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f esta m ajor de m ontgat 

SANT JOAN 1.981 

Dies 13·, 20, 21, 22, ~3 i 24 de Juny 

f m __ m 

ORGANITZADA pel 

Centre Recreatiu i Cultural 

i la AA. VV. del Casc Antic 
(Colònia Argentina) 



PEIXOS JAUM 

Ma¡oristes de Peix 
Arenys de Mar 

Carretera Nacional li , Km. 663 - Apartat de Correus, 12 

l 792 12 49 VIVER 

792 22 61 MAGATZEM 

Telèfons 792 25 03 { LLOTJA 
792 26 03 

389 00 32 PARTICULAR CMontgatl 

l 792 08 32 » (Arenys de Mar) 

Vos desitjan 

una bona Festa Major 



c5a utació 

Sabem que les capçaleres dels programes de Festa Major no les 
llegeix gairebé ningú . És prou conegut el seu peregrí missatge, com 
per passar seguidament a full ejar les altres planes, a la recerca de 
l'espectacle més agradós o del anunci que hi hem fet posar. 

El ~o s tr e desig d'enguany seri a, però, el de convidar-vos també 
a aprofundir en el significat d'aquest encontre anual amb la joia ex
traordinàri a d 'un patronatge. 

La Festa Major, vé a ésser com la bandera de una comunitat 
íntimament ll igada a la llar i la família, en el moment de projectar
se cap a horitzons més amplis . É·s el guió del poble vila o ciutat, 
encimbellat en el castell defensor de paus i ventures i , com bande
ra , és quelcom materia litzador de l'ideal anterior a nosaltres, que 
voldríem perdurable per quan ja no hi serem. 

Com la bandera i com el nom, la Festa Major no ens és modi
ficable per la arribada d'un nou oreig, que no hauria de prendre-li 
un dia ni afegir-n'hi un d'estrany, sinó donar-li brandeig de perenni· 
tat cap a tots els punts de la rosa dels vents. 

l el que vé d'altres indrets a incorpoar-se al nostre viure, ha 
d'acceptar-la t al com és, de la mateixa manera que s'integra a 
l'entorn ecològ ic ·d'un clima diferent, al del l loc on va néixer. 

Perquè som i vol em estar amicalment al costat de tothom ens 
cre iem amb dret de defen sar unes perdurabilitats que ens han donat 
caràcter . Si a cada any que passi hom ens prenia una lletra del 
món, d'aquí a set anys, no seríem ningú. 

Sense rancúnies us convida a pensar-hi 
els actes de la Festa Major 1981 , 

a participar en t ots 

LA COMISSIÓ. 
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REPARACION 

España, 21 

Tel. 389 oo 47 

*- T. V. 

')fe T. V. COLOR 

C. MOREU 

Conjunt 

LOVING 1 S 
Vos desitja 

una bona Festa Major. 

Mar, 38 - Tels 389 56 56 - 389 31 47 - MONTGAT 



L'home és . el més bèstia dels animals 

On va la humanitat 
que pobla la nostra terra? 
Un món deshumanitzat 
dividit i fracassat 
i amb perills de tota mena. 

Terrorisme, atracaments, 
artefactes molotoff, 
a temptats, segrestaments 
i estralls a tots els extrems 
amb les bombes goma-dos, 

la riquesa forestal 
que destrocem amb el foc, 
rius pudents i manantials ... 
Som pitjor que els a.nimails 
malmetent el nostre dot! 

Revolucions fracassades, 
mans esteses o puny clos, 
multituts depauperades 
i llibertats trepitjades ... 
per què tot això, Senyor? 

Tenim tècnica avençada 
que enlluerna com el llamp, 
prò races minimitzades, 
r iqueses acumulades 
quan mig món és mor de fam. 

Som pitjor que els animals 
en destruir aquest pla;neta 
que és cosa que ells no fan ... 
El seu instint natural 
val més que nostra saviesa! 

Josep Mata i G a barró. 



Bar -Restaurant 

EL QUIXOT 
,.. 

