
DIUMENGE 30 / D’11 a 21.30 h
Pl. de Mossèn Gaietà ivern 
i carrers del voltant 

11 h  Obertura del mercat

11.30 h  Cercavila pel mercat 

d’11.30  Puntaires  
 Grup de Puntaires de Mont-roig

12.30 h  Cercavila pel mercat

13 h Ball de de Dames i Vells 
 a càrrec de La rotllana Mont-rogenca 

13.30 h  Representació del Ball 
 de Dames i Vells
 Grup de Teatre Els Xuts i la Kobla  
 d’en Taudell.
 i vermut popular

17 h  Cercavila pel mercat

18 h  Cercavila pel mercat

18.30 h  Contes escenificats 
 amb la pallassa La Bleda. 
 Patrocina: Ajuntament de Mont-roig  
 del Camp

19.30 h  Coral Sant Miquel

20.30 h  Espectacle de foc i malabars

21.30 h  Clausura del mercat

DISSABTE 29 / D’11 a 22 h
Pl. de Mossèn Gaietà ivern 
i carrers del voltant 

11 h  Obertura del mercat

17.30 h  Mini disco infantil 
 amb Susanita

18.30 h  Espectacle infantil 
 amb l’Espai Munta Titella a càrrec  
 de la Cia. Galiot Teatre. Un espai  
 per donar a conèixer de prop l’art  
 del titella. L’infant serà un constructor  
 titellaire durant una estona.   
 Passi: de 15 persones, 15 minuts.
 Patrocina: Ajuntament 
 de Mont-roig del Camp

19 h  Representació del Ball de Dames i  
 Vells. Grup de Teatre Els Xuts i la Kobla  
 d’en Taudell. (a l’aparcament de la Casa de  
 Cultura)

19.45 h    Espectacle itinerant
 Patrocina: Associació d’Empresaris  
 i Comerciants de Mont-roig del   
 Camp

20 h  Representació del Ball de Dames i  
 Vells. Grup de Teatre Els Xuts i la Kobla  
 d’en Taudell. (Plaça Joan Miró)

21 h  Representació del Ball de Dames i  
 Vells. Grup de Teatre Els Xuts i la Kobla  
 d’en Taudell. (davant la font de la pressó)

22 h  Clausura del mercat

Diumenge 23 / Parc Maria Martori

10 h  Obertura del recinte durant tot el dia 
 amb activitats per a tota la família. 
 Tirada de bitllles, jocs de taula, taller de teatre,    
 taller de pluviometres, entre d’altres.

10.30 h Inauguració de la III Mostra d’entitats 
 a càrrec de l’Alcalde de Mont-roig del Camp, 
 el Sr. Fran Morancho López

10.45 h  Mostra de puntaires

11 h  Exhibició de boxa infantil 
 Club de Boxa La Roca

12 h  Exhibició i concurs de bellessa canina 
 Inscripcions a: clubagilitycaniroig@hotmail.com, 
 o bé, el mateix dia. A càrrec del Club Agility Caniroig

17 h  Jocs de taula per a totes les edats
 Associació de Jubiliats i la Unió de Dones

17 a 19 h Vesteix-te d’armat.
 Et podràs emprovar els seus vestits

17.30 h  Berenar xocolata amb melindros

18 h  Ballada de gegants i capgrossos
 Colla Gegantera del Barri dels 6 carrers,  
 els Grallers de Mont-roig i la Colla
 Gegantera del Barri de Dalt Pitota i Pitot

18.30 h Ballada de sardanes 
 Agrupació sardanista La Rotllana Mont-rogenca

19 h  Mostra de poesia. Amics de la Poesia

19.30 h  Espectacle final de festa amb l’actuació 
 de l’Esbart Dansaire Ramon d’Olzina 
 de Vila-seca

VII MERCAT 
A L’ANTIGA

III MOSTRA 
D’ENTITATS

www.mont-roig.cat

Durant tota la jornada hi haurà servei de bar a càrrec delS 
Kintus 2018
Organitza: Associació d’Empresaris i Comerciants de Mont-roig.Organitza: Associació El Portal

a 13 h

a 20.30 h

AssocIAcIó d’EmprEsArIs 
i ComerCiants de mont-roig

AssocIAcIó dE JubIlATs I pEnsIonIsTEs 
de mont-roig

Unió de dones de mont-roig

Centre d’estUdis mont-rogenCs

Colla gegantera del Barri dEls 6 
cArrErs

ClUB esPortiU mont-roig

armats de mont-roig 

ClUB atHletiC mont-roig

KInTus 2018 

AssocIAcIó dE lEs mArIA dE lA rocA

amiCs de la Poesia de mont-roig

agrUPaCió sardanista la rotllana 
mont-rogenCa

AssocIAcIó dE punTAIrEs 
de mont-roig

Colla gegantera del Barri de dalt 
« Pitota i Pitot »

