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Concurs
L’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp convida a tots els veïns i veïnes 
a participar en el tradicional Concurs 
de Pessebres.

Els pessebres poden estar construïts 
amb qualsevol material, estil, tècnica 
i mides. Es valorarà l’originalitat, 
l’elaboració i el valor artístic.

Les inscripcions es poden fer a partir 
del dia 26 de novembre i fins al 12 de 
desembre.  

El jurat visitarà els pessebres 
participants el dia 15 de desembre de 
2018.

Consulta les bases del concurs a:
www.mont-roig.cat o bé al 977 811 749.

FAMILIAR
OriginALitAt 150 €
ArtístiC 150 €
ELAbOrACió 150 €
ACCèssit 125 €

INFANT IL
PriMEr PrEMi 100 €
ACCèssit  75 €

PRE-JUVENIL
PriMEr PrEMi 100 €
ACCèssit  75 €

JUVENIL
PriMEr PrEMi 125 €
ACCèssit 100 €

*L’import dels premis és net.



de L’ARBRE

1 de desembre a les 19 h

Vine a
l'ENCESA

Inaugura el Nadal
i berena xocolata desfeta

A la Plaça de tarragona
de Miami Platja 

Encesa de l’arbre i les llums de nadal
amb l’actuació del Club de rítmica 
de Miami Platja i del Coro rociero 
Arena del Camino.

Després, Xocolata desfeta 
per a tothom

Col·labora: Club de rítmica de Miami 
Platja i Coro rociero Arena del Camino

FAMILIAR
OriginALitAt 150 €
ArtístiC 150 €
ELAbOrACió 150 €
ACCèssit 125 €

INFANT IL
PriMEr PrEMi 100 €
ACCèssit  75 €

PRE-JUVENIL
PriMEr PrEMi 100 €
ACCèssit  75 €

JUVENIL
PriMEr PrEMi 125 €
ACCèssit 100 €

*L’import dels premis és net.



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

1 de desembre
Acte d’encesa de l’arbre 
A les 19 h Plaça de Tarragona
Vine a l’encesa de l’arbre. inaugura 
el nadal a Miami Platja.

5 de desembre
Conte de Nadal
A les 18 h Biblioteca Miramar
Hora del conte per a tota la família 
amb històries molt nadalenques.

11 de desembre
Tornejos de Nadal
A les 17 h Casal de Joves K2
torneig de ping-pong individual.
torneig de futbolí.

11 de desembre
Taller de Nadal
A les 18 h Biblioteca Miramar 
La caseta dels somnis!

15 de desembre
Salting + Museu 
de les Il·lusions
Tot el dia, Barcelona
tok’l2 et porta a gaudir d’un dia a 
barcelona a les instal·lacions del 
salting bCn i del Museu de les il·lusions.
Més info: joventut@mont-roig.cat

15 de desembre
L A MARATÓ DE T V3
Per recaptar fons per a 
la lluita contra el càncer
A les 10 h Poliesportiu 

Bicicletada popular 
La sortida tindrà lloc a les 10.30 h. Els 
dorsals es lliuraran a partir de les 10 h.

A les 18 h Carrer Sòria
(Entre les Oficines Municipals i el Polivalent) 

Donació de sang

A les 18 h Centre Polivalent

Tarda d’activitats
Actuacions de les entitats locals, 
mercat solidari, bingo popular amb 
les cistelles cedides pel comerç local. Ens 
visitaran personatges de la factoria 
Disney. Hi haurà sopar i música.



17 de desembre
Espectacle infantil
A les 18 h Biblioteca Miramar 
“Explica’m un nadal” 
amb Moisès Aznar.

18 de desembre
Rebosteria de Nadal
A les 17 h Casal de Joves K2
Aprèn a realitzar dolços 
nadalencs per aquestes festes.

19 de desembre
Recital poètic de Nadal
A les 19 h Biblioteca Miramar 
Amb la col·laboració dels Clubs de 
Lectura Mont-roig i Miami Platja. 
Obert a tothom que vulgui recitar.

21 de desembre
DecoNadal
A les 17 h Casal de Joves K2 
Un taller per realitzar decoració 
nadalenca low cost amb materials 
reciclats. Places limitades. 

21 de desembre
Festival de Nadal 
club de Rítmica
A les 20 h Poliesportiu 
Festival de nadal on l’alumnat 
ballarà les coreografies treballades 
durant el primer trimestre.
Organitza: Club de rítmica Miami Platja

22 de desembre
Concert de Nadal
A les 19 h Teatre del Centre Polivalent
Cantada de nadales a càrrec del Coro 
rociero Arena del Camino. 

