
A les 18 h Poliesportiu municipal
MÀGIA EN FAMÍLIA
Espectacle per a totes les edats amb el mag Gerard Borrell on la màgia,  
el riure i l’espectador/a són els protagonistes. Entrada gratuïta.

A les 18 h Centre Polivalent
CONCURS DE TRUITES
El Casal d’Avis Sant Jaume convida a tothom a participar en aquest concurs on es premiaran 
les truites més boniques. Tot seguit hi haurà música per ballar i gaudir d’una bona estona i es 
vendran tiquets per aquells que vulguin berenar. Organitza: Casal d’Avis Sant Jaume.

Dilluns 21 de març
A les 17 h Plaça del Centre Polivalent
PRESENTACIÓ DEL CONTE  
“EL VIATGE DE LA MOMI!”
Presentació del nou llibre i visita de la Momi, la mascota del municipi,  
que, a través d’un contacontes, ens explicarà les seves aventures.

A les 17.30 h Plaça del Centre Polivalent
EXHIBICIÓ STREET DANCE
Mostra de balls de carrer i d’acrobàcies a càrrec dels i les participants del Club de Rítmica. 
Col·labora: Club de Rítmica de Miami Platja.

A les 17.45 h Plaça del Centre Polivalent
PHOTOCALL AMB LA MOMI
Per finalitzar els actes de Sant Josep hi haurà un berenar per a tots els nens i nenes,  
que també podran fer-se fotografies amb la mascota del municipi. 

www.mont-roig.cat

MIAMI PLATJA

 Del 18 al 21 de març 
A més...

De l’11 al 27 de març
PRIMER CAMPIONAT DE PATATES BRAVES 
Visita els diversos restaurants que s’han sumat a aquesta proposta competitiva. 

AMB LA 

CRISI D’UCRAÏNAActes on es podran fer aportacions 
econòmiques a la Creu Roja per ajudar 
en la crisi humanitària d’Ucraïna. 

AMB LA 

CRISI D’UCRAÏNA

Etiqueta les fotografies de les festes amb #StJosepMiami22



Divendres 18 de març
A les 18.30 h Centre Polivalent
MIAMI INÈDIT
Inauguració de l’exposició del Centre d’Estudis Mont-rogencs sobre imatges de Miami Platja i 
el seu entorn provinents del fons fotogràfic de Montserrat Vidal-Barraquer. Fins al 17 d’abril. 
Col·labora: Centre d’Estudis Mont-rogencs.

A les 19 h Parc de les Oliveres
PREGÓ DE FESTA MAJOR
A càrrec de M. Dolors Solé Llevat, veïna i empresària de Miami Platja. 

Seguidament, actuació musical amb el Duet Bombshell
En finalitzar, es repartirà una copa de cava i coca de recapte per a tothom. 

A les 22 h Poliesportiu municipal
TRIBUT A ABBA
Espectacle per gaudir i ballar amb els gran èxits d’aquest grup  
suec que va revolucionar, amb la seva música, tot el món.

Tot seguit, segueix la bona música al ritme dels èxits dels anys 80 i 90 (de 00 a 01 h), 
seguidament els èxits del 2000 al 2010 (de 01 a 02 h) i finalment amb els temes més actuals. 
Entrada gratuïta. Hi haurà servei de bar.

Dissabte 19 de març
A les 10 h Plaça del Centre Polivalent
TIRADA LLIURE DE BITLLES
Organitza: Associació Cultural de Bitlles de Miami Platja.

A les 10.30 h Parc Lilí Álvarez
JORNADA DE SKATE
Exhibicions i classes de diverses modalitats de skate, classes gratuïtes amb monitoratge 
professional, sortejos, DJ’s, regals i molt més! Durant tot el dia hi haurà servei de bar.

I a les 17.30 h Concert Jove, amb la  
col·laboració de l’entitat juvenil Els Molla’ls.

A les 11 h Poliesportiu municipal
TASTET D’ESPORTS
Masterclass de les diferents disciplines esportives que 
ofereix la nova programació de l’Àrea d’Esports: Body 
Combat, Urban / Zumba, Hit Cardio Tono, Strong 
Nation i Hit Tabata.

A les 12 h Avinguda de Barcelona
XARANGA PUJATS DE TO
Espectacle itinerant que recorrerà l’Avinguda de Barcelona fins arribar a la Plaça Girona.

A les 12 h Plaça de Girona
ACTIVITATS EN FAMÍLIA
Amb jocs gegants i un espai familiar on es podran realitzar castells de sorra de colors.

A les 13 h Plaça de Girona
MUSCLADA I VERMUT POPULAR
Gaudeix d’aquest aperitiu mentre els regidors i regidores de l’Ajuntament et serveixen  
el vermut. Hi haurà servei de bar. Amb l’acompanyament musical del grup de versions  
The Walkmans.

A les 22 h Poliesportiu municipal
MONÒLEG AMB SARA ESCUDERO
Sara Escudero és monologuista, actriu, presentadora de televisió i locutora de ràdio (coneguda 
per la seva participació en programes com “Zapeando” o “El Club de la Comedia”). 
Entrades anticipades 10 €. A les oficines del Departament de Festes de Miami Platja, de 10 a 
14 h. Entrades a taquilla 12 €. Una hora abans de l’espectacle. 

Diumenge 20 de març
A les 9.30 h Plaça del Centre Polivalent
TORNEIG DE BITLLES DE SANT JOSEP
Campionat comarcal de bitlles. Organitza: Associació Cultural de Bitlles de Miami Platja.

A les 10 h Camp de Tir Municipal La Planada
TIRADA LOCAL SOCIAL DE SANT JOSEP
Organitza: Club de Tir de Miami Platja.

A les 11.30 h Pèrgola Platja Cristall
TROBADA COUNTRY AND LINE DANCE
Totes les persones amants del country poden  
sumar-se i participar en aquesta proposta de ball. 
Organitza: Amics del Country de Miami Platja.

A les 11.30 h Parc Lilí Álvarez
MATÍ INFANTIL
Un matí dedicat als més petits de la casa amb inflables  
i un taller de bombolles per gaudir en família.


