Etiqueta les fotos amb
#StJosepMiamiPlatja2020
per compartir els millors
instants de les festes!

www.mont-roig.cat

DISSABTE 21 DE MARÇ
DIMARTS 17 DE MARÇ

10 a 13 h i 16 a 21 h Casal de Joves K2

ESCAPE ROOM
“L’ENIGMA DEL TEMPLE”

ACTE PREVI
19.00 h Biblioteca Miramar de Miami Platja

LLETRES,
PARAULES i POEMES
Recital de poesia amb motiu del Dia Mundial de la Poesia. Adreçat a tots els públics.
Cal inscripció prèvia per a recitar.
Col·laboren: Clubs de Lectura, Amics de
la Poesia de Mont-roig del Camp, Pla de
Barris La Florida i Casal d’Avis Sant Jaume

DIJOUS 19 DE MARÇ
10.00 h Plaça del Centre Polivalent

TIRADA LLIURE DE BITLLES
Organitza: Associació Cultural de Bitlles
de Miami Platja
12.00 h Església de Santa Maria Magdalena

MISSA DE SANT JOSEP
13.00 h Plaça del Centre Polivalent

CALÇOTADA POPULAR
15 calçots, llonganissa, cansalada,
xoriço i pa
Preu del tiquet: 5,00 €
Venda anticipada a l’Oficina de Festes
(Sala 2) del Centre Polivalent, en horari de
9 a 14 hores, de dilluns a divendres, fins
al 16 de març.
Hi haurà servei de bar
19.30 h Plaça de les Oliveres

PREGÓ D’INICI DE FESTES
A càrrec de Maria Dolors Solé Llevat, veïna
i empresària de Miami Platja
Tot seguit,

MUSCLADA POPULAR
Amb l’acompanyament musical del grup
Le Même i l’espectacle Mans de llum.
Àpat gratuït

DIVENDRES 20 DE MARÇ
15 a 21 h Casal de Joves K2

Preu: 3,00 € per persona
Grup mínim de 4 persones
Inscripcions a: joventut@mont-roig.cat
i al 977 172 536
Parc esportiu Lilí Álvarez

ESCAPE ROOM
“L’ENIGMA DEL TEMPLE”

JORNADA ESPORTIVA DE
SANT JOSEP

Preu: 3,00 € per persona
Grup mínim de 4 persones
Inscripcions a: joventut@mont-roig.cat
i al 977 172 536

Amb la presentació del nom del parc
esportiu i la presència de familiars de
l’esportista Lilí Álvarez.

17.00 h Plaça de Jaén

TARDA INFANTIL
Animació infantil amb bombolles, confeti
i música. Durant la tarda, es repartirà coca
de sucre i xocolatines pels nens i nenes.
També ens visitarà la mascota infantil
MOMI
22.00 h Poliesportiu municipal

ESPECTACLE DE MONÒLEGS
amb SARA ESCUDERO

Monologuista, actriu, presentadora de televisió i locutora de ràdio, Sara Escudero
ha col·laborat en programes com El Club
de la Comèdia, la Noche de José Mota,
Zapeando i en emisores de ràdio com Cadena Dial i Onda Cero.
Preu entrada anticipada: 10 €
Preu entrada a taquilla: 12 €
Venda anticipada a través del portal web
Entradium.com i a l’Oficina de Festes (Sala
2) del Centre Polivalent, en horari de 9 a
14 hores, de dilluns a divendres, fins al 20
de març.

