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Presentació
La Guia Municipal d’Entitats de Montbrió del Camp respon a la demanda 
sorgida de les reunions periòdiques amb les entitats, on van manifestar la 
necessitat de trobar una eina que donés a conèixer l’ampli teixit associatiu 
de Montbrió del Camp.
El teixit associatiu és un dels principals actius que tenim a Montbrió, és 
ampli, divers, actiu i dinàmic. Aquesta guia vol oferir als nostres veïns, 
veïnes i a les entitats una eina molt important per promocionar i difondre 
la riquesa del nostre moviment associatiu. A la guia hi podreu trobar 
informació de què fan i com hi podeu contactar.
Amb la Guia d’Entitats assolim cobrir una necessitat generalitzada de 
totes les entitats. Tenim un doble objectiu, el d’interessar a altres persones 
a participar i gaudir de les activitat organitzades i donar a conèixer a la 
població l’existència d’aquestes entitats de les quals tothom en pot formar part.
Així doncs, us animem a tots a participar de les activitats i a que formeu 
part dels grups de treball, colles... 

Vicenç Ferré Puig
Alcalde de Montbrió del Camp

Com a Regidora d’Entitats em satisfà presentar-vos aquesta Guia fruit del 
treball conjunt entre entitats i la regidoria. Espero que us sigui d’utilitat 
per conèixer millor el nostre teixit associatiu i que us animeu a participar i 
formar part de qualsevol d’elles.

Cèlia Francesch Piqué
Regidora d’Entitats
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COLLA DE GEGANTS DEL BARRI D’AVALL

DESCRIPCIÓ
La nostra parella de gegants estan tallats en fusta. Van ser comprats en una 
subhasta a Poblet a mitjans del s. XIX; per tant són de segona mà. Dos veïns del 
barri, en Cirlo i en Climent, van anar amb un carro  buscar-los. Ell representa 
un guerrer medieval anomenat Pinxo i ella una dama de l’època anomenada 
Pinxa. 
La nostra colla gegantera ha fet i fa sortides per poblacions veïnes, a co-
marques de Barcelona i Girona, i fins i tot, hem arribat a París i Brussel·les.
També cal destacar que, si mireu la pel·lícula “La Plaça del Diamant” i us hi 
fixeu bé, els podreu veure dansant enmig de la multitud.

ACTIVITATS DESENVOLUPADES
La nostra colla gegantera participa a diverses trobades geganteres on som 
convidats. Estem sempre disposats a col·laborar en totes les activitats que 
ens proposen, sempre i quan hi hagi suficients geganters per ballar els nos-
tres gegants.

CONTACTE
Per poder formar part de la Colla Gegantera del Barri del Carrer d’Avall, 
us podeu dirigir a qualsevol membre de la Colla Gegantera o a:
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C. d’Avall, 60 de Montbrió del Camp.

gegantsbarridavallmontbrio@gmail.com

https://ca-es.facebook.com/gegants.delbarridavall
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GRUP DE TEATRE “LA TRALLA”

DESCRIPCIÓ
El nostre grup de teatre té com a finalitat primera compartir amb el públic la 
nostra passió pel teatre. Ens ho passem d’allò més bé assajant i ens encanta 
sentir la reacció del públic quan veuen què passa a damunt de l’escenari.

ACTIVITATS DESENVOLUPADES
Les obres que representem són principalment comèdies de diversa temàti-
ca. Hem interpretat obres de Carlo Goldoni, Oscar Wilde, Anton P. Txèchov, 
Paco Mir, entre d’altres autors. Sempre les estrenem al poble i posterior-
ment les portem allà on ens contractin. 
Mereixen una menció especial els nostres pastorets musicals, “L’estel de 
Natzaret”. La música és genuïna del poble interpretada per músics en di-
recte i l’obra és una versió de la de Ramón Pàmies.

COM FER-SE MEMBRE DEL GRUP?
Qualsevol persona amb inquietuds teatrals pot esdevenir part del grup. No 
és necessària l’experiència prèvia. Imprescindible tenir ganes de passar-ho bé.

