
Agenda
municipal juny
mont-roig i miAmi PLAtJA  2017

“El guardià dels 5 secrets”.

Acte gastronòmic i festiu que ofereix degustacions 
dels plats participants a les Jornades Gastronòmi-
ques del Pop que es celebraran del 5 al 23 de juny.

Xerrada i demostració de com els gossos poden 
millorar la vida de les persones.

L’escriptora i professora Rosa Pàmies explica un 
dels seus contes preferits als més menuts.

Parlarem de lideratge, autoocupació, treball per 
compte d’altre... Sessió dirigida a les dones del 
barri majors de 18 anys i en situació d’atur.

Concert de gospel diversificat, tradicional i con-
temporani, amb pinzellades de soul i amb tocs de 
ritmes africans.

Es donaran a conèixer les bases del concurs literari 
2017 i es realitzarà la signatura del llibre “Un hivern 
fred i altres històries”, per part dels guanyadors.

L’Spinner és el joc de moda del moment, vine i 
aprendràs a construir-ne un. Inscripció prèvia.

El 5 de juny és el Dia Mundial del Medi ambient 
i els casals joves ho celebrarem amb diverses 
activitats i dinàmiques

Aprèn a cuinar els plats típics d’una de les cultures 
llatinoamericanes més reconegudes per la seva 
gastronomia.

Comptarem amb la presència de l’autor Toni 
Orensanz

Última trobada de la temporada.

Amb la col·laboració de l’Unió de Dones de Mont-
roig. Explicats per Judit Robert.

Crea el teu propi “spinner”

Dia MunDial Del MeDi aMbient

taller De Cuina MexiCana

01
02

Casal Jove K1 Mont-roig  (dia 1) 
Casal Jove K2 Miami Platja (dia 2)    

Casal de Joves K1 i K2                

Casal Jove K1 de Mont-roig      

18h

18h

18h

17.30h

19h

19h

17h

18h

11.30h

17.30h a 
19.30h

19h

18.30h

17h

17h

17h

01
02

presentaCió Del xxxVi ConCurs 
literari Vila De Mont-roig i 
signatura De l’eDiCió Del 2015

Biblioteca municipal de Miami Platja

08

Club De leCtura infantil

taller esCriptura infantil 

Club De leCtura aMb el llibre 
“l’estiu De l’aMor”

Club De leCtura aMb el llibre 
“Qui VaM ser” De lolita bosCh

Contes Dolços CoM la Mel

hora Del Conte aMb “la MeVa 
troballa”

DiaDa Del pop

Caniroig, Molt Més Que gossos

Conte en anglès “the Very 
hungry Caterpillar”

sessió apoDera’t per l’oCupaCió

ConCert aMb singtòniCs

Biblioteca municipal de Miami Platja

Biblioteca municipal de Miami Platja

Biblioteca municipal de Miami Platja

Biblioteca municipal de Mont-roig

Biblioteca municipal de Mont-roig

Biblioteca municipal de Miami Platja 

El Bosquet del Llastres (Pineda de la Punta del 
Riu - Miami Platja)

Biblioteca municipal de Mont-roig 

Biblioteca municipal de Mont-roig 

Aula TIC del Pla de Barris        

Centre Polivalent Miami Platja

02

08

09

12

13

14

04

06

09

06

07

03

01
02

06
08 

Venda d’objectes usats o fets amb material 
reciclat, en el marc de la campanya del foment del 
reciclatge, reducció de residus i reutilització.

MerCat trastos fora10
De 09h 

a 14h
C/ d’Aureli Escarré (davant del poliesportiu) 
de Mont-roig 



 2016

activitats organitzades 
per l’ajuntament de Mont-roig del Camp. per a més informació i per consultar 
l’agenda de les entitats del municipi, visiteu www.mont-roig.cat

segueix-nos

BIBLIOTECA
CULTURA

JOVENTUT
IMPULS ECONÒMIC
FESTES PLA DE BARRIS

TURISMERECICLATGE Famílies
Apte 
per: Adults Joves Tots els públics Empresaris

Asun Bernal, monitora d’esports, ens ensenya 
com cuidar el nostre cos amb exercicis de Pilates. 
Cal portar estora i roba còmoda.18h

Amb diferents materials i/o objectes t’ensenyarem 
a reciclar-los i a treure’n un nou profit. Inscripció 
prèvia.

