
 
 

 

CENTRE MIRÓ: L’ESTIU DEL 2017 UN GRAN ÈXIT DE VISITANTS  
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Aquest estiu, de juliol a setembre, hi ha hagut una gran quantitat de visites al Centre 

Miró. Ha estat el major nombre de visitants dels tretze anys de la seva existència: 2.483. 

Això suposa 38 visitants per dia.  

 

La mitjana dels darrers cinc anys, del 2012 al 2016, era de 2.031 visitants. Per la qual 

cosa aquest any hi ha hagut un increment del 22% sobre aquesta mitjana.  

 

Els visitants per mesos (juliol, agost i setembre) d’aquest 2017 han estat: 586, 1.184 i 

713.  

 

Fins al mes de setembre hi ha hagut 4.890 visitants, uns 543 al mes i uns 30 al dia. Això 

suposa un increment de l’11% respecte l’any passat. 

 

Des del 2005 fins al setembre de 2017 hi ha hagut 76.382 visitants. Una xifra important 

de persones que han vingut al nostre poble i que, sense el Centre Miró, no haguessin 

trepitjat els carrers de Mont-roig. 

 

La mitjana diària de visitants del 2005 al 2016 (anys complerts) és d’uns 28. 

 

Acabem de rebre el “Recompte de 

visitants dels equipaments 

patrimonials de Catalunya 2016” que 

fa cada any “l’Observatori dels 

públics del Patrimoni Cultural de 

Catalunya”. Volem esmentar unes 

poques dades d’aquest ampli i 

exhaustiu estudi.  

 

Al Camp de Tarragona i Terres de 

l’Ebre hi ha 14 museus, 25 

col·leccions, 7 monuments i 7 centre 

d’interpretació. En total fan 53 

equipaments. 

 

Dels 25 centres d’interpretació que hi ha a Catalunya, 22 tenen menys de 10.000 

visitants  l’any. Tan sols n’hi ha 3 de gestió privada (com el Centre Miró). 

 

La mitjana de visitants diaris als centres d’interpretació és de 26,8. El Centre Miró, amb 

28, està per damunt de la mitjana. 
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Encara queda més palesa la importància del Centre Miró quan trobem que la mitjana 

diària de tots els equipaments de menys de 10.000 visitants a l’any és de 17,1. 

 

Queda prou clar que el Centre Miró és un element important d’interès, porta persones al 

poble i expandeix el coneixement de Mont-roig arreu. 

 

 