BODES 

BANQUETS 

OOMUNION_S 

Obert Iol 1•any 

Carretera N. li Km. 638 

Telèfon 389 10 13 MONTGAT 

C 



PINTURA 

Colocación de papeles pintados 

Rót ulos - · Anuncios 

Trabajos de artesanía 

MARINA, 25 

TELF. 389 31 47 

LA PATRIA HISPANA, S. A. 
/ de SEGUROS l 

Subdirección en MONTGAT 

'J. lorrent 
Marina, 25 

Telf. 389 31 47 
MONTGAT 



FORN de PA 

~ 

PANETERIA 

PAMOSA 
Tels. 389 08 99 - 389 28 90 

Comerç del 27 al 30 

Turó del Mar MONTGAT 

SUCURSALS A MONTGAT: 

Rambles, 15 

Església, 55 

Sant Jordi, 9 

Les Costeres 

Bateries 

18 de Juliol 

Can Ramis 

Tel. 389 28 90 

Tel. 389 06 49 

Tel. 389 25 46 

Tel. 387 05 82 

SUCURSAL A EL MASNOU: 

Mossèn Cinto Verdaguer, 15 
(Urbanització Mar i Cell 



Catalunya .. .!! Ets Pàtria 

Quan és l'arrel de nostra sang qui empeny la terr'a, 
quan és el puny del segador esgrimint la falç .. . , 
quan és el seny del català el qui s'hi aferrà .. ., 
quan és el ric el qui trepitja a n'el descalç. 
Si t ens el cor atropellat per tramontanes , 
si tens tot l'ànim encongit pel temps perdut 
aixeca el front obrint el pit amb torces ganes 
doncs és el seny que encara no s'el han endut. 
Si la besàvia rentava la roba al Segre 
i el besavi feixar joncs a !'Empordà, 
el seu besnet ha d'estimar-ne Catalunya 
i fer que els fills també ila facin estimar. 
La terra n'aguantar les injustícies 
i el seny del català n'aguantar el mal, 
però .. . , el cor no pot sofrir les eixorqueses 
d'aquells homes que van néixer també igual. 
Si vares fer-te ric amb la tempesta, 
si joies vas cullir-ne al mig del fang, 
deixa al menys que l'obrer alci la testa 
i no l 'ensorris més dins del barranc, 
No cal per mesurar les eixorqueses 
les balances dels d'en Marx o d'en Lenín, 
car els fets i la memòria són mesures 
i el temps ens ho dirà si en sortim. 
Proletari ets .. ., al marge de doctrines 
on els deures i els drets van aparellats 
i les forces que tens sols les destines: 
al treba ll. a la fe i a les veritats. 
Ofegats en el tropell d'una tempesta, 
fent-nos pas amb unes eines de treball 
en farem de nostra pau tota una festa· 
amb la ploma, ila senyera l el magall . 
L'estendard de nostra unió ha d'ésser la parla, 
perquè ... al néixer ploraves en català 
i estòlc vas saber aguantar-te el riure 
quan t 'ob ligaren a parlar en castellà; 
i si amb les mans vàrem escarbar la Nostra Terra 
per a llaurar-la o, per cavar-nos el fosar 
al morir qu 'ens cobreixi la senyera 
i ens hi posin l'epitàfi en català. 
l quan fineixi el món.. . si no ens enganyen, 
si fos veritat una resurrecció, 
tornaríem a lluitar per Catalunya 
i tornaríem a fer•la la millor. 

Salvador Prats l Campmany. 
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Col.laboració 

de 

Peixos 
NASSARI · 

Montgat - Calella 

~------------~ 
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f> rnll.1 .ítliljor i 
B rt;ill 

