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El proppassat dissabte 14 de maig, Mont-roig elegí la seva nova pubilla 2016. La Paula 

Hernández i Florencio (en representació dels Brivalls), fou elegida entre les 16 

candidates de les diverses entitats de Mont-roig que s’hi van presentar. El lloc de 

l’elecció fou la carpa instal·lada a la pista d’estiu, tota vegada que el poliesportiu està en 

obres de reforma. 

 

Des l’any 1963, la nostra Vila escull la seva pubilla 

per Sant Isidre (encara que els pagesos catalans tenim 

Sant Galderic com a patró des temps immemorial). La 

festa començà el dissabte 14 de maig a 2/4 d’11 de la 

nit i les representants de les entitats foren les 

següents:   

 

• Laia Solà Pàmies. Amics de la Poesia. 

• Maria Gràcia Vilches. Associació de Donants de 

Sang. 

• Paula Hernández Florencio. Grup de Colònies i 

Esplai “Els Brivalls”. 

• Clàudia Monge Carrasco. Unió de Dones. 

• Antonela Lombardi Zafón. Agrupació de Patinatge 

de Mont-roig. 

• Carla Hernández Mestre. Societat de Caçadors “La Providència”. 

• Aroa García Fernández. Assemblea local de la Creu Roja. 

• Olga Pujol Baldó. Grup Sardanista “La Rotllana”. 

• Clàudia Fernández Alcaide. Club Esportiu Mont-roig. 

• Alba Cruz Fernández. Armats de Mont-roig. 

• Andrea Laura Antohe. Associació d’Empresaris i Comerciants de Mont-roig. 

• Anna Olivé Anguera. Barri Rovell de l’Ou. 

• Júlia Roca Gibert. Associació de Veïns del Barri de Baix. 

• Meritxell Rovira Anguera i Martí Colom Sancho. AMPA Escola M. D. de la Roca. 

• Elena Madalina Oana - Arnau Rodríguez Colomé. AMPA INS Antoni Ballesté. 

• Elena Martí Torra - Fabio García Ortiz. Kintus/es 2016. 

. 

 

La Laia Solà Pàmies i Alba Cruz Fernández foren nomenades primera i segona dama 

d’honor, respectivament. La pubilla sortint Marina Nolla i Panisello va ser 

l’encarregada d’anunciar el nom de la guanyadora.  
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Després de l’elecció, l’orquestra Swing Latino posà la música per al tradicional ball i la 

festa acabà amb discoteca mòbil fins a la matinada i, com és habitual, organitzada pels 

quintos 2016. 

 

Diumenge, la festa continuà a la 

Casa de Cultura Agustí Sardà, on 

tingué lloc la recepció a les pubilles 

i hereus per part de les autoritats 

locals, amb lliurament de rams de 

ginesta i les pertinents fotografies 

de família. A continuació tingué 

lloc el seguici de pubilles, hereus i 

autoritats vers l’església parroquial 

on, a la 1 del migdia tingué lloc la 

solemne Missa en honor a Sant Isidre. El seguici fou encapçalat pels gegants Miquel i 

Roca i la música dels Grallers de Mont-roig. 

 

Després de missa i a la plaça 

de l’Església (Mn. Gaietà 

Ivern) va continuar la festa 

amb el ball dels gegants 

Miquel i Roca i els Grallers de 

Mont-roig (amb els gegants de 

la Vila, Roc i Bàrbara, com a 

testimonis) per continuar amb 

la presentació d’una auca 

sobre història de Mont-roig 

per part de Jordi Jubany 

(trobador de Valls) i les actuacions de Guillem Anguera a l’acordió diatònic, la música 

de la Cobla d’en Taudell i la recitació d’un poema per part de la M. Dolors Oliva 

(Amics de la Poesia). L’alcalde Fran Morancho prengué la paraula per cloure l’acte i, a 

l’ensems, un aperitiu per a tots els presents (amb vermut Miró de Reus) acompanyà un 

matí força calorós, on el CEM celebrà el 

seu 10è aniversari. 

 

A la tarda, a les 6, i a l’esmentada carpa a 

tocar del poliesportiu, la Unió de Dones 

va organitzar (com cada any) un acte per 

recaptar diners a favor de la Lliga Contra 

el Càncer, amb un festival de patinatge, 

organitzat per l’Agrupació de Patinatge 

de Mont-roig. En total es van recaptar 

1825 euros. 

 

 Paula, nova pubilla 2016, l’enhorabona! 

 

 

 

 

 


