


CONCURSde pessebres

MODALITATS 
I DOTACIÓ ECONÒMICA

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp convida a tots els veïns i veïnes a 
participar en el tradicional Concurs de Pessebres.

Les inscripcions estan obertes fins al 15 de desembre de 2022.
L’organització avisarà a les persones participants de quin dia el Jurat farà les visites 
als pessebres.

Consulta les bases del concurs a 
www.mont-roig.cat o bé al 977 81 17 49.

FAMILIAR
Originalitat: 150€
Artístic: 150€
Elaboració: 150€
Accèssit: 125€

INFANTIL
Primer premi: 
100€
Accèssit: 75€

PREJUVENIL
Primer premi: 100€
Accèssit: 75€

JUVENIL
Primer premi: 125€
Accèssit: 100€



MODALITATS 
I DOTACIÓ ECONÒMICA

Consulta les bases del concurs a 
www.mont-roig.cat o bé al 977 81 17 49.

PREJUVENIL
Primer premi: 100€
Accèssit: 75€

JUVENIL
Primer premi: 125€
Accèssit: 100€

VINE A INAUGURAR el Nadal
Amb les actuacions del Club de Rítmica
de Miami Platja i el cantant Rodrigo Blanco. 

En finalitzar l’acte hi haurà xocolata calenta 
per a tothom.
Col·labora: Club de Rítmica de Miami Platja

Entraràs al sorteig de dos lots 
de productes nadalencs. 
#NadalMontroigMiami
*Els i les participants assumeixen 
la responsabilitat del contingut de les fotografies 
presentades i seran responsables davant 
de tercers, amb total indemnitat per part de 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

ETIQUETA 
LES TEVES FOTOS!

  
 
 
 
 

DESEMBRE3



DIUMENGE 11 6a Festa de la Infància
D’11 a 14 h  I  Poliesportiu Municipal  

Amb jocs i activitats per gaudir amb tota 
la família. Inclou l’acte de benvinguda als 
nadons!

DIMARTS 13 
Tarda de crispetes
17.30 h  I  Aula TIC del Centre 
Polivalent

Fes el teu estel de Nadal
18 h  I  Biblioteca Miramar  
Taller familiar per crear i decorar el 
teu estel de Nadal amb materials 
reciclats i purpurina, a càrrec 
d’Evelyn Roca.

DIMECRES 14  
Rebosteria Nadalenca
17.30 h  I  Sala 3 del Centre 
Polivalent
Gaudeix d’una tarda divertida 
preparant uns dolços 
nadalencs deliciosos.

Desembre
DISSABTE 3
Encesa de l’arbre de Nadal 
19 h I  Plaça de Tarragona 
Inaugurem les festes nadalenques a Miami 
Platja amb l’acte d’encesa de l’arbre i la 
il·luminació nadalenca. Amb l’exhibició del 
Club de Rítmica de Miami Platja i l’actuació 
del cantant Rodrigo Blanco.
En finalitzar hi haurà xocolata calenta per 
a tothom.
Col·labora: Club de Rítmica de Miami Platja

A més, vine a fer-te una foto al Jardí dels 
tions que trobaràs al costat de l’Oficina de 
Turisme

DISSABTE I DIUMENGE 3i4
Mercat de Nadal
D’11 a 21 hores  I  Plaça de Tarragona 
Diverses parades d’artesania i comerços 
locals oferiran tot tipus de productes 
nadalencs. 

Hi haurà un inflable per als més 
petits i diverses actuacions. 



DIUMENGE 18 
Concert de Nadales
19 h  I  Centre Polivalent   

Per reviure algunes de les nadales més 
tradicionals. 
Organitza: Coro Rociero Arena del Camino

DILLUNS 19 
El Petit Avet
18 h  I  Biblioteca 
Miramar  

Activitat infantil per gaudir 
del conte  “El Petit Avet”. 
Després podràs fer el teu avet 
de Nadal.

DIMECRES 
21
DecoNadal
17.30 h  I  Sala 3 del 
Centre Polivalent  

Aprèn a elaborar de forma 
senzilla i divertida la teva pròpia 
decoració nadalenca.

DIJOUS 15
Recital poètic de Nadal
18.30 h  I  Biblioteca Miramar  

Activitat per adults on tothom que vulgui 
podrà recitar les seves poesies preferides. 
*Cal inscripció prèvia per recitar.