24 de desembre
Visita del Pare Noel 
A les 18 h Plaça de Tarragona
Animació pel comerç local amb 
els follets del Pare noel fins arribar 
a la Plaça de tarragona on hi haurà 
una actuació de dansa. 
Els nens i nenes que vulguin podran 
fer-se fotografies amb aquest 
entranyable personatge.

24 de desembre
Missa del Gall
A les 18.30 h Església Santa 
Maria Magdalena



25 de desembre
Missa de Nadal
A les 11.30 h Església Santa Maria 
Magdalena

26 de desembre
Cinema 
A les 18 h Teatre del Centre Polivalent
Cinema amb la projecció de la 
pel·lícula d’animació infantil COCO.

27 i 28 de desembre
Parc de Nadal 
De 17 a 20 h Poliesportiu municipal
Per gaudir d’activitats, tallers, 
espectacles, inflables i molt més!

El dia 27 durant la tarda els nens i 
nenes també podran fer cagar el 
tió. Hi haurà servei de bar.

29 de desembre
Pessebre vivent 
i recollida de cartes
De les 18 a les 21h Coves de Costa Zèfir
Col·labora:  Veïns/es de Miami Platja i Yeguada 
nieto

I a les 19 h,
visita de Wit Pegàs,  
el cavall alat
Wit Pegàs és un titella d’alumini 
de grans dimensions, un cavall 
indomable i lliure i un ésser mitològic, 
però també un protector dels somnis. 

Per això els nens i nenes que vulguin 
podran escriure els seus desitjos a unes 
cartes màgiques i penjar-les al llom 
del cavall per tal que els seus somnis 
estiguin protegits per sempre. 

30 de desembre
Vermut pre-cap any
A les 11 h Teatre del Centre Polivalent
Anticipa’t a la festa de Cap d’Any i 
vine a celebrar les campanades a 
les 12 del migdia amb els dj’s Maiol 
navarro, D-Lort resident del tropical 
salou i dj convidat del Mar Musik. Preu 
vermut socis: 1€, no socis: 2€.
Organitza: Associació Mitjanit



31 de desembre
Sopar de Cap d’Any
A les 22 h Casal d’Avis Sant Jaume 
Preu del sopar: 50 €. Elaborat pel 
restaurant La Cuina.
inscripcions limitades fins al 27 
de desembre al telèfon 692 315 021.

Col·labora: Casal d’Avis sant Jaume 
de Miami Platja

31 de desembre
Revetlla de Cap d’Any 
amb el Trio Persuasión
A les 00.15 h Teatre del Centre Polivalent
Per donar la benvinguda al nou any 
de la millor manera possible.

1 de gener
Missa de Cap d’Any
A les 11.30 h Església Santa Maria 
Magdalena

1 de gener
Primer bany de l’any
A les 12 h Pèrgola de la Platja Cristall
Vine disfressat, la millor vestimenta 
tindrà premi. Et podràs escalfar amb 
la sopa típica holandesa i vermut.

3 de gener
Taller de cuina 
per a petits Xefs
A les 18 h Centre Polivalent
Activitat adreçada a infants de 3, 4 
i 5 anys acompanyats d’un adult. 
Places limitades. inscripcions fins al 28 
de desembre a: 
festes@mont-roig.cat.



4 de gener
Encàrrecs especials
De 15 a 21 h 
Sala 2 del Centre Polivalent
Els Emissaris dels reis Mags
rebran els encàrrecs especials. 

4 de gener
Musical infantil 
A les 18 h Teatre Centre Polivalent
Espectacle “El secret d’un somni 
de nadal”. Una nena que no té 
regals, ni xocolata, ni torró però que 
sempre ha cregut en la màgia 
del nadal és protagonista d’una 
gran aventura. Mentre dorm, tres 
dels seus ninots preferits cobraran 
vida per portar-la a un món 
màgic on viurà el nadal més 
emocionant de la seva vida.

5 de gener

Cavalcada 
del Reis Mags de l’Orient 
A les 18 h Església de Santa Maria 
Magdalena
Els esperarem amb l’actuació de la 
batucada taboo. recorregut: Av. del 
Mar, c. de la Diputació, av. de Príncep 
d’Espanya, av. de Cadis i c. de sòria 
fins arribar al Centre Polivalent.
Col·labora:  Yeguada nieto i Veïns/es de Miami 
Platja 

6 de gener
Missa de Reis
A les 11.30 h 
Església Santa Maria 
Magdalena

13 de gener
Crema Torrons 
A les 10 h Pèrgola Platja Cristall
Cursa solidària popular amb 
recorregut de 10 km, 5 km i cursa 
infantil.  El recorregut és íntegrament 
d’asfalt i transcorre pel costat del mar, 
gaudint de les cales de Miami Platja. 

a M iam i P lat ja

Llueix
Nadalel