Nou Tel. 384 21 55 

Pernils 
Xorisos 
Fuets 

_Formatges 
Olives de tota mena 
Oli 

Ametlles 
Avellan(as 

Pebrots confita ts 
Vermouth 

!,, icors 
Refrescs de tota mena 

Els hi desitgen molt 
Bona Festa Major 

Autoservei de Begudes 

JOAN 
• 
l PILI 

MERCAT FRANCESC MORAGAS 

Parades, 52 i 53 MONTGAT 



cualquie.r "ç,0~01· es buen<1 
'/'ort:Xd AUTENT ICO CH AMPAÑA DE CAVA 

~ u 

Confecciones Merceria 

IVovedades Car111en 
ObJetos de Regalo 

Plaza S. Juan, 8 Tel. 389 32 94 

Tabacalera Expendeduría 
MONTGAT 

Objetos fumador Juguetería 
G a lerias Francesc M oragas 

JOVENT 
Boutique • Merceria - Perfumeria - Objetos de regalo 

Galerias Francesc Moragas MONTGAT 
~ ~~~- - ~~ ~~~~ -~~- ~ 



FRANCESC 
• 
l 

BEATRIU 
Vos desitja feliç Festa Major 

Pesca Salada 

Mercat Francesc Moragas 

Tel 380 29 62 

MONTGAT , 

__ RLEmRnY 

Desitja els seus clients amics, feliç Festa Major 

Parades, 1 i 2 Tel. 388 32 90 

Mercat Francesc Moragas MONTGAT 

~ · ~~~~-----~~~~~--~~--'"~ 



Corderia 

Fils de tota mena 

Plaça Sant Joan, 6 - MONTGAT - Tel. 389 03 03 



RECORDS D'UN MONTGAT! DE 80 ANYS 

La Festa Major 

Quan jo era jove les Festes Majors a Montgat no tenien els problemes que 

pateixen avui. D'entrada eren reconegudes com a tals, per l'Ajuntament, quan sols 

érem un barri o veïnat de Tiana, com quan passàrem a ésser municipi autònom , així 

també per tots els montgatins, els nats i els sobrevinguts, que ja n'hi havien i tan 

mateix integrats a nosaltres sense cap problema, no es té que fer més que accep

tar de bon grat unes costums i fets ens travarem des de molts anys ençà, si més 

no intentar millorar-les, sempre conservar-les i jamai suprimir-les . 

Per fer l 'envelat teníem lloc a l 'abast a la platja no per fer-ne un , si no dos 

(i fin s tres. en una època en la que vivíem en un ambient molt semblant al d'avu i) . 

Ll avors ací existien dues societats, l 'una era · El Llan~o · . l'altra • L'Ostia • i cades

cuna feia el seu, malgrat devegades, que bé per estalviar 'o bé per por del mal 

temps s'havien d'instaHar a les respectives sales de les societats, el • Llanta • a la 

Sala Alsina, avui Centre Recreatiu i Cultural, • L'Ostia• a sota de lo que són els 

pi sos de ca'n Brunet amb entrada per la porta que encara existeix a l'escala que 

va del carrer de l'església a la carretera, prop de la plaça de Sant Joan. 

El s músics s'alotjaven per les cases i aquí hi havia probemes ja que, tothom 

es volia i es procurava tractar-los tan bé, que llavors la feina era d'ells per bufar, 

tan és així que l 'Orquestra Catalana de Granollers que venia quasi bé cada any 

cantava. l Un músic de nostra orquestra, diu que se sent a morir, s'ha menjat una 

ll agosta i ara no la pot païr. 

Eren típics varis personatges que recorrien totes les Festes Majors de la co

marca. el "Noi de Tona • un arrenca •caixa li • , asseia la gent allà on podia l'hi posava 

el genoll al pit i som-hi, i quan no tenia feina s'enfadava molt.en • Mona • que nete

java sabates i era un home lleig i malformat. en · Pipirita • que venia caramels, / Ca

ramels de menta, llimona i pipiritaaa .. . l El · Carbassó • •Xarlatan• satíric-polític que 

feia rotllo, recitava poesies i cantava l Catalunya fa temps que sommia i el seu 

somni és l'autonomia, ella pot governar-se ben sola .. . l o bé. ¡Al Conde de Romano

nes lo vi o andar una gitana y le dijo: Sr. Conde, sa Conde quien mal anda mal 

acaba! S'ha de tenir molt en compte que com quasi sempre tot això era perseguit. 

No sé quan va començà essent Festa Major per Sant Joan, des de que tinc 

ús de raó que ho he viscut, sols tinc dades de que se'l consagrà a l 'altar major de 

l'església com a patró de la Parròquia en novembre de 1867. Ahir. 

Joan Rossell Batlle. 
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UNIX 
UNIVERSAL DE EXTINTORES, S. A. 

lli.. Extintores industriales {Turisme y Nautica) 
ii.. Bocas de riego 
ii.. Mangueras 
ii.. Guantes protección 
ii.. Mascarillas 
ii.. Trajes de penetración 

PARA PRESUPUESTOS Y ASESORAMIENTO INDUSTRIAL: 

MANUEL PEREZ SANCHEZ 

Ge neral Mola, 13 Tel. 389 25 01 MONTGAT 

CAFE 

_MONT-BAR_ 
Direcció: CA L'EMILI 

Desit ja als seus clients feliç Festa Major. 