CONTACTE
Per poder contactar amb nosaltres ho podeu fer a través dels següents mitjans:

teatretralla@gmail.com

https://ca-es.facebook.com/latralla.teatre
 
@tralla.teatre
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CLUB CICLISTA MONTBRIÓ DEL CAMP 
(C.C. MONTBRIÓ DEL CAMP)

DESCRIPCIÓ
El Club Ciclista de Montbrió del Camp desenvolupa tota mena d’activitats 
relacionades amb el ciclisme.

ACTIVITATS DESENVOLUPADES
Ciclisme de muntanya, ciclisme de carretera, ciclisme de competició i excur-
sions cicloturístiques.

ON I COM FER-SE SOCI?
C. Magdalena Blay. local 2, 

CONTACTE 
Per participar en les activitats i sortides que organitzem podeu informar-vos a:
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ccmontbrió 

C. Magdalena Blay, Local 2 (en horari comercial)

977 826 968 

ccmontbrio@gmail.com
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ASSOCIACIÓ CULTURAL ELS PORXOS

DESCRIPCIÓ
L’Associció cultural Els Porxos té com a objectiu editar una revista municipal 
trimestralment. La revista s’anomena “Els Porxos”. És una revista d’interès 
i informació local. En alguns dels articles ens dediquem a recuperar fets i 
anècdotes de la història del nostre poble. També hi ha espai dedicat a in-
formar de les activitats que porten a terme les diferents entitats del poble.
Altres seccions que hi podem trobar són la secció d’entrevistes, el reportat-
ge..., entre molts altres articles.

ACTIVITATS DESENVOLUPADES
Els membres que en formem part, ens reunim periòdicament per tal de 
buscar temes interessants sobre els quals redactar els articles, també fem 
recerca d’informació, redactem... Altres es dediquen a entrevistar a perso-
nes que per alguna raó destaquen i que pensem que la població n’ha de 
ser coneixedora.

ON I COM FER-SE SOCI?
Cal anar a la Biblioteca Pública i omplir una butlleta de subscripció. Fer-se 
soci té un cost de 15€ anuals i et dóna dret a rebre la revista durant tot 
l’any.

CONTACTE
Ja sigui per aportar idees o per formar part de l’Equip de Redacció, et pots 
posar en contacte amb nosaltres:

REVISTA D’INFORMACIÓ LOCAL DE MONTBRIÓ DEL CAMP
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elsporxos@tinet.cat 

977 826 835

Av. St. Jordi, 4
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AMPA LLAR D’INFANTS “L’ARC DE SANT MARTÍ”

DESCRIPCIÓ
L’AMPA és una associació que agrupa pares i mares de la llar que volun-
tàriament s’hi vulguin associar. La seva funció és treballar conjuntament 
amb el centre educatiu en l’educació dels fills/es.

ACTIVITATS DESENVOLUPADES
Sessions de contacontes dirigides als nens i nenes, sorteig de cistelles de Na-
dal, sorteig de mones, compra de material educatiu per la llar, col·laboració 
en les festes de la llar (castanyada, fi de curs…) i d’altres que van sorgint 
durant el curs escolar.

ON I COM FER-SE SOCI?
Pots fer-te soci de l’AMPA a través de la mateixa Llar. Cal efectuar el pagament 
d’una quota anual de 10 €.

CONTACTE
Per tal de fer-te soci o col·laborar en l’organització d’activitats, pots 
adreçar-te a:
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ampa_adsm@hotmail.com

C.Bòbila s/n de Montbrió del Camp

https://www.facebook.com/AMPA-LArc-de-Sant-Martí
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GR-EXMONT

DESCRIPCIÓ
GR-EXMONT és un grup excursionista de Montbrió del Camp. Estem adhe-
rits a la federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya. Des de l’associació 
organitzem caminades per diversos indrets del nostre territori.

ACTIVITATS DESENVOLUPADESS
S’organitzen sortides a peu per conèixer el nostre territori, pugem cims, 
fem vies ferrates, participem en sortides programades d’altres entitats... 
També tramitem llicències federatives.

ON I COM FER-SE SOCI?
Per fer-se soci del Grup Excursionista, només cal enviar un correu electrònic 
a grexmont@tinet.cat.

