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La revista “Ressò mont-rogenc”, publicada per l’Associació de Veïns Muntanya Roja, 

va sortir per primera vegada amb un número zero el desembre de 1981. El número 1 es 

publicà l’abril de 1982. Es va anar editant, trimestralment en suport paper, fins arribar al 

número 132 (quart trimestre de 2014). 

 

La revista la rebien, els quatre-cents socis, aproximadament, de l’Associació de Veïns 

Muntanya Roja, que pagaven deu euros l’any (comprar-lo a les llibreries costava 3 €). 

 

L’important increment del cost del paper, a més d’altres problemes d’administració, va 

fer que, a partir del febrer de 2015, Ressò es publiqués a Internet, abandonant el suport 

paper. Ressò mont-rogenc, envià una carta d’agraïment a tots els comerços i empresaris 

que durant aquests 33 anys havien donat tot el seu suport a Ressò.  

 

Ara, des del 215, la revista és d’accés lliure a Internet. 

 

Hem fet un estudi sobre la quantitat de textos publicats, any per any: 

 

2015 (de febrer a desembre), 11 mesos: 170 

2016: 161 

2017: 198 

2018: 123 

2019: 115 

2020: 113 

2021: 133 

2022 (de gener a juliol), 7 mesos: 94 

 

Això fa que, del febrer de 2015 al juliol de 

2022 (90 mesos) s’han publicat 1.107 

articles, ja siguin notícies o textos sobre 

determinats temes. 

 

Representen 12,30 textos al mes. O bé 2,87 

(gairebé 3) a la setmana. Pràcticament 1 cada 

dos dies.  

 

També hem quantificat la incidència que, 

actualment, la revista té a Internet. 

 

Tenim dades del primer semestre de 2022. 
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Des de l’1 de gener fins al 30 de juny “Ressò mont-rogenc” ha tingut 10.412 visites 

que corresponen a 2.725 usuaris que han obert 4.832 sessions. Aquí hi hauríem de 

sumar els articles de Ressò (no tots) que enviem, per Whatsapp, a persones que volen 

rebre’ls però que no estan avesats o no volen fer servir l’ordinador. Parlem de poc més 

de 4.000, en aquest 1r semestre de 2022. 

 

A més d’usuaris de l’Estat espanyol, cal esmentar que també n’hem tingut dels Estats 

Units, Regne Unit, França, Alemanya, Itàlia, Suècia i Mèxic. 

 

Per localitats, a part de Mont-roig, hem tingut usuaris de Barcelona, L’Hospitalet de 

l’Infant, Reus, Madrid, Tarragona, Salou, Terrassa, Palma de Mallorca, Sevilla.... 

 

Fa il·lusió veure que “Ressò mont-rogenc” arriba a països tan llunyans i a poblacions 

tant del nostre entorn com més allunyades. 

 

D’alguna manera el nom de Mont-roig s’expandeix pel món aportant informacions 

locals que esdevenen d’un interès més general. 

 

No tots els pobles tenen una revista com “Ressò mont-rogenc”, que a hores d’ara, ja 

duu més de 40 anys de servei. Sens dubte és l’entitat cultural de més llarga trajectòria al 

poble. I així continuarem mentre les forces aguantin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


