
 
 

 

LA MARINA ALSINA I EL MARC FLORENCIO NOUS PUBILLA I HEREU DE 

MONT-ROIG 2021 

 

Miquel Anguera, “Beatet” 

 

05-10-2021 

 

El proppassat divendres 1-O (quina data més significativa i significada!!), el poble de 

Mont-roig va escollir la nova pubilla i l’hereu 2021, després que el passat 2020, per la 

pandèmia, no es pogués celebrar les esmentades eleccions. La fins ara pubilla Maria 

Callau i l’hereu Roger Badia (des del 2019), van veure prorrogat el seu mandat per 

imperatiu de la Covid-19. 

 

La Marina Alsina 

Ferrando i el Marc 

Florencio Pujol són, 

doncs, la nova Pubilla i 

Hereu de Mont-roig, 

des del proppassat 1-O. 

El govern municipal 

havia traslladat 

l’elecció del mes de 

maig (Sant Isidre) a la 

Festa Major per la 

Covid-19, i d’una 

forma excepcional. 

 

 

 

També s’ha volgut homenatjar totes les pubilles de Mont-roig des del 1961, com ja es 

va fer l’any 2000, essent alcalde en Santiago Torrebadell. 

 

La nova pubilla, Marina 

Alsina, i el Marc Florencio, 

nou hereu, foren acompanyats 

per la Laia Rovira Terrado i la 

Júlia González Casagran, 

dames d’honor. L’AMPA de 

l’Escola Mare de Déu de la 

Roca va presentar la pubilla i 

l’hereu infantils 2021, essent 

l’Iris Martínez i el Hot Marin 

Bernal, respectivament. 

 

Els diferent participants i 

associacions han estat: 

Júlia González Casagran  – Associació d’Empresaris i Comerciants de Mont-roig. 



2 

 

Arnau Canals Rebollo  – Associació d’Empresaris i Comerciants de Mont-roig. 

Laia Vernet Ribera – Club Atlètic Mont-roig. 

Jaume Dalmau Callau – Club Atlètic Mont-roig. 

Ione Jiménez Morcillo – Club de Boxa La Roca. 

Laia Rovira Terrado – Grup de Colònies i Esplai “Els Brivalls”. 

Marc Florencio Pujol - Grup de Colònies i Esplai “Els Brivalls”. 

Aina Cueto Alsina – Societat de caçadors la Providència. 

Marina Alsina Ferrando – Colla Gegantera i Grallera del Barri de Dalt Pitota i Pitot. 

 

La Maria Callau Aragonès i el Roger Badia Gibert, darrers pubilla i hereu, passaren el 

relleu als nous pubilla i hereu. Per acabar l’acte, es retè homenatge a les 41 pubilles 

(1961-2021), que van assistir a la nova elecció, amb la corresponent històrica foto i 

lliurament d’un petit record. 

 

Per motius sanitaris, l’elecció de la pubilla i l’hereu, així com també diversos actes de la 

Festa Major es van celebrar en una carpa, muntada a tal efecte a la zona esportiva. 

 

 

 

 

 

 