CONTACTE I INFORMACIÓ 
Per tal d’entrar a formar part del Grup Excursionista o demanar informació 
us podeu adreçar a:
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https://ca-es.facebook.com/grexmont.associacioexcursionista

Revista els Porxos

grexmont@tinet.cat
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ASSOCIACIÓ DE DONES DE MONTBRIÓ DEL CAMP

DESCRIPCIÓ
És una associació sense ànim de lucre amb la finalitat de donar eines a les 
dones del nostre poble perquè es puguin desenvolupar com a persones. Les 
sòcies són només dones. 

ACTIVITATS DESENVOLUPADES
Les activitats desenvolupades, en general van dirigides a tothom: xerrades, 
tallers, teatre, sortides culturals, puntes de coixí...

COL·LABOREN
Amb la Lliga Contra el Càncer i amb els Donants de Sang.

ON I COM FER-SE SOCI?
Cal posar-se en contacte amb algun membre de la junta.

CONTACTE I INFORMACIÓ
Podeu adreçar-vos a qualsevol membre de la junta.
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COLLA GEGANTERA
DE SANT ANTONI

DESCRIPCIÓ
La colla gegantera del barri de Sant Antoni, formada per dos gegants, un 
gegantó, 4 caps grossos i un grup de gralles i timbals.
Els gegants són l’Antoni i la Montserrat, de 4 m d’alçada i uns 50 kg de pes 
cadascun. Daten del 1952 i es van comprar a Barcelona a la històrica boti-
ga “El Ingenio”. La seva primera aparició va ser per la Processó de Corpus 
d’aquell mateix any.
El gegantó Jordi fa uns 2 m d’alçada, pesa uns 20 kg i va ser construït per 
l’artesà Joan Miró Oró de la Serra d’Almos l’any 2010.
Quatre caps grossos, dos avis i dos nens, fets per l’esmentat artesà Joan 
Miró acompanyen els gegants, amb la col·laboració de la canalla de la colla, 
durant les cercaviles i les ballades a la plaça.

ACTIVITATS DESENVOLUPADES
La colla gegantera participa en diferents actes i festes de la vila de Mont-
brió del Camp com “per exemple” cercaviles, trobades geganteres, ballades 
a la plaça... També participa en altres actes fora vila acompanyant a altres 
colles en les seves festivitats i actes.

ON I COM FER-SE SOCI?
Qui estigui interessat a col·laborar, pot posar-se en contacte amb qualsevol 
membre de la colla per comunicar-li la seva voluntat de formar-ne part com 
a ballador/a, graller/a o timbaler/a.

CONTACTE I INFORMACIÓ
 
             http://www.facebook.com/gegants.stantonimontbrio

                gegstantoni@hotmail.es

                http://twitter.com/gegstantoni 
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ASSOCIACIÓ CULTURAL I DE PROMOCIÓ 
JUVENIL “EL LLUERT”

DESCRIPCIÓ
Som una entitat sociocultural que va néixer el 2007 amb la vocació d’activar 
la vida associativa de Montbrió, fent que les persones del poble es relacio-
nin entre si a través d’activitats culturals i d’oci. Som una entitat sense ànim 
de lucre, apolítica, independent i aconfessional, que fem activitats per a 
totes les edats. Al llarg d’aquests anys hem fet tallers, sortides culturals, 
exposicions, concerts, conferències, cursos, sopars populars...

ACTIVITATS DESENVOLUPADES
Actualment el lluert ofereix activitats fixes anuals com la calçotada, l’ana-
da nocturna a la Roca, cicles de conferències, activitats per a nens i la fira 
de productes ecològics “Som el que Mengem”, Fer cagar el Tió... Tenim 
diferents seccions i cursos: El Ball de Diables i colla gegantera “Consellers 
de l’Avern”, el grup de Batucada “Pim Pam del Camp” i la colla sardanista. 
Fem cursos de flamenc, ioga, dansa del ventre... Si tens ganes de fer qual-
sevol activitat, proposa’ns-la!

ON I COM FER-SE SOCI?
Per tal de poder desenvolupar les activitats s’estableix un pagament de soci 
que són 15€ anuals. Per fer-te soci cal enviar un correu electrònic: elllluert@
gmail.com o contactar amb qualsevol membre del grup de treball.

