
19 COLLES I PROP DE 700 ARMATS PARTICIPARAN A LA XX TROBADA
D'ARMATS DE LES COMARQUES TARRAGONINES

Mont-roig del Camp acollirà aquest pròxim diumenge la trobada, que celebra
enguany el seu vintè aniversari

Mont-roig del Camp acull aquest pròxim diumenge, 13 de març, la XX Trobada d'Armats
de les Comarques Tarragonines. Un total de 19 colles d'arreu del territori participaran en
aquesta tradicional trobada, que preveu aplegar enguany prop de 700 armats.

A més de la Colla d'Armats de Mont-roig, la colla amfitriona, participaran les colles de El
Pla de Santa Maria, Reus, Vilaplana, La Palma d'Ebre, Valls, Vilallonga del Camp, Alcover,
Constantí, La Pobla de Mafumet, L'Espluga de Francolí, L'Arboç, El Vendrell, Montblanc,
Riudecols, Riudoms, Juneda, Maspujols i Flix. 

El programa i el recorregut

La XX Trobada d'Armats començarà a les 8 del matí, tot i que les colles començaran a
desfilar pels carrers del nucli antic de Mont-roig a partir de les 10.30 hores. El recorregut
serà el  següent:  c/Doctor  de  Segarra,  c/del  Calvari,  c/Reial,  c/d'Agustí  Sardà,  c/de la
Indústria, c/de Cristòfor Colom, la Plaça de Miramar, c/de la Cobla d'en Taudell, l'Avinguda
de Reus, c/de Riba i Mestre, la Plaça de Joan Miró, el c/Major, la Plaça Mossèn de Gaietà
Ivern, c/d'Amunt, c/ de Mare de Déu de la Roca, i la Casa de Cultura, on finalitza l'itinerari.

Al final del recorregut, al costat de la Casa de Cultura, ja a partir de les 11 del matí, està
previst que tinguin lloc les exhibicions de les colles participants a la Trobada. Tot seguit es
farà l'acte protocol·lari amb l'entrega de records i de la Cinta Commemorativa a totes les
colles  participants.  En aquest  acte  participaran l'alcalde  de Mont-roig  del  Camp,  Fran
Morancho, així com altres regidors i representants polítics del municipi i d'altres indrets del
territori.

Mont-roig del Camp, 9 de març de 2016




