su monotema.

En nuestro municipio después de más de 
30 años seguimos en ellos. Los barracones 
deberían tener un carácter temporal y se 
utilizan para garantizar la escolarización del 
alumnado mientras se ejecutan las infraes-
tructuras defi nitivas, por ello se recorta en 
las calidades y comodidades de estas insta-
laciones como pueden ser el aire acondicio-
nado y la calefacción entre otras. El proble-
ma es que han dejado de ser una solución 
temporal y puntual para convertirse en dura-
deros en el tiempo y lo peor es que muchos 
colectivos lo consideran algo normal.

Lo que más nos sorprende a Cs es que lo 
consideren así ya que creemos que no es 
propio de un país que presume de preocu-
parse de la educación de sus estudiantes. 
Nuestros niños y jóvenes tiene derecho a 
tener entornos e instalaciones en buenas 
condiciones que permitan a los maestros, 

estudiantes y resto de la comunidad edu-
cativa desarrollar bien su trabajo.

Pero nuestras preguntas son:
-¿cuándo se acabará con los barracones???
-¿puede la Generalitat dar una fecha igual 
que la da para los referendums???

Por desgracia no tienen ninguna respues-
ta al respecto puesto que están muy ocu-
pados destinando fondos públicos a su 
obsesión separatista: si no abren una ‘em-
bajada’, se dedican a despilfarrar en chirin-
guitos a medida.

El Parlament lo siguen manteniendo cerra-
do a cal y canto y ni siquiera se preocupan 
de velar porque se cumplan los acuerdos 
a los que llegó. En el 2016 el Parlament 
aprobó una moción en la que se instaba a 
la Generalitat a acabar con los barracones 
en Cataluña. En concreto dice la moción 
que se haga efectivo en el plazo de cuatro 
años un plan para eliminar de forma gra-
dual los barracones. Hasta la fecha no se 
sabe nada más.

Pero no pasa nada, lo importante es “el 
procés”. Para sus aventuras patrióticas 
derrochan el dinero pero para que los es-
colares catalanes tengan unas condiciones 
dignas pues.... no hay dinero.

P osa’t en 
contacte amb 
els grups polítics 
municipals.

Posa’t en 

El problema: incivismo

g.m.ciutadans@mont-roig.com

g.m.imm@mont-roig.com g.m.fi c@mont-roig.com

Seguimos en 
barracones y con total 
normalidad
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Els mesos d'estiu són una bona oportunitat per sortir al carrer! Si ets dels que ha 
participat en les diferents activitats que s'han programat al municipi... Busca't!

CONCURS FESTES SANT JAUME 
Una de les imatges guanyadores del concurs de xarxes socials organitzat 

en motiu de les festes de Sant Jaume de Miami  Platja 
@Joaquim Corts Què has fet 

AQUEST ESTIU?

@Laia Pérez

FESTES SANT JAUME
Pregó de Festa Major amb Laura Ortiz 

del Club de Rítmica de Miami Platja 

FESTES SANT JAUME
Espectacle infantil itinerant de la  

Festa de la Nacional 340 

@Alba Mestre @Nadia Fernández

CULTURA
Petit Sons de Nit a l'Ermita 

CULTURA
El Sons de Nit a l'Ermita de la Mare de Déu de la Roca 

TURISME
Visites guiades a 
l'Ermita de la Mare de 
Déu de la Roca 

TURISME 
Sessions de ioga per 
a tota la família al 
davant de la platja 
Cristall 

NOMAD FESTIVAL 
Food truks, paradetes i música en directe a la Punta del Riu

@Ángeles Gallardo

CONCURS FESTES SANT JAUME 
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@Laura Andreu

CONCURS  FIRA MONT-ROIG

FIRA DE MONT-ROIG
Tradicional concert a la plaça 

FIRA DE MONT-ROIG
Recinte firal amb l'espai de degustacions

RECEPCIÓ A LES MARIA DE LA ROCA
Acte tradicional i institucional per retre homenatge a les dones que porten el nom de la patrona del municipi

@Ferran SB

@Anna Gispert

JOVENTUT
Viatge a Disneyland

ESPORTS
Campionat de vòlei platja en el marc de les Festes de Sant Jaume 

ESPORTS
Una de les moltes activitats divertides del Casal d'Estiu infantil 

JOVENTUT
Viatge a Disneyland i a París en el marc del Tok'l2

JOVENTUT 
Sortida del Tok'l2 al Costa Caribe

DIADA 11 DE SETEMBRE 
Amb la participació de la Coral de Mont-roig 

FIRA DE MONT-ROIG 
Les pubilles i l'hereu a la inauguració del recinte firal

FIRA DE MONT-ROIG 
La Mei Benach guanyadora del Concurs de Cuina tradicional 

DIADA 11 DE SETEMBRE 
Ballada de sardanes amb la Rotllana Mont-rogenca 

DIADA 11 DE SETEMBRE 
Cant dels Segadors després de l'ofrena floral a Miami Platja 

DIADA 11 DE SETEMBRE 
L'Associació Line Dance & Country a Miami Platja 

JOVENTUT
El Mickey un dels protagonistes del viatge a Disneyland

@Silvia Ferrer 
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Aquesta tardor no et perdis...