CONTACTE I INFORMACIÓ
Per demanar informació, fer propostes o venir a col·laborar i formar part 
del grup de treball pots adreçar-te a:

 

CONTACTE
Per contactar amb el Grup de Batucada “PIM PAM DEL CAMP” a:

             https://www.facebook.com/pimpamdelcamp.batucadalluertera

EL
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www.ellluert.cat

ellluert@gmail.com

http://www.facebook.com/ellluert.montbrio

@el_lluert
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GRUP DE DIABLES I COLLA GEGANTERA 
“CONSELLERS DE L’AVERN”

DESCRIPCIÓ
Som una entitat sociocultural creada l’any 2011 per un grup de joves de 
Montbrió del Camp que creia que una colla de diables donaria vida tant a 
la cultura i tradició popular com a les festes del poble. Uns anys després, 
recuperant la geganta Roberta i muntant el gegant Gargamel, vam afe-
gir-nos com a colla gegantera a la cultura del poble. Som una entitat sense 
afany de lucre, apolítica, aconfessional i formem part com a secció de l’en-
titat del poble “El Lluert”. A banda de sortir cada festa major als correfocs i 
a les cercaviles del poble, també intentem obrir-nos a altres pobles del Baix 
Camp i realitzar diferents activitats durant l’any per finançar la colla.

ACTIVITATS DESENVOLUPADES
Cada any intentem realitzar activitats com l’Abirració, el sopar de la Castanyada, 
tornejos de ping-pong, de cartes, cinema per als infants més petits i parti-
cipem en activitats populars com el mercat de Nadal. Durant la festa major 
i les festes de barri, sortim com a colla gegantera en les cercaviles i com a 
colla de diables en el correfocs. A més, organitzem sortides a altres pobles 
(hem estat a Botarell, a Cambrils...)

COM FER-SE MEMBRE
Si vols formar part de la nostra colla, ho tens molt fàcil, envia’ns un correu a 
consellersdelavern@gmail.com o posa’t en contacte amb qualsevol membre 
de la colla, que et presentarà a la següent reunió.

CONTACTE I INFORMACIÓ
També ens podeu trobar a les nostres reunions el PIJ, a l’antiga Casa de 
Cultura, normalment els dijous a les 22.00 h.
Actualment el nostre local és el local de joves, el PIJ, l’antiga casa de cul-
tura. Normalment hi podràs trobar algun membre del grup de diables i 
comunicar-li les teves inquietuds. No et tallis!

consellersdelavern@gmail.com

https://www.facebook.com/diablesmontbrio
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ASSOCIACIÓ DE CAÇADORS L’ESPERANÇA

DESCRIPCIÓ
Societat sense ànim de lucre que s’encarrega del control i pràctica de la 
caça menor al terme de Montbrió del Camp.

ACTIVITATS DESENVOLUPADES
Activitats relacionades amb la caça menor i, en cas de necessitat, control de 
plagues (conills, tudons,…)

ON I COM FER-SE SOCI?
Complir els requisits que marquen els estatuts i posar-se en contacte amb 
la junta.

CONTACTE I INFORMACIÓ
           

             C. d’avall, 24 o contactant amb membres de la junta

               fontgi@yahoo.es
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COLLA GEGANTERA  DEL BARRI DE LA CLOSA

DESCRIPCIÓ
La colla gegantera del barri de la Closa de Montbrió del Camp està forma-
da per dos gegants centenaris que representen un rei moro i una princesa 
cristiana. Aquests gegants van ser comprats l’abril del 1894 al poble veí de 
Riudecols a la fusteria de Jaume Solanelles, dit Magí. Tot i així el barri de 
la Closa té documentada l’existència de gegants des de 1814, en un dieta-
ri conservat de l’època, del veí i primer majoral dels gegants Pere Martí. 
D’aquells gegants es conserven els vestits de roba d’indiana. El Rei moro 
medeix 3,10 m i pesa 45 kg i la princesa 55 kg i 3 m.

