
SANT’22
Del 21 al 28 de juliol
JAUME



Actes previs

Dijous 14 de juliol
Tot el dia · Centre Polivalent
Exposició de  
pintura “TRA’S”
L’alumnat del curs de pintura del 
Casal d’avis presenta “TRA’S”, una 
mostra que neix de no veure’s les 
cares, de la il·lusió de fluir endavant 
sense mirar enrere. Una exposició 
de més de seixanta retrats 
d’esquena, que es podrà visitar fins 
al dia 26 de juliol.
Col·labora: Casal d’avis Sant Jaume  
de Miami Platja

Dijous 21 de juliol
20 h · Avda. de Barcelona 
Rua itinerant
Amb la xaranga Band Sonats i la 
comparsa de carnaval Disc 45 que 
desfilaran per l’avinguda fins arribar 
a la plaça de Tarragona.

20.40 h · Plaça de Tarragona
Pregó de Festa Major
A càrrec de Pilar Poves, presidenta 
de l’entitat Creu Roja Mont-roig 
Miami. 

A continuació, s’oferirà un refrigeri 
als assistents.

Tot seguit, es reprendrà l’actuació 
de la xaranga i la comparsa. 

23 h · Plaça de Tarragona
Actuació de  
La Banda Neón
Gaudeix de les versions d’aquesta 
banda jove que et farà ballar  
sense parar! 

Sant Jaume  
a les xarxes socials 
Etiqueta les teves fotografies de les festes de Sant Jaume de Miami Platja 
amb el hashtag #StJaumeMiami22 a les xarxes socials i podràs participar 
en el sorteig de diferents regals!
• Un esmorzar al bar Carti’s Cafè
• Un esmorzar a la pastisseria La Glòria
• Un berenar a la cafeteria La Folie
• Un abonament per un massatge relaxant al Centre de Fisoteràpia  

Vanessa López
• Un miniglú d’Ecovidrio
• 3 pacs de 2 entrades a PortAventura World
• Un cap de setmana a Pierre & Vacances

*Els participants assumeixen la responsabilitat 
del contingut de les fotografies presentades 
i seran responsables davant de tercers, amb 
total indemnitat per part de l’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp.

Quantes més fotografies 
publiquis amb l’etiqueta  
de les festes, més  
possibilitats de guanyar! 

#StJaumeMiami22



Divendres  
22 de juliol
10.30 h · Baixada de la Platja 
Cristall 
Tobogan aquàtic
Vine a lliscar i a remullar-te per 
aquest tobogan de 75 metres!  
No oblidis portar el teu flotador! 

D’11 a 14 h · Zona esportiva  
de la Platja Cristall
Banana aquàtica +  
patinets aquàtics
Per combatre la calor... diverteix-
te amb aquestes dues activitats 
gratuïtes a la platja.

19 h · Plaça de Tarragona
Party Kids!
Espectacle dedicat als més
petits de la casa per tal que no 
parin de ballar!

23 h · Plaça de Tarragona
Concert del Duet Yas
Amb un repertori de temes molt  
coneguts per gaudir d’una  
vetllada relaxada.

23.30 h · Pèrgola de la Platja Cristall 
Nit Blanca
Vine vestit de blanc a aquesta festa 
estiuenca a la vora del mar. Amb 
l’actuació de dj’s que et faran ballar 
amb èxits de tots els temps.

Dissabte  
23 de juliol
09 h · Bontmont Terres Noves
2n Torneig Internacional 
de Golf Sant Jaume
Organitza: Promoció golf amateur Miami
(Ajornat)

10 h · Plaça del Polivalent
Tirada de bitlles  
de Sant Jaume
Organitza: Associació de Bitlles de 
Miami Platja

18 h · Plaça del Cinquantenari
Vaquetes
Amb l’animació de la xaranga Cafè, 
copa i puro. Preu 3 €. Aforament 
limitat. Venda d’entrades a taquilla, 
a partir de les 17 h. Es recomana 
pagar amb targeta. 

19 h · Parc Lilí Álvarez
Bàsquet 3x3
Torneig de bàsquet sènior mixt. 
Inscripcions a www.3x3miami.com.
Hi haurà també concurs de triples, 
regals i sortejos pels participants i 
els assistents.

19 h · Parc Lilí Álvarez
Futbol sala
Torneig triangular de futbol sala 
juvenil amb els equips: CFS Laguna 
Cambrils, Hospitalet de l’Infant i 
Multiesportiva Miami.

19 h  · Casal d’avis Sant Jaume
Festa Blanca
El Casal d’avis es vesteix de blanc 
per celebrar la festivitat de Sant 
Jaume. Cal fer la inscripció al Casal.
Organitza: Casal d’avis Sant Jaume de 
Miami Platja



11.30 h
Exhibició de balls country
Col·labora: Amics del Country and Line 
Dance de Miami Platja.