DIVENDRES 16 
Festa Pre-Nadal Casal d’Avis 
Sant Jaume
19 h  I  Centre Polivalent   

Dona el tret de sortida a les festes de Nadal 
amb els companys i companyes del Casal 
d’Avis.
Organitza: Casal d’Avis Sant Jaume

DISSABTE 17  
Festival de Nadal de Rítmica 
18 h  I  Poliesportiu Municipal   

Els i les gimnastes i ballarins i ballarines del 
Club de Rítmica de Miami Platja mostraran 
les coreografies treballades i els seus 
progressos artístics. 
Organitza: Club Rítmica Miami Platja
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DIMECRES 28
Concurs Televisiu
19 h  I  Teatre Polivalent 
Una tarda per riure i participar en un concurs 
solidari d’allò més divertit, on tots els diners 
recaptats aniran per La Marató de TV3. 
*Donatiu 5,00 €

Col·labora: diverses entitats i negocis del 
municipi

DIJOUS 29 
Parc de Nadal i tió
De 17 a 20 h  I  Poliesportiu Municipal
Múltiples activitats i tallers perquè els 
infants passin una tarda ben entretinguda 
i divertida. 

Col·labora: Grup de Colònies i Esplai Els Brivalls
*Hi haurà servei de bar

A més a més, 
es podrà fer cagar el tió.

Amb una exposició d‘objectes recuperats 
i reutilitzats en el marc de la campanya 
Reduir i Reciclar. 

DIMECRES 21
Taller Postal de Nadal
18 h  I  Biblioteca Miramar
En aquest taller infantil podràs fer la teva 
postal de Nadal personalitzada.

DIVENDRES 23 
Arribada del Pare Noel
De 18 a 20 h  I  Avinguda de 

Barcelona
El Pare Noel arriba a Miami 

Platja per felicitar el 
Nadal a tots els 

habitants. El 
podràs veure pels 

comerços de 
l’avinguda 
Barcelona i, 

a les 20 h, 
entregar-li 
la carta 

a la Plaça 
Tarragona. 



Gener
DIUMENGE 1 
Primer bany de l’any
12 h   I  Pèrgola de la Platja Cristall 
Estrena l’any amb un refrescant bany a la 
platja! Els i les banyistes més valents rebran 
un obsequi.

I després... Vermut rumbero al ritme 
de Paco en la Luna.

DIMARTS 3
Recollida de cartes
19 h  I  Plaça de Tarragona
Arribada dels Emissaris de Ses Majestats els 
Reis Mags d’Orient que recolliran les cartes 
amb els desitjos de petits i grans.
Col·labora: Alumnat de 4t d’ESO de l’Institut 
Miami

DIVENDRES 30 
Parc de Nadal
De 17 a 20 h  I  Poliesportiu Municipal
Múltiples activitats i tallers perquè els 
infants passin una tarda ben entretinguda
i divertida. 

Col·labora: Grup de Colònies i Esplai Els Brivalls
*Hi haurà servei de bar

A més a més, hi haurà el conta contes 
“Alerta! Hi ha un tió perdut!” a càrrec de la 
Loli Beltran.

Amb una exposició d‘objectes recuperats 
i reutilitzats en el marc de la campanya 
Reduir i Reciclar. 

Un Nadal Improvisat
20 h  I  Teatre del Centre Polivalent
Música en directe, cantants, ballarins/es i un 
espectacle ple de sorpreses que farà que no 
oblidis aquest concert! Preu: 12 €



DIJOUS 5 
Cavalcada de Ses Majestats 
els Reis d’Orient
19 h  I  Plaça de Tarragona
Tot just després de donar-los la benvinguda
a l’Església Santa Maria Magdalena, la
comitiva reial emprendrà la tradicional
cavalcada acompanyada per membres
del Club de Rítmica Miami i diversos
personatges nadalencs.

Recorregut: pl. Tarragona, 
av. Barcelona, av. Cadis i c. 
Sòria fins a arribar al Centre 
Polivalent on Ses Majestats 
els Reis d’Orient seran 
rebuts amb  un espectacle 

de llums i colors. 
Seguidament se’ls hi 

farà entrega de la 
clau màgica que 

obre totes les 
portes.

**Mares, pares, tietes, avis.... 
els Emissaris de Ses Majestats els Reis d’Orient 
rebran els encàrrecs especials d’última hora, de 10 a 
13h al Teatre del Centre Polivalent. 

DISSABTE 7 
Ball amb el Duet Yas
19 h  I  Teatre del Centre Polivalent 
Vine a  acomiadar les festes nadalenques 
al ritme de la millor música de ball: pas-
doble, boleros, txa-txa-txa i molt més! 

Col·labora: Casal d’Avis Sant Jaume 

DIUMENGE 8 
Crema Torrons
10.30 h  I  Platja Cristall 
Participa en aquesta cursa esportiva que 
t’ajudarà a recuperar-te dels excessos de 
Nadal! 
Més info: mont-roig.cat 