Mar, 38 

l els ofereix els seus serveis de Tapes 
calentes, fredes, pollastres i con ills a l'ast 
i tota classe d'aperitius. 

MONTGAT Telf 389 10 07 

= 

:: 
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Dissabte dia 13 A les 10, nit 

El quadre escènic del CENTRE, posarà ·en escena 
l'obra en tres actes, original d'Assumpta Gonzàlez: 

"Especialitats en homes" 
seguidament: ·· 

"Elecció de la Pubilla de Montgat 1.981" 
(programes i bases apart ) 

Dissabte dia 20 A les 5, tarda 

uGi a a Ciclista lnfanti1 11 

a la Colònia Argentina (Terrenys Can Garandini) 

A les 8, tarda 
SORTEIG DE LLOTGES A L 1ENVELAT 

A les 11, nit 

Primer Ball de Festa Major, a càrrec del 

Conjunt 
11 ·5 f Y S S O N CLUB" 

Diumenge dia 21 A les 9, matí 

Torneig local de PETANCA, en el PARC MONRA 

A les 10, matí 

Cursa Popular pels carrers de la Vila 

Grans Partits de Fútbol, en el Camp Municipal d'Esports 
Preliminar Veterans. A les 10, matí 

C.AT. MASNOU C.D. MONTGAT 

1.er Equip. A les 12, migdia 
C .. AT .. MASNOU C. D. MONTGAT 

Disputan-se els trofeus cedits pel Magnific Ajuntament 
i Automòbils 11 Don Coche 11• 

(Josep Hernàndez) 



A les 5, iarda 

Jocs Infantils a la Plaça de Sant Joan Colònia 
Argentina. 

A les 7, iarda 

Audició de Sardanes a la Plaça de Sant Joan, 

perla Cobla TIBIDABO 

A les 10'30, nií 

Ball a · l 1Envelat, amenitzat pel incomparable 

RUDY E URA i el seu Conjunt 

Dilluns dia 22 A les 5, tarda 

Festival Infantil i berenar per a tota la quitxalla 
a l'Envel at , a mb l'actuació del G rup 

Pep Saltimbanqui Bocoi 
i el PROFESO R Carbassó 

Dimarts dia 23 A les 10, nií 
l 

Gran Traca segu ida del Foc de Sant .Joan. 

A les 11, nií 

BALL de REVETLLA a l' Enve lat a mb 
XAMPANY i COCA per tothom. 

Amenitzaran el Ball e ls Conju nts: 

''SfEADOIS '' 
l 

''l.OYIOG fDS '' 



J 

l 

J 
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Dimecres dia 24 A les ll, matí 

OFICI SOLEMNE, celebrad per · Mn. Josep 
Borruel, rector de Montgat. La homilia , glosant el 
patronatge de Sant Joan Baptista, serà predicada 
per Mn. Miquel Peix, claretià . 

Acompanyarà ·· en la Cerimònia la 

Coral Polifònica de Calella 

A les 5, tarda 

que seguidament oferirà un 

Selecte Concert 
a la mateixa Església Parroquial. 

Cercavila amb els Gegants i Cap 
Grossos, que aniran precedits del Grup 

"LA PATAQUETA" 

A les 6, tarda 

Actuació de l'Asbart 
BALLET de la CIUTAT COMTAL 

A les 7, tarda 

BALLADA de SARDANES a la Plaça de Sant 

Joan per la Cobla"LA PRINCIPAL de BARCELONA" 

A les 10'30, nit 

Gran Ball de Fi de FESTA 
MAJO a l' Enve lat a c à rrec de la renombrada 

Orquestra Internacional 
''MONTGRINS'' 

NOTA. · La Comissió és reserva el dret d 'alterar el programa. si /es 
circumstàncies o rec lamen. 



Bar- Restaurant 

QUIXOT -3 
Gran selecció de Tapes variades. 

Saló per a Casaments, 

Comunions i Bateitjos 

Turó del Mar, s/n. Telf. 389 37 95 

L - J 
Bar Granja 

DULCINEA 
Gran assurtid de pastisseria, 

Comunions i Bateitjos. 

CENTRE COMERCIAL FRANCESC MORAGAS 

CARRER FRANCESC MORAGAS, 3 (Plaça de l'Ajuntament) 
TELF. 389 37 95 MONTGAT 



MONTGAT 

<Dedicat al poble de Montgat 
per la Festa Major de 1981) 

Dalt d'un turó inaccesible, 

rocall agréste, escarpat, 
banyat per a;igües marines, 

un castell s'hi ha aixecat. 

