
V Festa de  
la Infància
Mont-roig i Miami Platja
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Diumenge 12 de desembre de 2021
D’11 a 14 h als poliesportius municipals

Amb  
l’acte de  

benvinguda  
als nadons!

I la visita  
especial  

de la Momi, 
la mascota de 

Mont-roig i  
Miami Platja

Més info: www.mont-roig.cat



I durant el matí... comptarem amb 
la visita especial de la Momi, la 

mascota infantil del municipi! 

Activitats poliesportiu  
de Mont-roig · d’11 a 14 h 
LUDOTECA SENSORIAL 
Espai per tal que els més petits puguin esti-
mular els seus sentits. Edat: de 0 a 3 anys 
  
EL CIRCUIT 
Entra en aquest circuit de cotxes en minia-
tura i converteix-te en el/la guanyador/a 
d'aquesta cursa. Edat: de 3 a 12 anys 

JOCS GEGANTS 
Els jocs tradicionals de sempre, en un 
format XXL. 
 

Activitats poliesportiu  
de Miami Platja · d’11 a 14 h
BABY COSMIC 
Espai per tal que els més petits puguin es-
timular els seus sentits. Edat: de 0 a 3 anys 

KARTS A PEDALS 
Entra en aquest circuit de karts i conver-
teix-te en el/la guanyador/a d'aquesta 
cursa. Edat: de 3 a 12 anys 
 
E-GAMES 
Zona per a tota la família on podreu 
compartir una estona jugant als videojocs 
més emocionants del moment! 

A més a més... 
a Mont-roig i a Miami Platja

Acte de benvinguda als nadons. Nascuts entre l'1 de 
novembre de 2020 i el 30 de novembre de 2021. A càrrec 

de Fran Morancho, alcalde de Mont-roig del Camp.

Poliesportiu de Mont-roig · 11 h 
Poliesportiu de Miami Platja · 12.30 h

Benvinguts nadons!

INFLABLES 
Per saltar i divertir-se amb  
propostes per a totes les 
edats, també per a joves  
i adults!  

DIBUIX CREATIU 
Lloc per a la creativitat i el dibuix  
lliure. Totes les creacions formaran 
part d’un concurs que servirà per triar 
el cartell de la festa de la infància de 
l’any vinent. Edat: de 3 a 12 anys


