
M I A M I  P L A T J A
DEL 21 AL 29 DE JULIOL

09.30 h - Plaça del Centre Polivalent
Tirada de bitlles campionat intercomarcal
Organitza: L’Associació de Bitlles de Miami Platja

18.00 h - Plaça del Cinquantenari
Vaquetes
Amb l’animació de Suquet Calero.
Preu de l’entrada: 3.00 €. Aforament limitat. Venda 
d’entrades anticipades al Centre Polivalent en horari 
de 9.00 a 13.00 hores. 

22.30 h - Pista d’Estiu
Actuació de màgia
Amb IMPACT! Un espectacle per a tota la família amb 
grans il·lusions, interacció amb el públic i efectes 
especials.

23.30 h - Pista d’Estiu
Discoteca mòbil

18.00 h - Pista d’Estiu
Festa de l’aigua
Vine a remullar-te i a gaudir d’aquesta proposta 
refrescant.
Col·labora: Associació Mitjanit

18 a 21 h - Zona esportiva platja Cristall
Campionat de vòlei platja. Fase eliminatoria.
Competició en format 2 x 2.

22.30 h - Passeig Marítim
Actuació del grup Covers
Grup de versions que portaran els grans èxits del 
pop i del rock, actuals i dels anys 70, 80 i 90. 
Col·labora: El Limonero, Eclipse, Tròpik, 
Chisquiribisqui, La Cosita Beach i La Cassola del Seny. 

10.30 h - Estació Nàutica 
Sortida amb kayac
Gaudeix del mar i de les cales de Miami Platja amb 
aquesta excursió. Les inscripcions es faran al casal de 
Joves K2. Places limitades. Activitat gratuïta.

18 a 21 h - Zona esportiva platja Cristall
Campionat de vòlei platja. Fase final.
Competició en format 2 x 2.

Dijous 27

Divendres 28

Col·laboren:

Costa · Càmping Miramar · Càmping Playa Mont-roig · Club de Golf Bonmont · 
Port Aventura World · Yeguada Nieto · Restaurant Sora · PC Box · Farmàcia Solé · 

Limonero · Eclipse · Tròpik · Chisquiribisqui · La Cosita Beach · La Cassola del Seny · 
Associació Mitjanit · Club de Tir Miami Platja · Amics del Country · Balls Line Dance 

& Country Mont-roig Miami · Nuevos Aires de Miami · Club de Rítmica de Miami 
Platja · Associació de Bitlles de Miami Platja · Coro Rociero Arena del Mar 

Amb el suport de:

Patrocinador oficial:Organitza:

Segueix-nos

23.00 h - Pista d’Estiu
Ball amb l’orquestra Mr. Highland

12.00 h - Església Santa Maria Magdalena
Missa rociera de Sant Jaume
Amb l’actuació del Coro Rociero Arena del Mar.

17.30 h - Pèrgola platja Cristall
Animació familiar amb l’espectacle 
“Gresca i festa”
Balls, pinta cares, malabars i tot tipus 
d’entreteniments pels més petits de casa.

21.00 h - Pèrgola platja Cristall 
Actuació del grup Broad & Covers
Deixa’t seduir per les versions i clàssics del jazz 
d’aquest quartet. 

22.30 h - Platja Cristall
Gran castell de focs artificials
Seguidament, segona part de l’actuació del grup de jazz.

16.00 h - Plaça del Centre Polivalent 
Tornejos de futbolí, del casal de joves K2

18 a 21 h - Zona esportiva platja Cristall
Jornada prèvia al Campionat de vòlei platja. Si 
encara no tens grup per participar-hi, troba’l aquest 
dia! Activitat gratuïta.
Inscripcions: Dilluns, dimecres i dijous, de 18.30 a 
20.30 h a les instal·lacions esportives de platja 
Cristall. Més informació: Poliesportiu de Miami 
Platja.

19.00 h - Pèrgola platja Cristall
Espectacle oriental amb “Sherezade 
Troupe”
Acrobàcies i balls que et deixaran bocabadat.

22.30 h - Pèrgola platja Cristall
Actuació del grup The Wave
Concert amb les millors versions dels temes més 
clàssics de la història de la música.

16.30 h - Carrer Cerdanya 
Gran tobogan aquàtic
100 m de tobogan inflable amb aigua per 
lliscar i divertir-se. Porta el teu flotador!!

