
Miami Platja



  Concurs  
de pessebres
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 13 de desembre de 2021.
L’organització avisarà a les persones 
participants de quin dia el Jurat farà  
les visites als pessebres. 

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.



Dissabte 4 de desembre
Mercat de Nadal
De 10 a 22 h * Plaça de Tarragona 
Diverses parades d’artesania i comerços 
locals oferiran tot tipus de productes 
nadalencs.

Dissabte 4 de desembre
Bola de Nadal
De 17.30 a 21.30 h * Plaça  
de Tarragona 
Descobreix una bola de neu  
gegant habitada per uns follets  
molt màgics que et transportaran  
al món dels contes de Nadal.

Dissabte 4 de desembre
Acte d’encesa  
de l’arbre de Nadal
19 h * Plaça de Tarragona 
Inaugura el Nadal a Miami Platja amb 
l’encesa de l’arbre, la il·luminació nadalenca 
i les actuacions de la cantant Noelia Cano i 
el Club de Rítmica de Miami Platja. 
 
En finalitzar l’acte hi haurà  
xocolata calenta per a tothom.
Col·labora: Club de Rítmica de Miami Platja

Dijous 9 de desembre
Taller de Nadal “Fes el 
teu follet dels desitjos”
18 h * Biblioteca Miramar
Manualitat infantil per decorar  
la taula de Nadal.

Divendres 10 de desembre
Poemes de Nadal
18 h * Biblioteca Miramar
Recital lliure de poesia.



Divendres 10 de desembre
Festa Jove
23.30 h * Poliesportiu municipal
Dona la benvinguda a les festes 
nadalenques i gaudeix d’una  
nit plena de música a càrrec  
d’alguns dels millors Dj del  
Camp de Tarragona i moltes  
altres sorpreses. 
Per accedir cal portar el  
certificat Covid de vacunació  
o bé una prova d’antígens o PCR 
realitzada les últimes 48 h. 

Dissabte 11 de desembre
Tok’l2 a Port Aventura
De 10 a 20 h * Port Aventura
Torna el programa Tok’l2 per a joves amb 
una sortida a Port Aventura per tal de 
gaudir del parc i la fantasia del Nadal. 
Activitat per a joves de 12 a 35 anys. 
Places limitades. 

Preu: 29 € per a menors de 17 anys i 39 €  
per a majors de 18 anys. Inscripcions a través 
de l’APP eAgora.

Dissabte 11 de desembre
Les aventures  
d'en Matito 
18 h * Teatre del Centre Polivalent 
En Matito torna al Centre Polivalent per 
presentar-nos un espectacle de titelles  
de guant, amb molt d'humor i música  
en directe. A càrrec de la cia. Matito.

Diumenge 12 de desembre 
V Festa de la Infància
D’11 a 14 h *  Poliesportiu municipal 
Acte de benvinguda als nadons i activitats 
familiars per gaudir d’una jornada plena 
de diversió i molts somriures!



Diumenge 12 de desembre 
Concurs televisiu 
solidari
18 h * Centre Polivalent 
Divertit espectacle on podràs posar a 
prova el teu enginy i guanyar premis. A 
més, els diners recaptats es donaran a la 
fundació de La Marató de TV3.
Col·labora: Club Rítmica Miami Platja

Dijous 16 de desembre
Espectacle Els tres  
Reis Mags i...  
la Reina Gaspara
18 h * Biblioteca Miramar
Representació teatral a càrrec de  
la Boia Teatre. 

Dues persones, enviades especials
de l’Estrella d’Orient, ens expliquen
l’origen dels tres reis i com és que
actualment existeix la reina Gaspara.

Divendres 17 de desembre
Espectacle Estrógenos
22.30 h * Teatre del Centre 
Polivalent 
Una divertida i esbojarrada  
comèdia teatral en què tres dones  
que viuen diferents etapes de la  
seva vida et portaran a viure una nit 
carregada d’hormones, secrets i disbauxa. 
Reserva la teva entrada a través  
del web o l’APP d’Entrapolis.

Dissabte 18 de desembre 
Jornada de skate
De 10 a 18 h * Parc esportiu Lilí 
Álvarez
Una proposta per gaudir del skate, amb 
monitors especialitzats, exhibicions, 
música i tota la diversió possible. A càrrec 
de l’entitat Els Mollals.



Dissabte 18 de desembre
Festival de Nadal 
18 h * Poliesportiu municipal 
Els/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

Dijous 23 de desembre
Arribada del Pare Noel
De 17.30 a 20.30 h * Av. Barcelona
Animació itinerant pels comerços  
de l’avinguda de Barcelona. De 20 a  
20.30 h, es podrà donar-li la carta  
a la bola de llum que hi haurà  
a la plaça de Tarragona.

Dimecres 29 i  
dijous 30 de desembre
Parc de Nadal
De 17 a 20 h * Poliesportiu municipal
Múltiples activitats per tal que tots els 
nens i nenes passin unes tardes de Nadal 
ben entretingudes i divertides. A més, el 
dia 29, podran fer cagar el tió.
Col·labora: Grup de colònies i esplai Els 
Brivalls i l’Associació Policromia



Dimecres 29 i  
dijous 30 de desembre
Mercat d’Intercanvi
De 17 a 20 h * Poliesportiu municipal
Un espai per donar una segona vida als 
objectes que ja no s’utilitzen. Porta els 
teus objectes per intercanviar o vendre 
i suma’t al “Reduir i reutilitzar, tot és 
començar!”
Inscriu-te per reservar el teu espai a 
reduirireciclar@mont-roig.cat

Dissabte 1 de gener
Primer bany de l’any 
i vermut rumbero
12 h * Pèrgola de la Platja Cristall
Estrena l’any nou amb un refrescant bany 
a la platja! Totes les persones que s’hi 
atreveixin rebran un obsequi!
I després... vermut rumbero al ritme de 
l’actuació de Paco en la Luna.

Dimecres 5 de gener
Encàrrecs especials
De 10 a 13 h * Teatre del Centre 
Polivalent 
Els Emissaris dels Reis d’Orient  
rebran els encàrrecs especial



Dimecres 5 de gener
Cavalcada de Ses 
Majestats els Reis  
Mags d’Orient
18 h * Església de Santa Maria 
Magdalena 
La comitiva reial, acompanyada per la 
la Dixie Small River Band i la Família 
d’Ossos, oferirà un recorregut per: Plaça 
de Tarragona, av. Barcelona, av. Cadis,  
c. Soria fins arribar al Centre Polivalent.

Diumenge 9 de gener
Crema Torrons
10 h * Platja Cristall
Cursa solidària amb recorregut de 5 o 
10 km i curses infantils. Inscripcions a 
crematorrons.com. Una part del preu de la 
inscripció anirà destinada a l’entitat local 
Creu Roja de Mont-roig i Miami Platja.  

La pandèmia  
NO s’ha acabat.
SIGUEM RESPONSABLES!

*L’Ajuntament es reserva el dret de 
modificar aquest programa, si per causes 
de darrera hora o per noves mesures Covid, 
es considera necessari. En aquest cas, les 
modificacions es donaran a conèixer pels 
canals de comunicació municipals. 