A partir de les 10 h
Pintada col·lectiva d’un mural (graffiti)
De 10 a 11 h
Master class de ciclo indoor
De 10 a 12 h
Curs d’iniciació de skate i scooter, a càrrec
de 2 riders de Bestial Wolf
D’11.15 h a 12 h
Presentació de l’equip femení de vòlei de
Miami Platja
A les 12 h
Acte institucional de presentació del nom
del parc esportiu, amb la presència de
familiars de la Sra. Lilí Álvarez
A les 12.30 h
Exhibició de l’Agrupació de Patinatge de
Mont-roig
A les 16 h
Triangular amistós de futbol sala
A les 16 h
Partits de 3x3 de bàsquet
Hi haurà servei de bar a càrrec de
l’Associació Mitjanit

FESTA DE
COMIAT DE LA VIA
Avinguda del Mar, des de la plaça de Tarragona
fins al passeig Marítim
DISSABTE 21 DE MARÇ
12.30 h Per sota de la via

VERMUT POPULAR I
ESPECTACLE DE CARRER
A càrrec de la companyia Xip Xap amb la
proposta familiar Trasto karts, rum-rum.
Una cursa de cotxes on pot passar de tot.
17.30 a 20.30 h Per damunt de la via

ESPAI NADONS
Fins a 15 plafons diferents que els més
petits hauran de superar amb l’ajuda
dels seus familiars. A més hi haurà balancins, construccions i peluixos gegants.

CONSTRUÏM
CASTELLS DE SORRA
Un espai on jugar amb un material innovador que té el tacte de la sorra, però
la consistència de la plastilina. També hi
haurà jocs tradicionals.

ART DE BOMBOLLES
DE SABÓ
És una activitat familiar on grans i petits
descobriran el món de les bombolles
dins d’un espai delimitat amb tanques
de fusta i molinets de colors.

HAPPY MARKET INFANTIL
Amb food trucks per jugar a vendre i a
comprar, paradetes de cafè, amb tauletes
i cadires de tota mena, dins d’un ambient ple de vegetació.

INFLABLES
Per saltar i passar-s’ho bé durant tota la
tarda!
19.00 h Per damunt de la via

ESPECTACLE ITINERANT
“LAS PRIMAVERAS”
de la Cia. Saga
Divertides, majestuoses y seductores.
Basat en un treball de cos i moviment,
les eines més circenses amb xanques i
malabars s’integren amb el llenguatge
escènic dins de l’espectacle.
20.30 h Per damunt de la via

ACTUACIÓ DE
LA TXARANGA BAND
TOCATS
Percussió de gran qualitat, que encomana el ritme ràpidament a tots els assistents!
21.00 h Per damunt de la via

FLASHMOB
I GRAN FINAL DE FESTA
Amb música dels anys 80, animació i
moltes sorpreses! No deixis que t’ho
expliquin!

DIUMENGE 22 DE MARÇ
10 a 13 h i 16 a 21 h Casal de Joves K2

ESCAPE ROOM
“L’ENIGMA DEL TEMPLE”
Preu: 3,00 € per persona
Grup mínim de 4 persones
Inscripcions a: joventut@mont-roig.cat
i al 977 172 536
10.00 h Camp de Tir Municipal La Planada

TIRADA LOCAL-SOCIAL
DE SANT JOSEP
Organitza: Club de Tir Miami Platja
13.30 a 17 h Plaça del Centre Polivalent

FESTA MULTICULTURAL
Mostra gastronòmica amb degustacions,
balls i actuacions musicals de les entitats
locals: Amics del Country, Nuevos Aires de
Miami, cant i música en directe i l’actuació
final del Coro Rociero Arena del Camino.
Amb plats típics de diversos països: callos,
pote asturiano, migas, creps, etc.
Preu degustació: 3,00 €
En cas de mal temps, l’acte es traslladarà
al poliesportiu municipal
21.00 h Teatre del Centre Polivalent

TEATRE-CIRC
per a tots els públics

Representació de l’espectacle
The Audition a càrrec de la companyia
Xa! Teatre. Hi ha un càsting pel Llac dels
cignes i els dos aspirants poden ser molt
antipàtics.
Ballar o morir, aquesta és la qüestió.

CONCURS D’APARADORS
“ACOMIADA’T DE LA
VIA DEL TREN”
Durant les Festes de Sant Josep, gaudeix
dels comerços de Miami Platja que
participen en aquest concurs i ofereixen
una decoració relacionada amb la temàtica
ferroviària i frases originals per
acomiadar la via del tren.