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

2 nits a les caravanes vintage 
del càmping Miramar

2 nits al resort de Pierre & Vacances
1 sopar per a dues persones 
al càmping Els Prats

1 sopar per a dues persones 
al restaurant Les Vistes del Club de Golf Bonmont

1 sopar per a dues persones al Grill Restaurant del 
càmping Playa Mont-roig

4 entrades a Port Aventura World
#StJaumeMiami

#FestaN340

#N340photocall

Participa-hi a través 
d’Instagram i Facebook 

amb les etiquetes:

Podràs guanyar

Entrada gratuïta

MAR MUSIK FESTIVAL
28 i 29 de Juliol  Platja de la 

Punta del Riu

2 ESCENARIS · ROBOT LED DANCERS · GOGO’S · 
PANTALLA VIDEO LED · PHOTOCALL · ZONA VIP · 

FOOD CORNER · I MOLT MÉS...
Més informació a facebook.com/Associacio-Mitjanit

Participa-hi a través 

Concurs de les 
festes de 

Sant Jaume



09.30 h - Plaça del Centre Polivalent
Tirada de bitlles campionat intercomarcal
Organitza: L’Associació de Bitlles de Miami Platja

18.00 h - Plaça del Cinquantenari
Vaquetes
Amb l’animació de Suquet Calero.
Preu de l’entrada: 3.00 €. Aforament limitat. Venda 
d’entrades anticipades al Centre Polivalent en horari 
de 9.00 a 13.00 hores. 

22.30 h - Pista d’Estiu
Actuació de màgia
Amb IMPACT! Un espectacle per a tota la família amb 
grans il·lusions, interacció amb el públic i efectes 
especials.

23.30 h - Pista d’Estiu
Discoteca mòbil

18.00 h - Pista d’Estiu
Festa de l’aigua
Vine a remullar-te i a gaudir d’aquesta proposta 
refrescant.
Col·labora: Associació Mitjanit

Diumenge 23

Dilluns 24

Dimarts 25

20.00 h - Pista d’Estiu
Inici de les festes amb l’actuació en 
directe del cantant Chipper Stanley.

20.30 h 
Pregó de Festa Major
A càrrec de David Garcia, director del nou 
Institut de Miami Platja. 
Seguidament, aperitiu popular amb 
música en directe. 

23.30 h - Pista d’Estiu
Ball amb l’orquestra Moonlight

09.30 h - Camp de Tir municipal “La Planada”
Tirada local /social de Sant Jaume
Organitza: Club de Tir de Miami Platja

18.00 h - Plaça Cinquantenari
Vaquetes
Amb l’animació de la xaranga Cafè, copa i puro. 
Preu: 3.00 €. Aforament limitat. Venda 
d’entrades anticipades al Centre Polivalent en 
horari de 9.00 a 13.00 h. 

00.00 h - Pista d’Estiu
Ball amb el grup de versions 
Glamour Band

Dissabte 22Divendres 21

18 a 21 h - Zona esportiva platja Cristall
Campionat de vòlei platja. Fase eliminatoria.
Competició en format 2 x 2.

22.30 h - Passeig Marítim
Actuació del grup Covers
Grup de versions que portaran els grans èxits del 
pop i del rock, actuals i dels anys 70, 80 i 90. 
Col·labora: El Limonero, Eclipse, Tròpik, 
Chisquiribisqui, La Cosita Beach i La Cassola del Seny. 

10.30 h - Estació Nàutica 
Sortida amb kayac
Gaudeix del mar i de les cales de Miami Platja amb 
aquesta excursió. Les inscripcions es faran al casal de 
Joves K2. Places limitades. Activitat gratuïta.

18 a 21 h - Zona esportiva platja Cristall
Campionat de vòlei platja. Fase final.
Competició en format 2 x 2.

10 h - Masterclass de zumba amb Fit 4 live (Escenari N).
10 a 14 h i de 17 a 21 h - Mercat mariner amb productes gastronò-
mics, artesania i complements, entre d’altres. 
10 a 14 h i de 17 a 21 h - Inflables  
10 a 13 h i de 17 a 21 h - Concurs de dibuix infantil. 
A càrrec de la farmàcia Solé.
10 a 13 h - Punt d’experiència virtual. Espai amb jocs en tres 
dimensions. A càrrec de PC Box. 
12 h - Exhibició de ball a càrrec de l’Associació Amics del Country 
(Escenari 3).
12 a 14 h - Show cooking de sushi.  Podràs, a més, degustar diverses 
varietats d’aquest plat japonès. A càrrec del restaurant Sora.
12 h - Exhibició de ball a càrrec de l’Associació Balls Line Dance and 
Country (Escenari N).
12.30 h i 17.30 h  - Photocall amb mascotes d’animació. Podràs fer-te 
fotografies amb els personatges infantils més famosos del moment 
(Escenari 3). 
17 a 17.30 h - Exhibició de sevillanes a càrrec de l’Associació Nuevos Aires 
de Miami (Escenari 3).