Les finestres i les torres 
el mar estan admirant, 

però curiosament s'assemblen 

a la carona d'un gat. 
Com que la gent se n'adona 

d' aquesita curiositat, 
bateixen a 1la muntanya 
anomenant-la «Montgat». 
Des d'aleshores el poble 

que en allí és va aixecar, 
ha nat creixent, i els avanços 

arriben sense parar. 
El castell va quedar en runes, 

la muntanya és foradà 
perquè cada mitja hora 
un tren hagué de passar. 
Però encara que la muntanya 
no sigui com era abans 
segueix formant part d'un poble 
que duu el nom que ella. l'hi ha dat: 

és el poble de Montgat. 

Glòria Casas i Mir. 



1 nstituto de flelle)a t l i s a 
Esta Vd . contenta de su imagen? 

Le gustaría cambiar, pero no sabe como? 

En lnstituto de Belleza ELISA tiene ya la solución 

«LIDIA» quiromasajista se ocupara del cuidado estético de su 
cuerpo. 

Aurora y Santiz 
Estilistas 

les aconsejaran sobre su cabello y las nuevas tendencias del 
peinado. 

Visítenos sin compromiso 

Miguel Batlle, 7 MONTGAT T el. 380 21 61 

Montgat ya tiene un. gimnasio al nivel de sus necesidades. 

Su nombre es: Q/ ltll a A fi i. T A e 
Si quiere mantenerse en forma Si quiere mejorar su salud 

Si tiene algún problema física 
GIMDAN-TAE tiene personal cualificado para dar la solución a 
cada persona 

* Tae Kwon-Do 
:;. Defensa personal 
l;.\ Gimnasia masculina * Gimnasia femenina 
* Jazz * Ballet * Saunas 
41 Masajes 

lnfórmese sin compromiso en el mismo Gimnasio. Centro 
Comercial Francesc Moragas, s /n . Tel. 384 11 5f 

MONTGAT 



Definición de Tae Kwon-.Do 

Tae Kwon-Do es mas qye un a.rte de acción 

Es una expresión física de la voluntad humana por la supervi
vencia y una actividad para colmar los deseos espirituales del 

hombre. 
Basicamente, todas sus acciones estan desarrolladas por el ins-

tinto humano para 1a defensa personal. T'odo esto, fortalecido por 
elementos positivos como una entrega, puede llevar a un estado de 
superación del «EGO» y lograr una perfección que da al deporte 
una dimensión filosófica. 

Significado espiritual del Tae Kwon-Do 

EJ ser humana se rige por determinados estímulos, a.sí, en per
fecto estado de salud, puede mostrar agilidad en sus actividades, 
mientras que en su carencia las sentira disminuidas o perdidas. Estos 
estímulos estan mas próximos a lo emotivo que a lo intelectivo y 

tienen un constante elemento ético. 
Es un deporte física que engendra energia en cada órgano del 

cuerpo y desarrolla los múscUtlos; sin embargo, cultiva también el 
poder de la voluntad combinando las actividades físicas e intelec
tuales. Esta dualidad, en su practica Y buen hacer, supedita la ac

ción al intelecto. 

Valores deportivos del Tae Kwon-Do 

El hombre se aficiona a los deportes por diversas razones; aun
que la mas corriente sea conservar la salud y armonizar el equili
brio del cuerpo. 

Es un deporte que responde a las necesidades de superviven
cia, manteniendo un sistema ordenado, en conexión con la persona
lidad interna y externa del ser humano. 

Es un complejo de metód:icas postura.s y actos científicos para 
mover todas las pautes del cuerpo. Por todo esto, ha venido a ser 
un elemento esencial pa ra preservar y mantener el orden de las fun
ciones humanas. 



t: 

" 

DEPORTES~ 
CEBOS VIVOS 
TODO .PARA LA 
PESCA 

\ 

Montaje y r eparación de cañas y carretes 

RIERA FONT. 3 TEL 389 03 59 - M O N T G A T - MONSOLIS 

CARNICERIA 

ROSA M.ª 
• Ternera • Buey 

Paradas, 43-44 

Mercado Francisca Moragas 

•Cordero 

Telf. 389 52 39 

M O NTGAT 

:: 

