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MIAMI PLATJA 2021

AN TS
JAUME



*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.

Reserva 
d,entrades 
per participar 
als espectacles

>

>

>

>

>

>

Tots els actes i concerts són gratuïts Tots els actes i concerts són gratuïts 
La reserva d’entrades es pot fer a través del web 
https://www.entrapolis.com/ca/ o bé a través de l’APP del mateix 
nom. 

En cas de dificultat, també es pot fer a través del telèfon 608236243, 
els dies 6, 7 8 i 9 de setembre, de 9 a 13h o bé presencialment 
a l’oficina del Departament de Festes (del Centre Polivalent) 
els mateixos dies i horaris. També l’oficina de Turisme de plaça 
Tarragona oferirà suport en la reserva d’entrades en horari de 9.30 a 
13.30 i de 17 a 20 h

Es podran recollir màxim 4 entrades per persona i s’haurà d’indicar 
nom, cognom i correu electrònic

Per accedir als espectacles i actes anteriorment descrits s’haurà de 
portar l’entrada o el resguard de la inscripció.

Es demana fer un bon ús de l’entrada. Si finalment no hi podeu 
assistir podeu alliberar les entres a través del web o l’APP 
d’Entràpolis. 

2



3

Reserva 
d,entrades 
per participar 
als espectacles

Els actes i activitats 
que tenen reserva d

,
entrada 

o inscripcions limitades:

Pregó de Festa Major Pregó de Festa Major 
i concert de Rebeka Browni concert de Rebeka Brown
Diva’s DiscoDiva’s Disco
Conta contes de la Pirata Lluna Conta contes de la Pirata Lluna 
Roja i gimcana familiarRoja i gimcana familiar
Festa Gran i actuació del Coro Festa Gran i actuació del Coro 
Rociero Arena del CaminoRociero Arena del Camino
Concert de Sole GiménezConcert de Sole Giménez
Actuació infantil Actuació infantil 
Que peti la plaçaQue peti la plaça
Escape Room MiamiEscape Room Miami

https://www.entrapolis.com/entrades/espectacle-divas-disco
https://www.entrapolis.com/entrades/escape-room-miami
https://www.entrapolis.com/entrades/concert-sole-gimenez
https://www.entrapolis.com/entrades/conta-contes-de-la-pirata-lluna-roja-i-gimcana-familiar
https://www.entrapolis.com/entrades/concert-rebeka-brown
https://www.entrapolis.com/entrades/la-gran-festa
https://www.entrapolis.com/entrades/espectacle-que-peti-la-placa
https://www.entrapolis.com/entrades/concert-rebeka-brown
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Per UNES 

FESTES sense 
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NO
sempre és
NOigualitAries

i inclusives
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i LGTBI Fobia
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Dijous 
9 de setembre

DE 16 A 20 H  I  CASAL D’AVIS SANT JAUME

Jornada de portes obertes Jornada de portes obertes 
El Casal d’Avis Sant Jaume ofereix una jornada de 
portes obertes per tal de donar a conèixer les seves 
instal.lacions i la seva programació.

DIVENDRES 
10 de setembre

19 H  I  POLIESPORTIU MUNICIPAL

Pregó de Festa Major Pregó de Festa Major 
A càrrec de l’alcalde Fran Morancho i el regidor de 
Festes Ángel Redondo.

Seguidament, 

POLIESPORTIU MUNICIPAL

Una de las figures vocals més 
conegudes de l’escena
 internacional de la música 
electrònica  repassarà alguns 
dels grans èxits de les noves 
tendències musicals a través 
d’un format diferent i innovador.

Entrada gratuïta amb aforament limitat
Reserva d’entrades aquí
Obertura de portes 20 minuts abans

23 H  I  POLIESPORTIU MUNICIPAL

Diva’s DiscoDiva’s Disco
Un divertit show musical amanit amb ball, humor 
i molt de glamour, en què la cantant catalana 
Roser interpreta algunes de les grans cançons de 
l’època daurada de la música disco, capitanejada 
per grans Diva’s com Diana Ross, Donna Summer, 
Gloria Gaynor o Abba, entre d’altres.