ACTIVITATS DESENVOLUPADES
La colla gegantera participa en tots els actes i festes que cada any tenen 
lloc al nostre poble. Els podeu veure ballar  sempre a la plaça de la vila per 
la Festa Major d’estiu, per Sant Pere i per la Festa Major d’hivern, per Sant 
Antoni. A més d’altres actes en què són convidats. També participen en 
trobades i ballades geganteres fora vila, acompanyant a altres colles. Pel 
fet de ser centenaris han estat exposats tres vegades al Palau de la Virreina 
de Barcelona. Aquest passat 2014, la colla va celebrar el 200 aniversari de 
Gegants al Barri i va organitzar diferents actes commemoratius, entre els 
més rellevants una trobada de colles centenàries mores que va portar a 
Montbrió gegants tan importants com els del Pi, els Moros de Reus, els de 
Sitges, els de Lleida i els de Monistrol de Montserrat, tots centenaris. També 
es va editar un conte sobre la història dels gegants i del barri “El rei moro 
i la princesa”.

ON I COM FER-SE SOCI?
Tothom qui tingui ganes de fer ballar els gegants o acompanyar-nos, serà 
benvingut. Només cal que es posi en contacte amb qualsevol membre de la 
colla per formar-ne part, com a ballador, graller o timbaler. No es paguen 
quotes de soci.

CONTACTE I INFORMACIÓ
Podeu contactar amb nosaltres a través de:
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beli38_@hotmail.com

https://www.facebook.com/gegants.delaclosa/
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COMISSIÓ DE REIS

DESCRIPCIÓ
Som un grup de persones que sense ànim de lucre preparem l’arribada dels 
Reis Mags. La comissió està activa del mes d’octubre al mes de Febrer.

ACTIVITATS QUE DESENVOLUPA
Organitzar l’arribada del Patge Reial per recollir les cartes. Planificar
l’arribada dels Reis Mags per tal de poder portar les joguines a casa de
cada nen i nena.

ON TROBAR INFORMACIÓ
Els dos dies de recollida de paquets o posant-se en contacte amb qualsevol
membre de la comissió. En els díptics informatius que es reparteixen anual-
ment pels domicilis del municipi.

CONTACTE
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reismontbrio@gmail.com
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AMPA ESCOLA JOSEP M. SOLER I GENÉ
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ampamontbrio@hotmail.es

www.facebook.com/ampa.josepm.soler

DESCRIPCIÓ
Som l’Associació de Mares i Pares de l’escola Josep M. Soler, entitat sense 
ànim de lucre que organitza activitats per a tot l’alumnat i col·labora acti-
vament amb el centre.

ACTIVITATS QUE DESENVOLUPA
L’AMPA gestiona el menjador i les activitats extraescolars; també activitats 
lúdiques com l’arribada dels patges reials a l’escola, festa de final de curs, 
la festa de la primavera, jocs florals, el taller del fanalet, la venda de flors 
del mercat de Nadal…

CONTACTE I INFORMACIÓ
La nostra oficina es troba a dintre del recinte escolar. L’horari és dilluns i 
dijous de 9.00 a 9.30 hores i dimecres de 15.00 a 16.00 hores.
Per a més informació cal dirigir-se a l’Ajuntament de Montbrió del Camp.

17



CÀRITAS PARROQUIAL DE MONTBRIÓ DEL CAMP

DESCRIPCIÓ
Càritas és l’organisme de l’Església Catòlica, que vol fer palès l’amor de Déu 
cap als més pobres, els últims, els que no compten. Els treballs humanitaris 
de Càritas són realitzats sense tenir en compte la confessió, raça, gènere 
o ètnia dels beneficiaris. Centra la seva activitat a defensar la dignitat de 
la persona humana i a combatre la pobresa, l’exclusió, la intolerància i la 
discriminació. Habilita les persones amb menys recursos a participar en els 
afers que afecten directament les seves vides.

ACTIVITATS DESENVOLUPADES
La nostra principal activitat és l’acollida ja que és la nostra raó de ser. Aques-
ta acollida la fem ajudant les persones més necessitades amb aliments i 
també amb productes necessaris per a la llar. També fem acompanyament i 
orientació personal a qualsevol ésser humà que, per les circumstàncies que 
siguin, puguin necessitar la nostra ajuda. També fem cada any recollida de 
joguines perquè cap nen per Nadal es quedi sense joguines.

