
Mont-roig



  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.



Divendres 3 de desembre
Acte d’encesa de  
l’arbre de Nadal
19 h * Plaça Miramar 
Inaugura el Nadal a Mont-roig amb l’encesa 
de l’arbre, la il·luminació nadalenca i les 
actuacions dels infants de l’Escola de Música 
Baptista Nogués i la Coral Sant Miquel 
de Mont-roig. En finalitzar l’acte hi haurà 
xocolata calenta per a tothom.
Col·labora: Coral Sant Miquel de Mont-roig  
i Escola de Música Baptista Nogués

Dissabte 11 de desembre
Mercat de Nadal 
De 10 a 20 h * C. Cristòfor Colom 
Diverses parades d’artesania i comerços 
locals oferiran tot tipus de productes 
nadalencs. 
Organitza: Associació El Portal

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
Concurs de  
dibuix infantil 
 “Postal de Nadal”
De 17 a 20 h * Mercat de Nadal  
(C. Cristòfor Colom)
Adreçat a infants de 3 a 12 anys. 
Organitza: Associació d’Empreses i  
Comerç de Mont-roig



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!

Dimarts 14 de desembre
El conte de Nadal
18 h * Biblioteca Joan Miró
Espectacle teatral a càrrec de la  
Boia Teatre. Dos personatges despistats  
i uns titelles ajudaran a explicar la 
història del senyor Scrooge.

Dimecres 15 de desembre
DecoNadal
De 17.30 h a 20 h * Espai Jove K1
Activitat juvenil per aprendre a fer 
ornaments de Nadal “low cost”.

Divendres 17 de desembre
Taller de Nadal  
“Fes el teu follet  
dels desitjos”
18 h * Biblioteca Joan Miró
Manualitat infantil per  
decorar la taula de Nadal.

Dissabte 18 de desembre
El Nadal més musical  
a càrrec de la Kobla 
d’en Taudell
19 h * Centre Cultural Església Vella
La Kobla d’en Taudell ens presenta 
un concert instrumental de nadales 
tradicionals.

Diumenge 19 de desembre
Concurs  
televisiu solidari
11.30 h * Espai Jove K1
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: Associació Empreses i Comerç de 
Mont-roig



Diumenge 19 de desembre
Festival de  
Patinatge Artístic 
18 h * Poliesportiu de Mont-roig
Els i les patinadores de l’Agrupació de 
Patinatge de Mont-roig mostraran 
les coreografies treballades i els seus 
progressos artístics. En benefici per  
La Marató de TV3.
Organitza: Agrupació de Patinatge  
de Mont-roig

Diumenge 19 de desembre
Àngels i Dimonis
19.30 h * Espai Joves K1
Un divertit concert de temàtica  
nadalenca, modern i interactiu  
amb el públic, en què tothom és 
protagonista i decideix qui és àngel o 
dimoni. Reserva la teva entrada a través 
del web o l’APP d’Entrapolis.

Dimecres 22 de desembre
Rebosteria de Nadal
De 17.30 h a 20 h * Espai Jove K1
Receptes fàcils per animar als més joves a 
endolcir les festes nadalenques.

Divendres 24 de desembre
Arribada del Pare Noel
De 17.30 a 20.30 h * Plaça Miramar
Torna el mític personatge, acompanyat 
pels seus ajudants, que recorrerà els 
principals carrers de Mont-roig. El podreu 
venir a rebre a la bola de neu gegant que 
s’instal·larà a la plaça de Miramar.  
Organitza: Grup de colònies i esplai Els Brivalls



Diumenge 26 de desembre
Cursa popular del Pavo
10 h * Davant de poliesportiu 
municipal
Tradicional proposta esportiva dirigida a 
tot tipus de públics. 
Organitza: Penya Ciclista de Mont-roig

Diumenge 26 de desembre
Pessebre vivent  
i Tió popular
18 h * Els Rentadors
Durant la tarda els nens i nenes  
també podran fer cagar el tió.
Organitza: Alumnes de 6è de primària de 
l’Escola Mare de Déu de la Roca

Dilluns 27 i  
dimarts 28 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. 
Col·labora: Grup de colònies i esplai Els 
Brivalls i l’Associació Policromia

Dilluns 27 i  
dimarts 28 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



Divendres 31 de desembre
Tradicional 
rebuda de l’Home 
dels Nassos
18 h * Plaça Mossèn Gaieta Ivern
A càrrec de L’Invisible titelles i la Kobla 
d’en Taudell. Cercavila des de la Plaça 
Mossèn Gaietà Ivern fins arribar a la Casa 
de Cultura, on aquest personatge farà el 
seu discurs des del balcó.

Divendres 31 de desembre
Festa de Cap d’Any
00.15 h * Poliesportiu municipal
Vine a rebre l’any nou de la millor manera 
possible i al ritme de la millor música!
Per accedir cal portar el certificat Covid 
de vacunació o bé una prova d’antígens o 
PCR de menys de 48 h.

Diumenge 2 de gener
IX Cursa dels  
Nassos i Nassets
10 h * Davant del poliesportiu 
municipal
Cursa popular de 5km. Seguidament 
cursa dels nassets pels més petits de la 
casa. Més informació a www.celareny.cat
Organitza: C. E. L’Areny

Diumenge 2 de gener
Pessebre  
vivent i  
recollida de cartes
18 h * Els Rentadors
Durant la tarda hi haurà els Emissaris de 
Ses Majestats els Reis Mags d’Orient que 
recolliran les cartes.
Organitza: Alumnes de 6è de primària de 
l’Escola Mare de Déu de la Roca



Dimarts 4 de gener
Espectacle Quimera
18 h * Centre Cultural Església Vella
Representació teatral per a tota la família 
a càrrec de Guilla Teatre. Una proposta que 
gira al voltant de la il·lusió i que marida el 
llenguatge dels titelles i el món del clown. 

Dimarts 4 de gener
Entrega dels premis del 
Concurs de Pessebres
19 h * Centre Cultural Església Vella
Es donaran a conèixer les creacions 
artístiques més ben valorades de les 
diverses categories participants.  

Dimecres 5 de gener
Cavalcada de Ses 
Majestats els Reis  
Mags d’Orient
18 h * Av. Catalunya
La comitiva reial, acompanyada per 
la batucada Suquet Calero, oferirà un 
recorregut per: l’av. de Catalunya, c. de 
Vinyols, c. de Reus, c. Mare de Déu de la 
Roca, plaça Joan Miró fins a la plaça de 
l’església de Mossèn Gaietà Ivern on seran 
rebuts amb un espectacle de llum i colors.

De 10 a 15 h, el Emissaris dels Reis 
d’Orient rebran els encàrrecs especials 
al poliesportiu municipal.

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. 


