
 
 

 

El Centre Miró de Mont-roig lamenta l'exclusió de la junta dels actes del 

Centenari 

 

L'esdeveniment ha de servir per rememorar el pas de Miró per la vila 
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L'alcalde de Mont-roig, Fran Morancho, ha exclòs el president del Centre Miró, JM Martí Rom i 

la resta dels membres de la junta, de l'organització dels actes que recorden el pas del pintor per 

la vila, segons informa el centre en un comunicat. L'entitat es mostra molesta amb l’actitud de 

l'Ajuntament ja que, segons informa, van ser ells qui van començar a moure tot el projecte i 

n'han acabat "arraconats". 

 

En un comunicat emès pel Centre Miró de Mont-roig, els seus responsables lamenten la decisió 

de l'Ajuntament d'excloure'ls dels actes dedicats al pas de Joan Miró pel municipi farà tot just 

100 anys. El Centre Miró denuncia que l'alcalde els ha obviat de la Comissió del Centenari 

malgrat que l'entitat dedicada al pintor va ser la promotora originària de l'esdeveniment. 

 

L'entitat dedicada a Miró va començar a planificar l'agost del 2009 el Centenari. Després d'idear 

els actes commemoratius i buscar el finançament a través del suport de la Fundació Miró de 

Barcelona, la Conselleria de Cultura de la Generalitat i la Diputació de Tarragona, el Centre va 

anar veient com cada cop es comptava menys amb ells.  

 

Un dels obstacles més importants va ser l'elecció d'un coordinador responsable de la gestió 

cultural del centenari. Morancho va demanar els serveis d'un "important gestor cultural" i crític 

de Barcelona (amb el qual el Centre hi estava d'acord), però la persona temptejada va refusar 

l'oferiment. A menys de tres mesos per l'inici dels actes, el mateix president del Centre Miró es 

va oferir per coorganitzar l'acte, però l'alcalde ho va refusar. Morancho va escollir una Comissió 

pel Centenari excloent a diferents entitats del poble i amb la presència del president del Centre i 

el primer tinent d'alcalde, Miquel Anguera, que també forma part de la Junta del Centre Miró. 

 

Malgrat que l'alcalde havia mostrat la conformitat amb les propostes del Centre, a la reunió 

mantinguda el 21 de desembre ja no es parlava del Centre Miró ni la seva participació. 

Paral·lelament, Morancho i la coordinadora de l'Ajuntament, Elena Juncosa, van recomençar, 

"unilateralment", les gestions iniciades pel Centre Miró i "apropiant-se" d'alguns esdeveniments 

i gestions presentats prèviament pel centre, segons informa el mateix comunicat. 

 

Per acabar, el Centre Miró de Mont-roig observa perplex la intenció de l'Ajuntament de 

desallotjar l'entitat del seu emplaçament original, l’Església Vella. Així, tal com va fer saber 

l'ajuntament al Centre a través d'una reunió, "el desallotjament complert s'entenia com buidar 

totalment de contingut l’Església Vella". Una mesura que impediria veure-hi l’exposició 

permanent de les capelles, on s’explica la relació entre Miró i Mont-roig. 


