DILLUNS 19 DE MARÇ
A les 12 h a l’ Església Santa Maria Magdalena

missa rociera

a càrrec de l’Associació Coro Rociero
Arena del Mar
A les 15 h al c. de Badajoz amb av. de Màlaga

,
pintada d un mural

a la façana de la Llar d’Infants Petete.
Activitat familiar oberta a tothom.
A les 16.30 h al c. de Badajoz
amb av. de Màlaga

trenet de passeig

El trenet recorre els carrers del dret i del
revés. Atura’l i puja-hi!
Parades:
- C. de Badajoz
- Av. Prínceps d’Espanya
amb av. de Veracruz
- Av. Prínceps d’Espanya
amb av. de Califòrnia
- Pl. de Tarragona
En arribar a la plaça de Tarragona el passatger podrà veure un espectacle de carrer.

1r passi a les 17.45h i 2n passi
a les 18.30 h a la Plaça de Tarragona

espectacle
familiar de
carrer

“Gelicadabra” de la companyia Mag Fèlix Brunet
Un carretó de gelats antic
i un personatge que fa
molta màgia, mímica i humor gestual són els protagonistes d’aquest show
dinàmic d’aspecte “vintage”
i música tradicional francesa
que farà passar una bona
estona a petits i grans.
A les 18 h al Casal d’avis Sant Jaume

berenar pels socis

Organitza: Casal d’avis Sant Jaume
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DIJOUS 15 DE MARÇ

DISSABTE 17 DE MARÇ

A les 16.30 h al Casal de Joves K2

A les 9.30 h al Camp de tir municipal
“La Planada”

torneig de ping-pong
individual
Inscripcions al Casal de Joves

tir al plat de sant josep

DIVENDRES 16 DE MARÇ

A les 10 h a la Plaça del Centre Polivalent

16.30 h al Casal de Joves K2

tirada lliure de bitlles

torneig de futbol

Organitza: Club de Tir de Miami Platja

Inscripcions al Casal de Joves

Organitza: Associació Cultural de Bitlles
de Miami Platja

A les 19 h a la Plaça del Centre Polivalent

D’ 11 a 13 h al Camp de Futbol Municipal

,
prego d inici de festes

a càrrec de la Sra. Isabel Muñoz Martínez.
S'oferirà un aperitiu popular i amenització
musical amb Two O’clock.
A continuació, al vestíbul del Centre Polivalent, inauguració de l’exposició “Una mirada
a la festa” de Pepi González.

DISSABTE 17 DE MARÇ

DIUMENGE 18 DE MARÇ

A partir de les 12.00 h a l'avinguda
de Barcelona, entre av. de Califòrnia
i av. de Viena

adeu nacional,
hola avinguda!

N-340
219

Acte simbòlic de comiat de la Nacional
340 abans de l’inici de la primera fase de
les obres de remodelació de l’avinguda.

exhibicio de football flag

Entrenament a portes obertes per donar a
conèixer la nova entitat.
Organitza: Club de Futbol Flag Miami Pirates

torneig de padel

Categoria femenina i masculina. Màxim 20
parelles. Partits per temps amb un mínim de
dos partits per parella.
Inscripció: 5€
(inclou consumició i dret a sorteig).
Data límit per apuntar-se: 16 de març,
a les 20 h, a través de:
atpmontroigmiami@gmail.com
o bé per WhatsApp al 633 739 312.
Organitza: Associació Tennis Pàdel
Mont-roig/Miami.
A més, durant el matí:

taller de manualitats
i reciclatge
Gratuït.

gimcana/olimpiada

A les 22 h al Poliesportiu municipal

espectacle de monolegs

vermut popular
i taller de pintura per endur-se

amb José Corbacho,
José Boto i Xavier Deltell

Preu entrada anticipada:
10 € (Venda d’entrades al
Departament de Festes,
sala 1 del Centre Polivalent
de Miami Platja)
Preu taquilla: 12€
(1 hora abans de l'espectacle, en cas de no exhaurir-se
l'entrada anticipada)
La venda d'entrada
anticipada serà fins el
dia 15 a les 14 hores.

De 10 a 14 h al Poliesportiu municipal

De 15 a 20 h al Camp de Futbol Municipal

torneig triangular

Categories Sub-13, Sub-15, Open.
Organitza: Club de Futbol Flag Miami Pirates
A les 21.30 h a la Plaça de l’Illa

nit jove amb grups musicals de rumba.
A partir de les 23.30h, dj's Remember
Organitza: El Rincón de los Amigos,
El Cortijo i Dreams.
A les 22.30 h al Centre Polivalent

ball popular amb el Quartet Vintage.
Hi haurà servei de bar.

un fragment de l'asfalt de record, xanquers, la batucada del grup local Miami
Sona i alguna sorpresa més!
A les 12.30 h

teatre de titelles amb l’espectacle “El Món de Hadah”. Una representació
senzilla i molt imaginativa que ens endinsarà al món de nou titelles de fil.
De 16 a 19 h

inflables
A les 18 h

festa holi Gaudeix de la festa de

colors més divertida del moment, amb
animació i Dj’s (les bosses de colors es
podran comprar a l'estand).

amb campionat de dianes i proves
d’habilitat. Inscripció: 2€ (inclou aigua i
dret a sorteig) Edat: de 5 a 12 anys.
De 12 h a 20 h a la Plaça del Centre Polivalent

festa multicultural

Mostra gastronòmica amb degustacions,
balls i actuacions musicals de dansa del
ventre, flamenc, afro, música tradicional rumana i les exhibicions de les entitats locals
Amics del Country, Batucada “Miami Sona”,
Associació de Balls Dance i Country Montroig Miami, Nuevos Aires de Miami, Yeguada
Hermanos Nieto i Associació Gaiteros de
Miami Platja.
A les 22 h al Centre Polivalent
Espectacle

the lovers petit musical canalla
de la mà de Roma Calderón
Preu entrada: 3€ (venda d’entrades 1 hora
abans de l’espectacle)