grallers de mont-roig

club dE boxA lA rocA

CreU roja de mont-roig

grUP de Colònies i esPlai els Brivalls 

grUP de teatre  els XUts

ClUB de Bitlles de mont-roig

assoCiaCió Catalana d’oBservadors 
meteorològiCs

ClUB agilitY Caniroig

Vine a coneixer les diVerses 
associacions del municipi 
que hi participen!

,



DISSABTE 22 / A les 21 h
Plaça de Mossèn Gaietà ivern

VETLLADA MUSIcAL 
aMB El RECItal DE VIOlí de dimitra sioras 
margalef i degustació de rom cremat. 

Organitza: Associació de Jubilats i Pensionistes 
de Mont-roig del Camp. 
Col·labora: Grup de Teatre Els Xuts. Activitat 
patrocinada pel Càmping La Torre del Sol. 

DIUMENGE 23 / A les 10h
Parc Maria Martori

III MoSTrA 
D’ENTITATS 
vegeu programació específica

/ A les 10.30h
sortida des del PoliesPortiu 
MuniciPal

III cUrSA DE LA DoNA
CIRCuIt uRBà MIxt DE 5 kM PEl nuClI DE 
Mont-roig 
cursa solidària amb la lluita contra el càncer, 
(1€ de cada inscripció, juntament amb el 
benefici obtingut de la cursa, es donarà a 
l’Associació catalana de dones Afectades de 
Càncer de mama, grup Àgata). entrega de 
premis a partir de les 11.30 h. Inscripcions a 10€ a 
www.cursadeladonamontroig.cronosports.com 
més info: info@celareny.cat
Organitza: C.E. L’Areny

DIjoUS 27 / A les 21 h
Plaça Mossèn Gaietà ivern

MUScLADA popULAr
AMenitzAdA pel duo ACústiC Ángel 
DuSt que oferirà versions a guitarra i veu de 
més de 100 artistes de pop rock, funk o soul!
Àpat gratuït. Hi haurà servei de bar

DIVENDrES 28 / A les 17 h
aParcaMent 
de la casa de cultura

MINIDISco 
aMB MaRIEta VOltEREta, per a nens i 
nenes de 3 a 9 anys.  I làser tAg per a infants 
de 5 a 12 anys. 

/ A les 19.30 h
esGlésia vella

INAUGUrAcIó 
DE l’ExPOSICIó aRRElS DE MaRCEl 
ArAgonès. “canvia les fulles però mai perdis 
les teves arrels”. pintura abstracta. 

/ A les 20 h
casal de Joves K1

GIMcANA cLUEDo
el progrAMA pàniC 2018 et portA A 
l’ESCEna D’un CRIM. seràs capaç de resoldre 
el misteriós assassinat? segueix les pistes i 
proves que et trobaràs pels diversos carrers del 
poble. 

/ A les 20.30 h
Plaça Joan Miró

prEGó DE FESTA MAjor
a CàRREC DE FRanCIS ORtIZ SanCHEZ 
aMB la PRESEntaCIó DE la REStauRaCIó 
dels gegAnts de lA VilA de Mont-roig.
pels assistents s’oferirà coca amb crema i una 
copa de cava. Tot seguit al campanar,

AcTE INAUGUrAL de la Festa major amb 
un espectacle de foc i pirotècnia. 

/ A les 22.30 h
Plaça Joan Miró

FLoWEr poWEr FEST 60, 70 & 80 
aMB Dj naCHO laSCaSaS 
i festa de l’escuma per acomiadar-nos de l’estiu. 
vine amb la vestimenta de l’època! la més 
vintage i original guanyarà un pernil del bon 
Àrea de mont-roig que s’entregarà la mateixa 
nit. Hi haurà servei de bar

DISSABTE 29  / De 9 a 13 h
Pistes de Pàdel de la zona 
esPortiva

I TorNEIG AMErIcANA DE pàDEL 
sAnt Miquel de Mont-roig 
categoria: masculina i femenina. partits de 
20 minuts, mínim 2 partits per parella. Places 
limitades a 16 parelles. sorteig entre els 
participants. les inscripcions es poden realitzar 
a: atpmontroigmiami@gmail.com fins al 27 
de setembre a les 20 h. Preu inscripció: 7€ 
jugador/a.
Organitza: Associació Tennis i Pàdel Mont-roig 
Miami

