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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.
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de LLUMS

2 de desembre a les 19 h

Vine a
l'ENCESA

Inaugura el Nadal
i berena xocolata desfeta

A la Plaça de Joan Miró 
de Mont-roig 

Encesa de les llums de nadal, 
actuació dels infants de l’Aula de 
Música baptista nogués i de la Coral 
sant Miquel de Mont-roig

Després, Xocolata desfeta
per a tothom

Col·labora: Coral sant Miquel de Mont-roig
 i Aula de Música baptista nogués



2 de desembre
Acte d’encesa de llums
A les 19 h Plaça de Joan Miró
Vine a l’encesa de llums. inaugura 
el nadal a Mont-roig.

3 de desembre
Club de Lectura
A les 19 h Biblioteca Joan Miró
El cosidor d’errades.

6 i 8 de desembre
Bingo solidari a favor
de la Marató de T V3
De 17.30 a 21 h Casa de Cultura
Organitza: Unió de Dones 
de Mont-roig

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

11 de desembre
Tornejos de Nadal
A les 17 h Casal de Joves K1
torneig ping-pong individual.
torneig de futbolí. 

12 de desembre
Conte de Nadal
A les 18 h Biblioteca Joan Miró 

13 de desembre
Taller de Nadal
A les 18 h Biblioteca Joan Miró 
La caseta dels somnis!

14 de desembre
Concert-recital 
nadalenc
A les 18 h Biblioteca Joan Miró
Vine a recitar els teus poemes 
de nadal i a cantar nadales.



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
Mercat de Nadal
D’11 a 20 h C. Agustí Sardà 
Diverses parades d’artesans i 
comerços locals oferiran tot tipus 
de productes nadalencs.  
Organitza: Associació El Portal

15 de desembre
DecoNadal
A les 17 h Casal de Joves K1
Un taller per realitzar decoració 
nadalenca low cost amb materials 
reciclats. Places limitades.

16 de desembre
Recital de poesia a favor 
de la Marató de T V3
A les 18 h Casa de Cultura
Organitza: Amics de la Poesia 
de Mont-roig

16 de desembre
Festival de Patinatge a 
favor de la Marató de T V3
A les 18 h Poliesportiu municipal
Organitza: Agrupació de Patinatge 
de Mont-roig

18 de desembre
Rebosteria de Nadal
A les 17 h Casal de Joves K1
Aprèn a realitzar dolços nadalencs. 

20 de desembre
Concert de Nadal
A les 19 h Centre Cultural Església Vella
Amb els alumnes de l’Aula de Música 
baptista nogués. 

23 de desembre
Concert de Nadal 
A les 18 h Centre Cultural Església Vella
Organitza: Coral sant Miquel 
de Mont-roig



24 de desembre
Visita del Pare Noel 
A les 18 h Plaça de Joan Miró
Vine a rebre aquest entranyable 
personatge acompanyat dels seus 
follets.
Col·labora: grup de Colònies i Esplai “Els 
brivalls”

24 de desembre
Missa del Gall
A les 23 h Església Sant Miquel 
Arcàngel 

25 de desembre
Missa de Nadal
A les 13 h Església 
Sant Miquel Arcàngel

26 de desembre
Cursa popular 
del gall dindi
A les 10 h Plaça de Miramar 
Cursa popular del gall dindi, totes les 
categories, totes les edats. inscripcions 
gratuïtes.
Organitza: Penya Ciclista Mont-roig

26 de desembre
Missa de Sant Esteve
A les 12 h Ermita de la Mare de Déu de la 
Roca

26 de desembre
Pessebre vivent 
i Tió Popular 
A les 18 h Els Rentadors
Els alumnes de 6è de primària de l’Escola 
Mare de Déu de la roca realitzaran el 
pessebre vivent. Durant la tarda els nens i 
nenes també podran fer cagar el tió. 
Organitza: Alumnes de 6è de primària
de l’Escola Mare de Déu de la roca

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! 
Col·labora: grup de Colònies i Esplai 
“Els brivalls”. servei de bar a càrrec dels 
Armats de Mont-roig



29 de desembre
Visita de Wit Pegàs, 
el cavall alat
A les 17.30 h De la Plaça de Mossèn 
Gaietà Ivern fins a arribar a la Plaça 
de Joan Miró
Wit Pegàs és un titella d’alumini 
de grans dimensions, un cavall 
indomable i lliure. Els nens i nenes 
que vulguin podran escriure els seus 
desitjos i penjar-los al llom del cavall.

29 i 30 de desembre
Conte de Nadal 
de Charles Dickens 
A les 19 h Casal de Joves K1
Els joves del grup de teatre Els Xuts 
representaran l’obra El Conte
de nadal, amb versió d’Adelaida 
Frias.

30 de desembre
7a Cursa dels Nassos 
A les 10.30 h Poliesportiu municipal 
Cursa popular de circuit mixt d’uns 5 km. 
En acabar, hi haurà la Cursa dels nassets 
pels més petits. 
Organitza: C.E. L’Areny

30 de desembre
Cap d’any anticipat
D’11 a 14 h Poliesportiu municipal 
Celebra abans que ningú l’arribada de 
l’any nou, a les 12 del migdia, amb un 
vermut electrònic.

31 de desembre
L’Home dels Nassos  
A les 18 h Centre Cultural 
Església Vella
Visita d’aquest personatge 
que té tants nassos com dies 
li falten a l’any.

31 de desembre
Revetlla de Cap d’Any 
A les 00.30 h Poliesportiu municipal
show Menéalo On tour amb Más & Más 
i Dj nacho Lascasas. 
servei de bar a càrrec dels Kintus/es

1 de gener
Missa de Cap d’Any
A les 13 h Església Sant Miquel Arcàngel

1 de gener
Pessebre vivent i recollida 
de cartes 
A les 18 h Els Rentadors
Durant la tarda hi haurà els Emissaris de 
ses Majestats els reis Mags d’Orient que 
recolliran les cartes.
Organitza: Alumnes de 6è de primària 
de l’Escola Mare de Déu de la roca



del 
CAGANER

Ruta

Del 17 de desembre
al 2 de gener
troba el caganer amagat i participa 
en aquesta iniciativa de dinamitza-
ció comercial. 

Podeu consultar les bases i premis al full 
informatiu que trobareu als comerços 
associats. 

Organitza: Associació d’Empresaris 
i Comerciants de Mont-roig 
del Camp

2 de gener
Taller de cuina 
per a petits Xefs
A les 18 h Casa de Cultura
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

3 de gener
Entrega dels premis del 
Concurs de Pessebres 2018
A les 18 h Casa de Cultura 

4 de gener
Titelles
A les 18 h Centre Cultural 
Església Vella
Espectacle “M’he portat bé” de la 
companyia la Pantomima.
Activitat educativa amb divertides 
històries pels més petits de casa.

5 de gener
Cavalcada del Reis 
Mags d’Orient 
A les 18 h Avinguda Catalunya 
Els esperarem amb l’actuació de 
la stromboli Jazz band i la màgia 
del grup de fantasia “Els encants 
il·luminats fades i elfs del bosc”. 

De 10 a 15 h, els Emissaris dels reis 
Mags rebran els encàrrecs especials 
al poliesportiu municipal.

6 de gener
Missa 
de Reis
A les 13 h 
Església 
Sant Miquel 
Arcàngel

 