CONTACTE I INFORMACIÓ
Per a qualsevol informació i consulta com també per fer donatius us podeu 
adreçar a:

Plaça Sant Antoni, 1 
(al costat de l’Ermita de St. Antoni)
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CLUB ESPORTIU MONTBRIÓ CL
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cemontbrio@gmail.com

https://es-es.facebook.com/people/Ce-Montbrió/

DESCRIPCIÓ
El C. E. Montbrió és un club esportiu. Aquest club es caracteritza per com-
petir en les categories regionals, donant sortida als joves del poble que 
vulguin practicar aquest esport.

ACTIVITATS QUE DESENVOLUPA
Es juga a futbol a nivell amateur i també futbol base. 

CONTACTE I INFORMACIÓ
Al camp de futbol de Montbrió en dies de partit o:
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CLUB ESPORTIU AUTOMODELISME 
MONTBRIÓ DEL CAMP

DESCRIPCIÓ
Club Esportiu d’automodelisme que busca l’afició per aquest esport en la
categoria 1/8 tot terreny principalment i en segona instància en la categoria
1/10.

ACTIVITATS DESENVOLUPADES
Es busca fomentar la pràctica de l’automodelisme organitzant curses a ni-
vell amateur i professional, cursos de conducció i mecànica i jornades de 
convivència entre pilots.

ON I COM FER-SE SOCI
Per fer-se soci és necessari enviar un correu electrònic a pitlinercmontbrio@gmail.com 
i pagar la quota d’associat.

CONTACTE I INFORMACIÓ
Per a qualsevol informació i consulta com també per fer donatius us podeu 
adreçar a:

https://pitlinercmontbrio.wix.com/montbrio

pitlinercmontbrio@gmail.com

Club Pitlinerc Montbrio

@MontbrioRc
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GRUP DE BITLLES MONTBRIÓ

GR
UP

 D
E 

BI
TL

LE
S 

 M
ON

TB
RI

Ó 
D

EL
 C

AM
P

angelb690@gmail.com

DESCRIPCIÓ
Som un grup de persones aficionades a la tirada de bitlles catalanes. Parti-
cipem en la tirada oficial de bitlles catalanes de la coordinadora. Entrenem 
tres dies a la setmana al Poliesportiu Municipal de Montbrió del Camp. 
Participem en tirades de bitlles catalanes a 21 pobles del nostre voltant.

ACTIVITATS QUE DESENVOLUPA
Organitzem una tirada al nostre municipi un cop a l’any.

CONTACTE I INFORMACIÓ
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GRUP DE COLÒNIES MONTBRIÓ DEL CAMP

DESCRIPCIÓ
El grup de Colònies és una entitat amb més de 40 anys d’història. Estiu rere
estiu, els monitors i monitores que formen part del grup de treball, pre-
paren una setmana màgica, plena d’aventures i activitats per fer gaudir la 
nostra canalla. La majoria de nens i nenes del poble han anat de colònies 
alguna vegada i quasi tots els monitors i monitores que formen part del 
grup de treball, en la seva infantesa, han assistit a les Colònies d’Estiu. 
L’estiu de l’any 1983 els nens i nenes que van anar de colònies van interve-
nir en la creació de dos gegants, el Peret i la Mandinga. Així doncs, a part 
d’organitzar les Colònies, també som una Colla Gegantera.

ACTIVITATS QUE DESENVOLUPA
> Setmana de Colònies a l’agost.
> Venda de llibres i roses per Sant Jordi.
> Sortides amb la seva parella de gegants, en Peret i la Mandinga allí on ens
conviden.
> Col·laboració a la Marató de TV3.
> Minicolònies de cap de setmana a la primavera.

CONTACTE
Si vols venir a les nostres activitats o venir a col·laborar i formar part del 
grup de Colònies, pots adreçar-te a:

www.coloniesmontbrio.cat

www.facebook.com/coloniesmontbrio
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ALTRES ENTITATS

> GRUP PROTECCIÓ NATURAL: 
   RECOLLIDA D’ANIMALS FERITS I SALVATGES

> ASSOCIACIÓ DE JUBILATS 

> ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS 
   DE MONTBRIÓ DEL CAMP
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Per a més informació posa’t en 
contacte amb l’Ajuntament:

        977 826 010

        www.montbriodelcamp.cat

        info@montbriodelcamp.cat

AJUNTAMENT DE
Montbrió del Camp


