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SEGUEIX-NOS!

NIT DEL TURISME
El teixit empresarial local es va reunir la passada primavera durant la XIX edició de la Nit del
Turisme, per presentar les novetats del sector i donar així la benvinguda a la temporada
turística.
La gala va posar en valor el treball i la trajectòria professional d'aquelles empreses, entitats o
institucions que aposten per la qualitat, la segmentació, la diferenciació i l'especialització en
el seus serveis, contribuint a potenciar la competitivitat i el desenvolupament turístic del
municipi. Les candidatures del Premi Nit del Turisme 2019 van ser 4: Megabici Bike&Coffee,
Restaurant El Vaixell, La Cuina de l'Ermita i Rentalmar. Finalment, i amb les votacions dels
més d'un centenar d'assistents, el guardó 2019 va ser atorgat a Megabici Bike & Coffee.

BANYS DE LLUNA

Després de tants anys... les activitats organitzades durant els mesos d'estiu han assolit una
identitat pròpia: Banys de Lluna. Aquestes, aglutinen diverses activitats, ja siguin culturals,
esportives, d'oci i lleure, gastronòmiques, de benestar... pensades per a poder donar un
ampli ventall a totes les persones que durant els mesos de juliol i agost visiten el nostre
municipi.
Per les tendències del mercat, i perquè així ho ha demostrat la demanda, s'ha ampliat
l'oferta de les activitats experiencials, ja siguin excursions, visites teatrelitzades, escape room,
tot això acompanyat d'un paquet turístic per donar un valor patrimonial a la nostra destinació
on predomina la motivació de sol i platja.

PLATGES
El Turisme de Sol i de Platja ha estat i és la motivació principal per excel·lència dels nostres
visitants durant l'estiu. La disposició dels 12 km de litoral, repartits en diverses platges
obertes i cales, i la climatologia, fan de Mont-roig i Miami Platja una destinació ideal per a
gaudir dels dies de vacances. Són 4 les platges que disposen de la distinció europea de
Bandera Blava, una 5a amb la distinció mediambiental d'Ecoplaya, i una altra apta per a
gossos. El resultat d'aquests guardons venen donats pels serveis que s'hi ofereixen. Les
tasques que realitza l'equip de Salvament i Vigilància, un total de 14 persones, així com la
neteja, els WC, les passeres, les dutxes, abalisament, carrils nàutics d'accés, i d'altres serveis
adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

ESDEVENIMENTS GASTRONÒMICS

L'oferta gastronòmica del nostre municipi és envejable, per això, des de Turisme
s'organitzen diversos esdeveniments durant tot l'any. S'inicia la temporada amb les Jornades
del Calçot. Enguany, per primera vegada, s'ha celebrat la Fira del Vi, que ha tingut una
excel·lent acceptació, i ja s'està treballant en una propera edició; durant el mes de maig, s'ha
convocat novament la Ruta de la Tapa, on el nombre d'establiments participants supera la
trentena, amb una gran varietat i originalitat de les tapes participants; també, les Jornades
Gastronòmiques del Pop, i sobretot, la seva Diada, han donat el punt gastronòmic previ a la
temporada. Les properes seran les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs de Tardor, que es
celebraran del 5 al 20 d'octubre i que també es preveu que tinguin una gran acollida.



www.mont-roigmiami.cat  · Tel. +34 977 179 468  ·  Fax +34 977 179 545  ·  turisme@mont-roig.

ESTADÍSTIQUES ESTIU 2019 - OFICINES DE TURISME
Font: Mont-roig Miami Turisme

TOTAL VISITES

Més de 6.200 visites
ateses durant l'estiu

51% a l'OT Miami

252 persones ateses
diàriament de mitjana

Els mesos de juliol i agost, s’han atès més de
6.200 visites, al conjunt de Punts d'Informació
de Mont-roig i Miami, és a dir, una mitja diària
de 100 visites. Cal remarcar que des del Punt
d’Informació de la Plaça de Tarragona de Miami
Platja, s’han atès 51 visites diàries, és a dir, el 51
% del total de les visites.
Fent una estimació aproximada de les persones
que s’han apropat a les Oficines de Turisme del
municipi, es pot concloure que s’han atès més
de 15.600 persones, és a dir, 252 persones
ateses diàriament durant l’estiu de mitjana.
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Aquest estiu, francesos i espanyols han estat els
turistes que més han freqüentat la xarxa
d’Oficines de Turisme del municipi, amb un 41%
del total respectivament. Desglossant el turisme
nacional, el 23% dels turistes atesos han
provingut d’arreu de Catalunya i el 18% d'altres
comunitats autònomes de l'estat espanyol. A
continuació, turistes alemanys amb un 6%. Amb
menor percentatge, un 5%, han estat visitants
d'Anglaterra.
Respecte el mateix període de l'any anterior, el
turisme nacional ha incrementat un 3%.
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PROCEDÈNCIA

41% turistes francesos

Turisme nacional, 41%

Increment d'un 3% del
turisme nacional

ALLOTJAMENT

41% s'allotgen en
apartaments turístics

2a residència, 18%

Sector del càmping,
16%

El tipus d’allotjament més destacat entre els
visitants de les OT's de Mont-roig i Miami és
l’apartament turístic, com ho demostra el 41%
del total, especialment al nucli de Miami Platja,
on es concentren bona part d'aquests. En menor
percentatge, el segueixen els propietaris de
segones residències amb un 18%, en gran part
aragonesos i andorrans. En 3r lloc, el sector del
càmping, amb un 16%. Tot i que és el tipus
d’allotjament que més places ofereix, no es
reflecteix en més visites a les OT's perquè ja
disposen d'informació a les recepcions.

INFORMACIÓ

26%, llocs d'interès
del municipi

Festes i tradicions,
13%

12% han demanat
explícitament els
Banys de Lluna

El gestor estadístic que s’utilitza als diferents
Punts d’Informació del municipi permet
classificar la informació més sol·licitada
mitjançant 28 ítems diferents que corresponen
als atractius turístics del municipi i de la Costa
Daurada.
En primer lloc, el 26% dels visitants han
sol·licitat informació sobre els llocs d'interès del
municipi, en segon lloc, sobre festes i tradicions,
amb un 13% i just un punt per sota, informació
sobre el programa d'activitats de l'estiu del
municipi, els Banys de Lluna.