13 h
Vermut Popular
Col·labora: Celler Titella

13 h
Concert vermut amb  
Vergüenza Ajena  

18 h
Photocall  
amb personatges  
d’animació infantil

19.30 h
Actuació de sevillanes
Col·labora: Associació  
Nuevos Aires de Miami

20 h
Animació amb  
les batucades 
La Galeta percussió, Esmuvi  
i la xaranga Engrescats
 
23.30 h
Play the Game,  
Tribut a Queen
Un homenatge a tota una icona 
de la música com va ser Freddie 
Mercury

Tot seguit, 
¡Hasta Abajo Miami!
Festa jove amb discoteca mòbil i animació 
amb el dj Ruben Romero i dj Prieto.  
Podràs ballar fins a la matinada! 

D’11 a 14 h i de 18 a 21 h

Tram 1

Inflable Extreme  
de 140 metres
Cal portar mitjons
Joc interactiu  
per a nens i nenes

Tram 2

Mercat d’artesania

Tram 3

Zona d’inflables aquàtics

Tram 4

Zona d’activitats familiars
Amb jocs, animació, pinta cares  
i l’inflable del reciclatge.

Zona de nadons 
Amb l’esfera dels Petits Somnis 

Zona del voluntariat

Dissabte 23 de juliol

En aquest espai hi trobaràs el 
Punt Violeta. També hi serà 
present la Creu Roja amb 
el projecte Som Nit, amb 
dinàmiques de sensibilització 
de consum, salut sexual i 
prevenció de violència gènere.

FESTA 

Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4

Des de l’avinguda de Veracruz  
fins a l’avinguda Los Ángeles

Des de l’avinguda Los Ángeles  
fins al carrer Alemania

Des del carrer Alemania  
fins a l’avinguda de Viena

Des de l’avinguda de Viena  
fins a la plaça de Tarragona

Tram 4



Diumenge  
24 de juliol
10 h · Camp de tir municipal  
“La Planada” 
Tirada local/social  
de Sant Jaume
Organitza: Club de Tir de Miami Platja

11.30 h · Pèrgola de la Platja Cristall 
Festa holi i festa  
de l’escuma
Perquè tota la família gaudeixi 
d’aquesta festa plena de color,  
diversió, música i escuma!

18 h · Plaça del Cinquantenari
Vaquetes
Amb l’animació de la xaranga 
Suquet calero. Preu 3 €. Aforament 
limitat. Venda d’entrades a taquilla, 
a partir de les 17 h. Es recomana 
pagar amb targeta.

19 h · Plaça de Tarragona
Ball de Festa Major
Pasodoble, txa-txa-txa, salsa i altres 
ritmes per ballar sense parar amb 
l’orquestra Costa Blanca.

23 h · Plaça de Tarragona
Concert amb  
l’orquestra Costa Blanca
Amb un repertori de grans cançons 
per ser escoltades. En acabar, 
discoteca mòbil.

Dilluns 25 de juliol
10.30 h · Club de Mar
Castells de sorra 
Activitat familiar amb monitors/es 
especialitzats per construir veritables 
obres d’art!

19.30 h · Pèrgola Platja Cristall
Espectacle Body Balance
Show d’acrobàcies i tombarelles.

23 h · Platja Cristall
Gran castell de  
focs artificials
Espectacle de pirotècnia i color  
per gaudir des de la platja.

23.20 h · Pèrgola Platja Cristall
Concert Mr. Jacks
Un repertori de grans èxits amb 
versions de jazz, pop i rock.

Dimarts 26 de juliol
 22 h  · Pèrgola Platja Cristall
Monòleg Pincho de tortilla
Dues monologuistes fan un 
recorregut crític per la història 
de la comunitat LGTBIQ+ i el 
feminisme amb una posada en 
escena de Stand-up Comedy. 
L’espectacle forma part de la 
programació especial del 28J, dia 
per l’alliberament LGTBIQ+

Dimecres 27 de juliol
22.30 h · Escola Joan Miró

MIAMI 
Remember’s  
FESTIVAL
Una nit única per tornar a reviure els anys 90!  
Amb les actuacions especials d’Azúcar  
Moreno, Locomia, OBK i els dj’s ASH i Moncho.

Preu 10 €.  
Adquireix les teves  
entrades al web 
https://bandarragroup.com/ 



Dijous 28 de juliol
19.30h · Pèrgola Platja Cristall
Actuació del Coro Rociero 
Col·labora: Coro Rociero Arena del 
Camino

Actes posteriors 

del 30 de juliol  
al 15 d’agost 
Hall del Centre Polivalent
Exposició Mar 
Viva i Compost
Mar Viva és un projecte per posar 
sobre la taula el greu problema 
de les deixalles marines. Per altra 
banda, Compost tracta el cicle de la 
matèria orgànica i els beneficis  
del compostatge. 

A més, 
a la Biblioteca Miramar hi podreu 
trobar una secció especial de llibres 

sobre aquestes temàtiques.

Lliures de sexisme i LGTBIFÒBIA

NO 
NOÉS Per unes 

festes  
igualitàries,  
inclusives  
i sense  
agressions  
sexistes



Col·laboren: Casal d’avis Sant Jaume -  Associació de Bitlles de Miami Platja - 
Amics del Country and Line Dance Miami Platja - Associació Nuevos Aires de Miami 
- Coro Rociero Arena del Camino - Promoció golf amateur Miami.

Amb el suport de:

Organitza: 

www.mont-roig.cat