Entrada gratuïta amb aforament limitat
Reserva d’entrades aquí
Obertura de portes 20 minuts abans

Actuació musical Actuació musical 
de Rebeka Brownde Rebeka Brown

https://www.entrapolis.com/entrades/concert-rebeka-brown
https://www.entrapolis.com/entrades/espectacle-divas-disco
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Actuació musical Actuació musical 
de Rebeka Brownde Rebeka Brown
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SANT JAUME 2021

10, 11 i 12 de setembre

MIAMI PLATJA

AfterSun

Aprofita les Aprofita les ofertes ofertes 
i els descomptes i els descomptes 

que els comerços  que els comerços  
de Miami Platja de Miami Platja 

oferiran durantoferiran durant
les festes les festes 

de Sant Jaume!de Sant Jaume!



TORREÓ 
DE MIAMI PLATJA
Actes per commemorar 
la Diada Nacional 
de Catalunya 

11 H  I  Conta contes de la Pirata Conta contes de la Pirata 
Lluna Lluna Roja i gimcana Roja i gimcana 
familiarfamiliar
Descobreix la llegenda de la pirata Lluna Roja a 
càrrec de Loli Beltran i participa en una
gimcana familiar per trobar el tresor de la pirata.
Places limitades
Reserva d’entrades aquí

12 H  I  Acte institucional amb  Acte institucional amb 
motiu de la Diada Nacional motiu de la Diada Nacional 
de Catalunyade Catalunya
SEGUIDAMENT  I  Actuació   Actuació 
de de Jenkins TrioJenkins Trio
Grup de versions que interpretarà alguns dels 
temes tradicionals de la música catalana, així com 
algunes de les bandes sonores de tots els temps.
 

13 H  I  Actuació del Mag Nebur  Actuació del Mag Nebur
Espectacle de màgia on l’humor i la participació 
amb el públic són l’eix central d’aquesta proposta 
familiar.
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Dissabte
11 de setembre
10 H  I  CAMP DE TIR LA PLANADA

Tradicional Tradicional 
tirada de Sant Jaume tirada de Sant Jaume 
A càrrec del Club de Tir de Miami Platja

DE 10 A 13 H  I  PLATJA CRISTALL, 
AL COSTAT DE LA ZONA ESPORTIVA

Festa del Mar Festa del Mar 
Proposta aquàtica per acomiadar l’estiu i divertir-se 
amb la banana aquàtica o el patinet aquàtic, entre 
d’altres. 
Activitat gratuïta

18 H  I  PARC DE LES OLIVERES

La Festa Gran La Festa Gran 
Acte de reconeixement a totes les persones que 
han ajudat de forma voluntària a la gent gran del 
municipi durant la pandèmia i de record per aquelles 
que han marxat sense la companyia de la família 
i amics. 

SEGUIDAMENT, 

Actuació del Coro Rociero Arena Actuació del Coro Rociero Arena 
del Camino de Miami Platjadel Camino de Miami Platja
Entrada gratuïta amb aforament limitat
Reserva d’entrades aquí
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https://www.entrapolis.com/entrades/la-gran-festa
https://www.entrapolis.com/entrades/conta-contes-de-la-pirata-lluna-roja-i-gimcana-familiar


L’ex vocalista del grup
Presuntos Implicados 
presenta el seu espectacle
“Mujeres de música”, 
on reivindica el paper 
de la dona compositora,
 tan poc conegut. 

Entrada gratuïta amb aforament limitat
Reserva d’entrades aquí
Obertura de portes 20 minuts abans

DE 18 A 21 H  I  PARC ESPORTIU LILÍ ÁLVAREZ

Torneig de bàsquet 3x3 Torneig de bàsquet 3x3 
i concurs de triplesi concurs de triples
 
T’esperem a la pista esportiva Lilí Álvarez per 
participar en aquesta competició de bàsquet!