/ D’11 a 12 h
Pista de tenis

DIANES I AcTIVITATS 
aMB jOCS PER a nEnS I nEnES 
a PaRtIR DE 5 anyS. 
activitat gratuïta
Organitza: Associació Tennis i Pàdel Mont-roig 
Miami

/ A les 12.30 h
esGlésia Parroquial de sant 
Miquel arcànGel

MISSA DE FESTA MAjor
En HOnOR a Sant MIquEl 

en acabar, a la Plaça de mossèn gaietà ivern

BALLADA GEGANTS amb els gegants 
de la vila de mont-roig, la Colla gegantera del 
Barri de dalt Pitota i Pitot i la Colla gegantera 
del barri dels 6  carrers acompanyats pels 
grallers de mont-roig 

seguidament, 
VErMUT popULAr pels assistents. 

/ A les 22.30 h
Plaça Joan Miró

NIT DE rUMBA I SALSA
a càrrec del grup Hurakán. 
Hi haurà servei de bar

DIUMENGE 30   / A les 8.30 h
Parc Maria Martori

20a TIrADA DE BITLLES
i hoMenAtge A lA donA bitllerA
a partir de les 7.30 h esmorzar
Organitza: Associació de Bitlles de Mont-roig del 
Camp 

/ A les 8.30 h
Punt trobada: PàrquinG 
de l’erMita

7A cAMINADA popULAr A L’ArENy

Vine A Conèixer l’Areny: la seva història 
i les seves formacions geològiques, el forat 
màgic, la balma, les columnes de gaudí, el pont 
natural, etc.

recorregut: 

sortida amb vehicle particular fins al pàrquing 
de l’Ermita de la mare de déu de la roca. des 
d’aquí iniciarem la marxa passant per la zona 
25, camí dels Carlins, les escaletes (pas equipat) 
i l’Areny.

dificultat: mitjana-baixa. distància: 5 km 
aproximadament. duració: 3 hores.

cal portar: bon calçat, roba adequada i aigua.

Organitza: C.E. L’Areny

/ A les 21.30 h

ESpEcTAcLE FINAL
DE FESTA MAjor

DISSABTE 29 
I DIUMENGE 30
Plaça de Mossèn Gaietà ivern i 
carrers del voltant

VII MErcAT A L’ANTIGA
vegeu programació específica.

I COnCuRS 
DE GUArNIMENT
de balcons i façanes 
del nucli antic de Mont-roig 

inscripcions

Fins al 21 setembre a les oficines 
d’atenció ciutadana (oMac’s), de 
9 a 14 hores, 
de dilluns a divendres. 
i a la seu electrònica 
www.mont-roig.cat/seu-electronica

premis

1r Premi popular 
al millor projecte de guarniment 
300 €
2n Premi del jurat 
a la millor façana 
200 € 
3r Premi del jurat 
al millor balcó 
100 € 

Votacions

les votacions populars es podran 
fer del 23 al 30 de setembre, a 
les urnes ubicades a la Mostra 
d’entitats, al Mercat a l’antiga 
i a l’oMac de Mont-roig.
el jurat passarà a visitar les façanes 
i balcons el cap de setmana del 22 
i 23 de setembre.

* Flors Ester i Vivers Gassó ofereixen 
un 10% de descompte en la compra 
de plantes naturals a les persones 
que participin en el concurs 
(indispensable presentar el full de 
sol·licitud de participació).

carrers

c. de la Mare de déu de la roca, c. 
d’amunt, costa dels cavallers, c. de 
la Pica, costa del Pare Pere boronat, 
costa del Menescal, c. del call, costa 
del vilà, costa de Jacint salvadó, costa 
de l’oriola, c. de l’Hospital, c. Major, c. 
del bisbe Macià, c. de Josep M. Gran i 
cirera, Pl. de Mossèn Gaietà ivern, c. de 
sant antoni, c. de la Murada, pl. Joan 
Miró i c. de Francesc riba i Mestre.

COnCuRS 
FoToGràFIc
participa 
al concurs de la Festa MaJor 
de sant Miquel de Facebook 
i InstaGram. etiqueta les Fotos 
de les Festes aMb: 
#stmIquElmontroIG2018

guanya
+ 1 lot de productes de la farmàcia Elisabeth  
   martí mendoza
+ 1 lot de productes de la botiga Pensat per a tu
+ 1 sopar per a dues persones a Ca l’anton

consulta les bases del concurs a 
www.mont-roig.cat.