• 



MON -·RA 
Constructors d'Obres 

Vos desitgen molt 

Bona Festa Major 

MON R-A 
Materials per a la Construcció 

Calvo Sotelo, 79 MONTGAT Tel. 389 35 95 
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TALLER DE RELLOTGERIA 

GARVIS 
Reparació de .Joies Rellotges garantizades 

l ==== == l 

Parada, 33 - Mercat Francesc Moragas MONTGAT 

Josep Alorcón 
l Assegurances 

-Jt. Vida 

• A ccidents 

-Jt. A utomóbils 

• Enfermetats, 

etc. 

l 380 14 36 
Temple, 5 - Tels. 384 00 51 

389 34 49 

Muñóz-Romos 
Generals l 

BADALONA 

= 



electricidad industria.J, 
ca/efacción, agua y gas 

Venta de mater iales 

e/éctrico industria/es 

proyectos e instalaciones 

lnstalaciorles 
Artau, S. A. 

ARNO JAGER, 10 - TELF. 389 07 44 - MONTGAT 



CREU ROJA 
ESPANYOLA 

Servei permanent 

d'Ambulàncies 

Telèfon 3 9 37 14 

MONTGAT 
~-------~ 



La Festa Major 

Sant Joan festa estimada 
d'alegria i germanor. 
Festa nostra catalana 
vibrant com una sardana 
i amQ. segles de tradició. 

Repiquen fort les campanes 
per el Patró de Montgat, 
i les mares van ufanes 
amb les filles ben galanes 
a lluir a l'envelat. 

Espectacles per els infants 
i gatzara amb la sortija, 
concerts sonors i vibrants 
alegria per xics i grans 
i la taula ben guarnida. 

Teatre que és instrucció 
sardanes que és nostra dança 
l'Ofici que és devoció 
i tot junt Festa Major 
que és un crit de benaurança. 

Josep Mata i Gabarró. 

TELEFONOS DE UTILIDAD 

:aomberos · · · . . . 387 22 22 y 380 os 51 Parroquia ... 

Claretianos . . . . .. 

Dr. Luis Félez . .. 

ouardia Civil 

cruz Roja ..... . 
M'tmtamiento .. . 
polida Municipal 

389 18 49 

389 37 14 

389 06 96 

810 21 22 

Dr. Eduard.o Caoho . ... 

T A X l S 

pedra Alonso . . . .. . . . . . . . . .. 387 39 20 

Lucas Pruna . . . .. . .. . .. . 389 20 03 

Roman Rovira . . . . . . . . . .. . 389 41 99 

Gerardo Rovira .. . 

Justino Felipe . . . 

Bartolomé Garcia . . . .. . 

389 15 99 

388 28 80 

380 00 93 

389 27 91 

389 39 49 

389 10 1)6 

389 42 48 



La · Comissió agraeix la 
col.laboració de les següents firmes 

S. A. Casamitjana Mensa 

" 

Unión Explosivos Rio Tinto 

Joieria Rabat 

.Auto · 

San Jorge, 40 

Pam osa 

Coca-Cola 

Gots oferits per ARMADANS 

O Escuela 

Montgat 

Ga lerias Francisco Mora gas, 3 
( detras Ayuntamiento l 

~ 389 37 99 - • - M O N T G A T 

*------------------------------------------------* 



Guia Industrial y Comercial de esta Villa de Montgat, que con sus 
donativos colabmaron en la Fiesta Mayor t.981 

BARES Y HOSTELERIA 

Casa Ramis - Bar Bodega 
Pablo Allsina, l Tel. 389 10 22 

Chimi Bar · 
Marina, 89 Tel. 389 10 20 

Colonial Bar - Pensión 
Milans del Bosch, 54 - 56 

Tel. 389 10 11 

La Viña - Bar 
Marina, 53 
Arno Jiiger, 4 Tel. 389 10 10 

Pascual - Bar Bodega 
Plaza 18 de Julio, Tienda 4 

Tel. 389 10 18 

Sport - Bar 
Camino Viejo de Tiana, 2 

CARNICERIAS 

María Arisa 
San Jorge, 75 

EiviTa - Temera, cordero y buey 
Parada, 36 Tel. 384 46 22 
Mercado F. Moragas. 