Inscripcions aquí

19 H  I  PARC ESPORTIU 
LILÍ ÁLVAREZ

Exhibició de Skate FemeníExhibició de Skate Femení
Vine a gaudir de les acrobàcies i les piruetes de 
les germanes Terol. I després, porta el teu patinet 
i participa en l’Skate Jam! T’atreveixes? Hi haurà 
premis i obsequis per als participants. 

20 H  I  CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

Triangular de Futbol Triangular de Futbol 
Els grups veterans dels equips de futbol Miami FC, 
Penya Barça Hospitalet de l’Infant i Club Athletic 
Mont-roig s’enfrontaran en aquest emocionant 
triangular.

23 h  I  Poliesportiu municipal

Concert de Concert de 
Sole GiménezSole Giménez
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https://www.entrapolis.com/entrades/concert-sole-gimenez
http://3x3miami.com/


18 H  I  PLAÇA DE JAÉN

Actuació Club Actuació Club 
de Rítmica Miamide Rítmica Miami

SEGUIDAMENT    

Acte de comiat de la Plaça JaénActe de comiat de la Plaça Jaén
 
Acte institucional per acomiadar l’actual plaça Jaén 
i donar a conèixer com serà la seva remodelació. 
La vetllada comptarà amb la participació de 
l’historiador local Alfons Tejero que recordarà els 
orígens i l’evolució d’una de les primeres places de 
Miami Platja i un dels espais més estimats per als 
veïns i veïnes. 

TOT SEGUIT, 

Actuació de l’orquestra Actuació de l’orquestra 
Costa BlancaCosta Blanca
22 H I   ZONA DE LA PLATJA CRISTALL

Espectacle de focs artificialsEspectacle de focs artificials
Acte cloenda de les Festes de Sant Jaume 2021 
amb un gran castell de focs artificials.

diumenge
12 de setembre 

10 H  I   DAVANT DEL CENTRE POLIVALENT

TIRADA DE BITLLESTIRADA DE BITLLES
Participa en la tradicional tirada de bitlles de Sant 
Jaume organitzada per l’Associació de Bitlles de 
Miami Platja

12 H  I   PARC ESPORTIU LILÍ ÁLVAREZ

ACTUACIÓ INFANTIL ACTUACIÓ INFANTIL 
QUE PETI LA PLAÇAQUE PETI LA PLAÇA
La companyia Xip Xap presenta un gran especta-
cle musical per tal que tothom, però sobretot els 
més petits, gaudeixi d’aquest show.

Entrada gratuïta amb aforament limitat
Reserva d’entrades aquí

18 H  I   PÈRGOLA DE LA PLATJA CRISTALL

ESCAPE ROOM MIAMIESCAPE ROOM MIAMI
Participa en aquest joc d’enginy en què hauràs 
d’esbrinar un misteriós enigma al més aviat 
possible. Seràs capaç de fer-ho?
Activitat en grup
Sortides esglaonades de 18h a 20h
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
Reserva d’entrades aquí
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https://www.entrapolis.com/entrades/espectacle-que-peti-la-placa
https://www.entrapolis.com/entrades/escape-room-miami
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ETIQUETA LES TEVES FOTOS ETIQUETA LES TEVES FOTOS 
DE LES FESTES A XARXES SOCIALS DE LES FESTES A XARXES SOCIALS 
AMB AMB #STJAUMEMIAMI21#STJAUMEMIAMI21

mont-roig.cat

Associació Casal d’Avis Sant Jaume, Club de Tir de Miami 
Platja, Coro Rociero Arena del Camino, veterans de Miami 
FC, Penya Barça Hospitalet  de l’Infant i Club Athletic 
Mont-roig, Associació de Bitlles de Miami Platja i Club 
de Rítmica Miami Platja

Col.laboren

La pandEmia 
no s’ha acabat, 
siguem responsables!

,
,

https://mont-roig.cat/
https://www.instagram.com/ajmontroig/
https://www.facebook.com/ajuntamentmontroig
https://twitter.com/ajmontroig

