mont-roig del camp

festa major ‘21

Sant
Miquel

del 29 de setembre
al 3 d’octubre
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ACTES PREVIS
Del 24 de setembre
al 3 d’octubre
* carrer Vinyols, 7

Exposició fotogràfica
del Club de Billar
de Mont-roig del Camp

Recull d’imatges dels 40 anys
d’història de l’entitat.
→ Org.: Club de Billar de
Mont-roig del Camp

Dissabte 25 de setembre
17 h * al Camp de futbol

Presentació dels equips
de futbol del Club Athletic
Mont-roig
→ Org.: Club Athletic Mont-roig

21 h * a la Plaça Mossèn Gaietà Ivern

Concert a la fresca

Vetllada musical amb l’actuació de la
Kobla d’en Taudell. Places limitades.
→ Org.: Associació de Jubilats i Pensionistes
de Mont-roig del Camp
→ Patrocina: Càmping La Torre del Sol

Diumenge 26 de setembre
10 h * al Parc Maria Martori

Tirada de bitlles de Sant Miquel
→ Org.: Associació de Bitlles de Mont-roig del Camp

Dimecres 29 de setembre
Durant tot el dia * c. Vinyols núm. 7

Jornada de portes obertes
del Club de Billar de
Mont-roig del Camp
Vine a conèixer les instal·lacions.

a les 18 h
Presentació de l’equip de Mont-roig
A 1a divisió de tres bandes, que aquest
any juga a la màxima categoria de billar
a Catalunya. Tothom que vulgui podrà
jugar una estona al billar.
→ Org.: Club de Billar de Mont-roig del Camp

D’11 a 13.30 h * al Parc Maria Martori

Matí d’inflables

Proposta per als més petits
de la casa. Salta, corre, juga
i diverteix-te!

12 h * a l’Església de Sant Miquel Arcàngel

Missa en honor a Sant Miquel
De 18 a 21 h * a l’Església Vella

Escape Room Mont-roig

Descobreix els misteris que s’amaguen
pel nucli antic en aquest joc d’enginy,
habilitat i rapidesa. Seràs capaç de
resoldre l’enigma?
• Sortides esglaonades
• Activitat amb grup
l’inscripció prèvia
• Premi pels guanyadors/es
Inscripció a Entrapolis.com

18 h * al Parc Maria Martori

Actuació del grup
musical Mr. Jäck

Concert de versions, amb un repertori
per a tots els gustos, des d’èxits
de Beyonce fins a Queen.
19 h * al Parc Maria Martori

Pregó de festes

A càrrec de la Sra. Irene Aragonès Gràcia,
primera dona diputada de Mont-roig
del Camp al Parlament de Catalunya.
Seguidament

Espectacle de ball Shall me Dance
Deixa’t seduir pels moviments i les
acrobàcies d’aquest grup de ballarins/es
professionals que oferiran un repàs
per les diferents disciplines de ball.

22 h * Zona esportiva

Castell de focs artificials

Espectacle de llum i color per iniciar
la Festa Major de Sant Miquel 2021.

Dijous 30 de setembre
18.30 h * Carpa de les Festes

Actuació de Reggae
per xics The Penguins

Amb l’espectacle “Quadern de
Bitàcora”, The Penguins conviden
a tots els nens i nenes a viure tot
un seguit d’aventures extraordinàries,
per descobrir la fauna i la flora oceànica
al so dels millors ritmes jamaicans.
Entrada gratuïta amb aforament limitat.
Reserva d’entrades a Entrapolis.com

Divendres 1 d’octubre

Dissabte 2 d’octubre

22 h

D’11 a 21 h * a la Pista d’Estiu

* a la Carpa de les festes

Elecció de la Pubilla i l’Hereu

Acte de proclamació de la Pubilla
i l’Hereu de Mont-roig del Camp 2021.
Coincidint amb la celebració del
60è aniversari de l’elecció de la primera
pubilla de Mont-roig, la vetllada
comptarà amb un homenatge a les
pubilles que han participat en aquest
certamen al llarg dels anys.
Seguidament,

Actuació de l’Orquestra
Mr. Highland

Entrada gratuïta amb aforament limitat.
Reserva d’entrades a Entrapolis.com

Mercat de Sant Miquel

Vine a passejar entre les diverses
parades que oferiran productes
d’artesania i de degustació.
→ Org.: Associació El Portal

11 h i 12.15 h * al Parc Maria Martori

Contacontes del Pitot
i la Pitota i la Roca i el Miquel
+ Gimcana familiar

Descobreix la història de com van arribar
a ser gegants de Mont-roig el Pitot
i la Pitota i el Miquel i la Roca, de la mà de
Loli Beltran de l’Agenda dels més petits.
Entrada gratuïta amb aforament limitat.
Reserva d’entrades a Entrapolis.com
16 h * al Club de Billar de Mont-roig