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

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

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

a
g
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Consulta l'agenda 
actualitzada a:

www.mont-roig.cat

PROGRAMA DONES 
I SALUT

Novembre

Xerrades i tallers sobre 
temes relacionats amb el 

foment de la igualtat. 

Església Vella i Casal K1 de 
Mont-roig i Centre Polivalent 

de Miami Platja

ENTREGA DE PREMIS

20 d'octubre

Del 37è Concurs Literari 
Vila de Mont-roig i 

presentació del llibre 
que recull les obres 

guanyadores del 2017.

Casa de Cultura de Mont-roig

PROGRAMACIÓ 
CULTURAL

Octubre - novembre

Teatre, música, titelles... 
per a infants i adults per 
gaudir de l’oci cultural. 

Inclou nova programació  
especial a l'Església Vella

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

JORNADES EUROPEES 
DEL PATRIMONI

13 d’octubre, 18.00 h

Espectacle Els 
Rentadors. Música, veu 
i dansa per recordar l'ús 
històric d'aquest espai.

Els Rentadors de Mont-roig

BIBLIOTEQUES

Octubre - desembre

Hora del conte, club de 
lectura, presentacions 
de llibres, xerrades, 

exposicions i molt més!

Biblioteques Joan Miró 
de Mont-roig i de Miami Platja  

CICLE PÀNIC 2018

Fins al 10 de novembre 
Programació especial 
dedicada al món del 

terror i la por amb tallers 
de cuina, gimcanes i 

l'esperat passatge del 
terror!

Casals de Joves K1 i K2  

PROGRAMA TOK'L2

Octubre: Port Aventura
Novembre: Escape room 

Desembre: Salting + 
Museu de les il·lusions

Inscripcions als Casals 
de Joves K1 i K2.  

HOMENATGE A LA 
GENT GRAN

7 i 14 d'octubre

Tradicional trobada amb 
la gent gran de Miami 
Platja (dia 7) i de Mont-

roig (dia 14) en què es fa 
un reconeixement a les 
persones de més edat 

del municipi.

Poliesportiu de Mont-roig i 
poliesportiu de Miami Platja

CUINA DE L'ARRÒS 
DE TARDOR 

Del 6 al 21 d'octubre

Jornades gastronòmiques 
amb l'arròs com a 

ingredient protagonista 
juntament amb altres 

productes de temporada.

Diversos restaurants del 
municipi

FESTA 
DE L'OLI NOU

4 de novembre

Esmorzar popular, 
activitats lúdiques i 

festives i la participació 
dels productors locals.

Poliesportiu Mont-roig

TALLERS I CURSOS 
FORMATIUS 

Octubre - novembre

Sessions formatives 
sobre comerç, xarxes 
socials, reputació en 

línia i cursos de francès, i 
mosso/a de magatzem.

 L'Espai i Centre Polivalent de 
Miami Platja 

MERCATS 
TRASTOS FORA

Segon dissabte de cada 
mes. De 9h a 14h

Mont-roig 

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

Miami Platja

Espai per vendre i 
comprar objectes de 

segona mà i donar-los-hi 
una segona oportunitat. 

FESTA DE LA 
INFÀNCIA

18 de novembre

Homenatge als nounats 
i diverses activitats 

infantils. 

Poliesportius de Mont-roig i 
Miami Platja

SETMANA DE LA 
PREVENCIÓ DE RESIDUS

Del 17 al 25 de 
novembre

Activitats i tallers a 
les escoles sobre el 

compost i la generació 
de residus orgànics.
Mont-roig i Miami Platja

2018`

CASAL DE JOVES K
MONT-ROIG DEL CAMP

Divendres 19, de 18 h a 21 h 
Dissabte 20, de 18 h a 21.30 h 
Diumenge 21 , de 18 h a 21 h

HORARI:

1

ORGANITZA:

Activita t  ober ta  a  tothom. 
Els  men or s  de 12  a nys  ha ura n  d'a na r  aco m pan y a t s  d 'un a dult .  
Hi  ha urà  servei  de  bus  gra tuït  des  de  Mia m i  Plat ja .  