María Simó 
Pza. Sant Jo.an , 2 Tel. 389 20 47 
Sant Jordi, 35 Tel. 389 12 99 

COMESTIBLES Y ULTRAMARINOS 

Jaume Funtané 
Plaza 18 de Julio 

Teléfonos 380 26 83 y 397 45 58 

Casa Julia 
Iglesia, 46 Tel. 389 24 97 

Jaume Batlle 
Iglesia, 55 Tel. 389 28 90 

Isabel Parra 
Mar, 35 Tel. 380 29 62 

Pilar 
San Antonio M.'. Claret, 198 

Tel. 389 14 03 

Urbano Soriano 
Riera d'en Font, 19 Tel. 389 02 98 

DESPOJOS 

Carmeta - Menuts 
Parada, 34 Mercat F. Moragas 

GASOLINERAS 

Estación de Servicio Montgat 
Tel. 389 11 47 

CERRAJERIA 

Tallada - Carpintería Meta.Uca 
C. Pujal, l Tel. 389 17 44 

COLCHONERIAS 

Ramón Tarragó 
Matina, 27 Tel. 389 29 55 

CONFECCIONES MERCERIAS 

Confecciones Julimar 
Pablo . .Afsina, 8 Tel. 389 12 58 

Merceria Con.xita 
Camí Vell de Tiana, 48 

T~l. 389 15 53 

QRISTALES Y WZAS 

Reverter - Rocalla tubos plistico 
Sant Jordi, 49 Tel. 389 25 98 

Plats i ollas Silvia 
Articles de parament 

Pa:rada, 25 Tel. 751 10 26 
Mer.cat F . Moraga.s 



EXISTÈNCIA 

(Dedicat a Emili Casas 
el dia del seu aniversari) 

·- Anem dalt d'un vaixell... 
molt vell.. . molt vell... 
Navega nord enllà .. . 
enllà.. . enllà .. . 
i no es pot aturar . 
. . . turar. .. turar ... 

- On és el timoner? 
- No ho sé ... no ho sé ... 
- I els passatgers, quants són? 
- El món... el món ... 
- Què hi fan durant t ants anys? 
- Companys... companys ... 
- Què es busca, el paradís? 
- No, ser felilç .. . feliç ... 

Glòria Casas i Mir. 

Esteban Saba er 

Constructor 

Riba s 

[/ de 1 

l Obras 

S. ANTONIO M.° CLARET, 201 

TELFS. 389 14 95 - 389 04 03 MONTGAT 



CHARCUTERIAS 

Tocinería Mari 
Parada, 45 Tel. 386 10 73 
Mercat F. Moragas 

Tocinería y Pollería 
Salvador y Paquita 

Paradas, 16 y 17 Tel. 389 70 70 
Mercado F. Moragas 

DROGUERIAS 

Ara Hermanos 
Marina, 99 - 101 Tel. 389 31 98 

ESTAN COS 

Les Mallorquines 
Marina, 73 Tel. 389 16 53 

FARMACIAS 

Manuel Cirici Delgado 
San Jorge, 14 Tel. 389 11 97 

M.' Luisa Janer Naves 
Ca1vo Sotelo, 5 Tel. 3·89 32 49 

Enrique Medrano Garcia 
Rbla. Turó de Mar Te:l. 389 00 45 

FERRETERIAS 

Bro·tons - Bazar 
Rbla. Turó de Mar Tel. 389 26 58 

Rodrigo - Industrial y Doméstica 
Marina, 57 Tel. 389 35 93 

FRUTAS Y VERDURAS 

Josep - Verduras y Frutas 
Parada, 51 Mercat F. Moragas 

Mari - Carmen 
Parada, 54 Tel. 388 30 27 
Mercat F. Moragas 

Frutas y Verduras Montse 
España, 3 Tel. 380 34 67 

Ei Pagès 
Paradas, 32 y 41 

Tels. 555 23 14 y 555 30 06 
Mercat F. Moragas 

Esther - Frutas y verduras corigeladas 
Paraidas, 26 Tel. 389 04 73 
Mercat iF. Moragas 

JARDINERIA 

Flores y plantas Mainada 
Pza. España, "1 Tel. 389 27 53 

DROGUERIA Y PERFUMERIA 

Luisa 
~arada, 20 Tel. 384 43 49 

Mercat F. Moragas 

LA V ANDERIAS 

Tintorería Catalunya 
Centre Comercial, Tenda, 31 
Tel. 489 44 49 Turó del Mar 

Vda. A. Gabalda - Tintoreria 
Quinta Santana, A Tel. 389 24 47 

METALURGICOS 

Cyemsa 
Pablo .A'lsina, 2 Tel. 389 07 99 

OBJETOS REGALO 

Silvestre 
Marina, 77 Tel. 389 25 48 



a 

Banco:Vizcaya 

siempre cerca de Vd. 