Amb diferents materials i/o objectes t’ensenyarem a 
reciclar-los i a treure’n un nou profit. Inscripció prèvia.

La sessió està oberta a tothom que vulgui posar al dia la 
seva web corporativa.

Excursió fins a l’Ermita Mare de Déu de la Roca, on es 
realitzaran jocs i dinàmiques. Cal portar sopar, llanterna i 
calçat còmode. Inscripció prèvia.

Recollida i recepció de la Flama del Canigó. I després... 
sopar de carmanyola, màgia i discoteca mòbil! *Consulteu 
programa específic.

Porta la teva carmanyola i vine a sopar a la Pista d’Estiu. Hi haurà  
ball amb orquestra, animació i discoteca mòbil. I a mitjanit... ence-
sa de la foguera de Sant Joan! *Consulteu el programa específic.

taller Diy
taller De Cuina MexiCana

taller Diy

exCursió noCturna

xerraDa forMatiVa “CoM planifiCar 
una web D’eMpresa De Manera efeCtiVa”

reVetlla De sant Joan Mont-roig 

reVetlla De sant Joan MiaMi platJa

Casal Jove K2        

Casal Jove K2 de Miami Platja    

Casal Jove K1 de Mont-roig    

Punt de trobada: Casal Jove K1 Mont-roig

L’ESPAI, Av. Màlaga, 32 de Miami Platja

Pista d’Estiu de Mont-roig

Pista d’Estiu de Miami Platja

17h
17h

17h

20h 
a 00h

19h

19h

21h

Xerrada i demostració de com els gossos poden 
millorar la vida de les persones.

El nostre escriptor de capçalera d’aquest any, Aleix 
Cort, ens desvetlla el secret de l’escriptura creativa.

18h

18.20h

Visites, fotografies, màgia i música. Activitats a 
l’entorn de les Coves del Roure de Costa Zèfir. 
Consultar programa específic.

Venda d’objectes usats o fets amb material 
reciclat, en el marc de la campanya del foment del 
reciclatge, reducció de residus i reutilització.

MerCat trastos fora17
15h 

a 20h
C/ de Sòria de Miami Platja

apreneM a fer pilates

Biblioteca municipal de Mont-roig

14 

15
22

27

30

29

23

23

Caniroig, Molt Més Que gossos

taller D’esCriptura CreatiVa 
per a JoVes i aDults

Biblioteca municipal de Miami Platja

Biblioteca municipal de Miami Platja

15

15

CoV’artCoV’art

espeCtaCle els rentaDors 

ConCert De fi De Curs De l’aula 
De MúsiCa

ConferènCia riu DoVia

Coves Costa ZèfirCoves Costa Zèfir

Rentadors de Mont-roig 

Teatre del Centre Polivalent

Biblioteca municipal de Miami Platja 

1717

18

21

22

Visites, fotografies, màgia i música. Activitats a 
l’entorn de les Coves del Roure de Costa Zèfir. 
Consultar programa específic.

Espectacle de música i dansa que ret homenatge a 
les dones anònimes. 

Concert dels grups vocals (sensibilització i corals) i ins-
trumentals (grup de vent, grup de percussió, cambres, 
grup de violins) de l’Aula de Música Baptista Nogués. 

Història d’una electrificació al Baix Camp. Conferència 
a càrrec de l’historiador Óscar Pinto.

Aprèn a cuinar els plats típics d’una de les cultures 
llatinoamericanes més reconegudes per la seva 
gastronomia.

De 17h
a 22h

19h

18h

18h


