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És evident que molts direm que enguany, el 2020, haurà estat el pitjor any de la nostra 

vida, a nivell col·lectiu, no endebades tothom té algun ser estimat que ens ha deixat, 

algun familiar o amic que ha caigut al pou de l’atur, ha entrat en un ERTO, alguna 

depressió, i un llarg etcètera. I el que és pitjor: encara no en veiem el final... 

 

Intentant fer un petit resum de l’any que estem a punt de deixar, em venen al cap una 

sèrie d’esdeveniments que volíem celebrar o commemorar i que no ha estat possible per 

culpa d’aquesta maleïda pandèmia. 

 

Primer m’agradaria recordar que vam entrar al 2020, amb la festa i cavalcada dels Reis, 

el 5 de gener, amb tota normalitat i que els darrers esdeveniment remarcables de 

principis d’any foren esportius, tot recordant el XIV Trofeu de Ciclisme Josep Florencio 

i Tutusaus, el 26 de gener i també la VII Cursa dels 4 Termes, del 16 febrer. I aquí es va 

acabar el bròquil!!  

 

El que recordo que ja no vam poder 

celebrar, es va haver de suspendre o 

tancar: 

 

Des la 3a setmana de març, les escoles, 

instituts, etc. van haver de tancar fins al 

juny. 

Les assemblees i trobades de les entitats, 

tot suspès. 

Les misses a la parròquia, suprimides per 

l’Arquebisbat de Tarragona, des de 

març. 

Les trobades dels divendres de les Àvies i Avis per la llibertat dels presos i exiliats. 

Les festes de Sant Josep a Miami (confinament domiciliari). 

Tots els entrenaments i activitats esportives de base, aficionats i de l’Ajuntament. 

La Trobada de les dones escriptores mont-rogenques de l’11 de març a la Biblioteca. 

La celebració del 42è aniversari de la fundació de l’AV Muntanya Roja. 

La Festa de les Pubilles de Sant Isidre, a mitjans de maig. 

La Diada de Sant Jordi. 

La celebració dels 40 anys (31 de maig), de la fundació del Grup Sardanista la Rotllana 

Mont-rogenca. 

La celebració de l’ancestral processó de Corpus Cristi pels carrers del poble (juny). 

La celebració del 20è aniversari de la Coral Sant Miquel (14 de juny). 

La celebració del 35è aniversari del naixement de la Pitota del Barri de Dalt. 

La celebració del 40è aniversari del nou Patronat de la Mare de Déu de la Roca. 

La celebració dels concerts del XIV Cap de Setmana Diatònic a l’Ermita i al poble.  
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La celebració de les festes de Sant Jaume a Miami, al juliol (sense confinament). 

Totes les Festes de Barri que es celebren a l’estiu. 

La celebració del 139è aniversari de la primera Fira de Mont-roig, a l’agost (1881). 

Les Festes Quadriennals de la M.D. de la Roca i el 28è Ball de Coques de Mont-roig. 

La celebració de la 5a Mostra d’Entitats 

de Mont-roig, en el marc de la Festa 

Major. 

La celebració de la Festa Major de Sant 

Miquel, al setembre. 

La celebració de la VIII Festa de l’Oli 

Nou, al novembre (tot i que l’Ajuntament 

en publicità la compra als 6 productors 

locals). 

 

Ara caldrà veure com queden les festes de 

Nadal i Reis. La situació de la pandèmia 

en marcarà el camí, evidentment.  No crec 

que es pugui celebrar la Cursa dels Nassos, evidentment, ni la Festa infantil de l’Home 

dels Nassos (31 de desembre) i també ens cal dir que el CE l’Areny ja va anunciar que 

suspèn la VIII Cursa dels 4 Termes, que s’havia de celebrar el febrer de 2021. I per 

Carnaval, com estarem? I les vacunacions ? 

 

El que no podrà impedir la Covid-19 serà la celebració de les nostres tradicions 

nadalenques dins les famílies, com ara 

fer cagar el tió, fer el pessebre, escriure 

les cartes als Reis Mags d’Orient (als 

altres reis continua sense valer la pena 

escriure’ls...) i un llarg etcètera. 

 

De ben segur que m’hauré deixat alguna 

cosa al tinter, en l’afany de llistar les 

activitats de la nostra comunitat i, per tot 

això, us en demano disculpes. 

 

Ara a seguir els consells i les normes de 

les nostres autoritats sanitàries. Primer la salut i després l’economia i no a l’inrevés.  

 

Ressò mont-rogenc us desitja, malgrat tot, molts bones Festes de Nadal i millor 2021 

(millorar l’horrible 2020, creiem que no serà gaire difícil). Ànims a tots!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