ZONA

ZONA

18 h - Espectacle itinerant amb xanquers
18 h i 19.30 h - Espectacle musical de Sesamo on 
tour. A càrrec de Port Aventura World. 
18.30 h - Exhibició del Club de Rítmica de Miami 
Platja (Escenari N). 
20 h - Cercavila amb la xaranga Tocabemolls, 
xanquers i la comparsa del carnaval de Tarragona 
Residencial Palau.
21 h - Inici de la Guerra de Batucades amb Reus 
Samba i la Tropa lo troc i final a la plaça Tarragona.

10.30 h a 13 h - Animació i tallers infantils. 
A càrrec de Pierre & Vacances.
10 a 21 h - Photocall N-340. Vine a fer-te una 
fotografia divertida al photocall oficial de la festa i 
participa al concurs de les xarxes socials amb 
l’etiqueta #N340photocall. Podràs guanyar un dels 
premis!
13 h - Festa de l’escuma (Escenari 4).

19 h - Photocall amb mascotes d’animació.  Podràs fer-te 
fotografies amb els personatges infantils més famosos del 
moment (Escenari 4). 
19 h - Espectacle itinerant amb xanquers 
21 h - Inici de la Guerra de Batucades amb Tympanum i 
Engrescats i final a la plaça Tarragona.
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L’Hospitalet de l’Infant Cambrils

10 a 14 h i de 17 a 20 h - Inflables aquàtics 
12 h - Festa Holi. No et perdis aquesta batalla musical que 
omplirà de múltiples colors la nacional. Participa-hi! Les 
bossetes amb els colors es podran adquirir de 10 a 12 h 
(Escenari 0).
18.30 a 19.30h - Espectacle eqüestre. Els cavalls realitzaran 
diferents números musicals on demostraran una magnífica 
compenetració amb els seus genets, en una funció digne 
d’admirar. Una proposta a càrrec de Yeguada Nieto.
19.30 h - Xaranga itinerant amb la companyia Cafè, 
copa i puro. 

ZONA

10 a 14 h i de 17 a 20 h - 
Inflables i activitats per a tota 
la família.
11 h - Gimcana esportiva 
amb jocs tradicionals com 
cursa de sacs, estirar la corda o 
joc del mocador.
17 a 21 h - Exposició de 
cotxes clàssics. A càrrec del 
Club de Vehicles Clàssics de 
Salou. 

ZONA

23.00 h - Pista d’Estiu
Ball amb l’orquestra Mr. Highland

12.00 h - Església Santa Maria Magdalena
Missa rociera de Sant Jaume
Amb l’actuació del Coro Rociero Arena del Mar.

17.30 h - Pèrgola platja Cristall
Animació familiar amb l’espectacle 
“Gresca i festa”
Balls, pinta cares, malabars i tot tipus 
d’entreteniments pels més petits de casa.

21.00 h - Pèrgola platja Cristall 
Actuació del grup Broad & Covers
Deixa’t seduir per les versions i clàssics del jazz 
d’aquest quartet. 

22.30 h - Platja Cristall
Gran castell de focs artificials
Seguidament, segona part de l’actuació del grup de jazz.

16.00 h - Plaça del Centre Polivalent 
Tornejos de futbolí, del casal de joves K2

Dimecres 26

18 a 21 h - Zona esportiva platja Cristall
Jornada prèvia al Campionat de vòlei platja. Si 
encara no tens grup per participar-hi, troba’l aquest 
dia! Activitat gratuïta.
Inscripcions: Dilluns, dimecres i dijous, de 18.30 a 
20.30 h a les instal·lacions esportives de platja 
Cristall. Més informació: Poliesportiu de Miami 
Platja.

19.00 h - Pèrgola platja Cristall
Espectacle oriental amb “Sherezade 
Troupe”
Acrobàcies i balls que et deixaran bocabadat.

22.30 h - Pèrgola platja Cristall
Actuació del grup The Wave
Concert amb les millors versions dels temes més 
clàssics de la història de la música.

16.30 h - Carrer Cerdanya 
Gran tobogan aquàtic
100 m de tobogan inflable amb aigua per 
lliscar i divertir-se. Porta el teu flotador!!