B'\ï 
Sucursal Montgat 

Oficina Turó del Mar 

Tels. 389 29 18 .. 380 02 01 

" 

.. 



PANADERIAS 

Paqui - Pastelería 
Parada, 50 Mercat F. Moragas 

PAJARERIAS 

Pilar - Pajaros y plantas 
San Antonio M.' Claret 

(Frente Ceramica Montgatina) 

P APELERIAS - LIBRERIAS 

Alarcón - Fotos 
Marina, 85 Tel. 389 34 4!J 

El Timbal 
Sant Antoni M.' Claret, 198 

(Devant Ceràmica Montgat.i a) 

Ma, i Te. 
Rbla. Turó del Mar Te l. 389 45 48 

PELUQUERIAS 

Josep Mar ía - Institut de Bellesa 
Miquel Batlle, 4 Tel. 389 29 99 

Lola y Nuria 
San J orge, 14 Tel. 389 05 53 

Pepita 
Mar, 51 Tel. 389 01 65 

PESCADERIAS 

Ariñ o 
San Jorge, 41 Tel. 389 19 48 

PINTORES Y PINTURAS 

El Pintor - Exclusivas 
Españia, 18 (Montgat) 
Arit j CJlls , 28 (Barna) Tel. 223 27 31 

Simón y Jaime Sabater - Pintores 

Ramón y Cajal, 16 
Conquista, 88 - 90 Tel. 380 22 38 

Martínez y Cia. 
Fabrica de Pinturas 

San Jorge, 68 TeL 389 15 46 

POLLERIAS 

Margarita - Huevería y Caza 
Pa r ada , 34 Tel. 389 03 33 
Mercado F . Moragas 

RADIO y TV. 

Guerrero : Reparaciones Radio 
Cassettes - TV. Colior y Normal 

lnstalación de Antenas 
Marina, 85 Tel. 389 18 97 

J . & E. 
Mquiler de Equipos de 

Jtluminación y Sonido HI-FI 

D. Fabregas, 7 Tel. 388 32 90 
TIANA 

SUPERMERCAIDOS 

Andreu y E lvira 
l'za. 18 de Julio, 9 Te l. 389 32 97 
Particular: 389 46 05 

Spar Muchaman 
San Jorge, 49 Tel. 389 16 49 

TRANSPORTS MONTGAT 

Recader Montgat - Barcelona 
Ramón y Cajal, 10 y 12 Tel. 389 14 46 
P arada : Teléfono 389 10 96 



-Jk. Mecanica 

-Jk. Electricidad 

-Jk. Planchistería 

Talleres J. J. 

España, 16 Teléfono 384 30 55 MONTG AT 

NOTES 

El dia 20 a les vuit del vespre, es farà ~l sorteig de llotges i cadires , 
pregant als interessats la seva preseència. 

Les condicions especials que recull l'envelat garanteixen la celebradó 
dels festeigs en cas de pluja. 

Entre les senyores i senyoretes assistents al ball del dia 24 per la nit, 
es sorteigerà un objecte de plateria, obsequi de l'acreditada «JOIERIA 
RABAT de Badalona. 

J;::s obligatòria la presentació dels tiquets d'abonament per entrar a 
l'envelat. 

Els títol!S de soci són intranferibles. Els títols que no siguin presen· 
tats pels seus titulars, seran retirats, perjudicant així als interessats. 

Els titols de llotja seran vàlids solament per a senyores i senyoretes. 

Es prega correcció en el vestir. 

La Comissió es reserva el dret d'admissió. • 

" 



La festa, renovada cada any, 
expressa la voluntat humana 
de convivència i d'esperança 

_,J~ 

-==\11Fr 

CJ\IXJ\ D'E5T/\LVl5 
DE C/\T/\LUNY/\ 

LA 

CAIX/\ 
DE TOT5 

comparteix la festa amb els 
seus amics i tots els veïns 



FESTA 

................ .._ .. 
Sucursal de Mon_tgat: Milans del Bosch, 2 -- Telèfon 389 28 07 
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