2a Jornada de lliga
de billar a 3 bandes

Campionat de Catalunya amb els equips
Mont-roig B i Coral Colón de Sabadell.
→ Org.: Club de Billar de Mont-roig del Camp

16 h * al Camp de futbol

Partit de futbol
de lliga Catalana Amateur
Entre el Club Atlhetic Mont-roig
i E. F. Sant Pere i Sant Pau.
→ Org.: Club Atlhetic Mont-roig

17 h, 18 h i 19 h *
al Parc Maria Martori

20 h * a la Carpa de les Festes

Concert jove amb Dr. Prats,
Segonamà i Dj OGT

→ Org.: Grup de teatre els Xuts

Una nit carregada de música per als més
joves, amb actuació final de Dr. Prats, que
oferiran l’últim concert de la seva gira.
» Venda d’entrades:
→ Anticipades a 7 € al Casal de Joves K1 de
Mont-roig del Camp i a l’Oficina de Turisme
de Miami Platja. De dimarts a divendres de
9.30 a 13.30 h i de 16.30 a 19.30 h. Dissabtes
de 10 a 13 h (excepte el 2 d’octubre).
→ A la Taquilla de la Carpa de les Festes a
7 € de 17 a 20 h. (Obertura de portes a les 19.30 h)

De 18 a 18.30 h * a la Pista d’Estiu

Diumenge 3 d’octubre

Diverteix-te amb les esbojarrades
aventures d’aquests personatges
que estaran instal·lats dins
del Mercat de Sant Miquel.

D’11 a 21 h * a la Pista d’Estiu

Representació del ball
de Dames i Vells

Interpretació de teatre de carrer a través
de la qual el grup de teatre “els Xuts” i
“la Kobla d’en Taudell” repassen, amb
versots, temes d’actualitat.
Entrada gratuïta amb aforament limitat.
Reserva d’entrades a Entrapolis.com

Animació de La Família Pagesa

Mercat de Sant Miquel

Vine a passejar entre les diverses
parades que oferiran productes
d’artesania i de degustació.
→ Org.: Associació El Portal

11.30 h * al Parc Maria Martori

Taller de bombolles de sabó

Proposta familiar per descobrir com
elaborar bombolles gegants!

12 h * a l’Església Vella

17 h * al Casal de Joves K1

Places limitades.

A càrrec de la Companyia L’Invisible Titelles
Entrada gratuïta amb aforament limitat.
Reserva d’entrades a Entrapolis.com

Recepció institucional
a les Pubilles i Hereus
Seguidament *
a l’Església Sant Miquel Arcàngel

Ofrena floral

13.30 h * al Parc Maria Martori

Ballada de gegants i capgrossos

Amb la participació de la Colla Gegantera
del Barri dels 6 carrers i l’acompanyament
dels Grallers de Mont-roig. A més, també
ballaran els Gegants de la Vila i els
capgrossos que han elaborat als tallers
culturals els nens i nenes de Mont-roig.
Col·labora: Colla gegantera del Barri dels 6 carrers i
Grallers de Mont-roig.

Espectacle de titelles Abiyoyo

17.30 h * al Parc Maria Martori

La Festa Gran

Acte de commemoració a les persones
que han ajudat de forma voluntària a la
gent gran durant la pandèmia i recordatori
de totes aquelles que han marxat sense la
companyia de la família i amics.
Seguidament,

Cantada d’havaneres
amb el grup Sopa de Peix

Entrada gratuïta amb aforament limitat.
Reserva d’entrades a Entrapolis.com
22 h * a la Carpa de les Festes

Espectacle Melanie Amazing

La Melanie és de les poques noies
il·lusionistes i Amazing és un espectacle
de gran format dirigit pel Mag Lari.
Vine a acomiadar la Festa Major
amb aquest xou còmic i participatiu!
Entrada gratuïta amb aforament limitat.
Reserva d’entrades a Entrapolis.com
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» 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.
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#StMiquelMontroig21
COL·LABORA:
Club de Billar de Mont-roig del Camp,
Club Athletic Mont-roig, Associació de
Jubilats i Pensionistes de Mont-roig del
Camp, Associació de Bitlles de Mont-roig
del Camp, Associació El Portal, Grup de
teatre els Xuts, la Kobla d’en Taudell, Colla
gegantera del Barri dels 6 carrers, Grallers
de Mont-roig i càmping La Torre del Sol.

www.mont-roig.cat

