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la festa 
és motiu d'alegria 

i germanor 

&m<~~ 
CAIM DE 

_=l}jllk_ CATALUNYA 

~rrr 

CJ\IXJ\ DE CJ\TJ\LUNYJ\ 
comparteix la vostra festa 

OFICINES A MONTGAT: Riera Sant Jord i, 47 - Espanya, 6 

OBRA SOCIAL : BIBLIOTECA SANT JORDI - Sant Antoni M. Claret, 114 

salutació_. 
Una vegada més, i amb aire de festa us 

convido a la Festa Major de Sant ~oan. ' 

Sempre que arriben aquestes dates em 
venen a la memòria les festes passades, els millors 
moments que el poble viu, ballant i rient al sò de 
l'orquestra. 

Aprofitem doncs, aquesta ocasió que ens 
brinda la Festa Major. 

No ens quedem a casa ! - Partic ipem-hi 
tots ! Que és més bonic, és més nostre. A la nostra 
vida ja passem prous moments dolents. · 

' 
La Festa Major us convida a viu re unes 

hores d'alegria i amistat i a reviure les nost res t radi
cions. 

Aquest any tenim el goig de retornar 
l'em.'.el~t a la platja . Quans anys han hagu t de passar 

Però val la pena fruir de nou una tradic ió 
de la que els esdeveniments ens havien privat . Llàs
tima que alguns dels que més van somniar aquest 
moment no hagin pogut arribar-ho a veure. 

amb ells. 
~l nostre record estarà part icula rment 

Amb l'esperança de trobar-nos tots junts 
a l 'envelat. 

Us saluda el vostre Alcalde 

PERE JOSE i HERMENS 



TENDA DE ROBA 

Tel. 384 41 06 
Rambla Turó - MONTGAT 

con~t'Cu.cclon.eJ 

sabater, s. a. 

san antonio m.ª claret, 201 . G montgat 

teléfono 389 14 95 

FRUTERIA 

RAMBLA TURO DEL MAR , 9 
MONTGAT 

DEPORTES~ 
C-EBOS ViVOS 
TODO PARA LA 
PESCA 

TEL. 384 38 14 

Riera d'En Font, 3 - Telèfon 389 03 42 - M O N T G A T 

)Papereria i ~[ibreria 

9ff[1a. i 'qe. 
RAMON ARENY ROSELL 

Rambla 11 - Local 14 Te l. 384 31 55 TURO DEL MAR · MONTGAT 



PART DE PAU 

Sense armes ni municions 
l'objectiu s'ha conquerit, 
no s'ha disparat un sol tret 
ni tampoc hi ha cap ferit. 

El Ministeri de Defensa 
va copsar nostres afanys, 
i ens ha entregat Les Bateries 
per disfrutar-les molts anys. 

Montgat, l de juny del 1987 

. ANY DE G LÒRIA 

Signat: El Poble 

TOTA CLASSE D'ARTICLES 
PER L'ESPORT i TROFEUS 

de Joaquim i Cristina Abad 

PAU ALSINA, 10 bis 
TELEFO~ 384 48 97 . 

MONTGAT 

PINTURA 

APLICACIONS DE PINTURA 
DECORATIVA PUBL ICITARIA 
EN GENERAL Marina , 25 

Tell . 389 31 47 
0839 0 MON TGAT 

SEGUROS lorrent 
. Agent Col.legiat Marina, 25 

Telf. 389 31 47 
· MO·NTGAT 

FORN de PA PANETERIA 

JP AM([))§A c/. Comerç,del27al30 

SUCURSALS A MONTGAT: 
Rambles, 15 
Esglèsia, 55 
Sant Jordi, 9. 
Les Costeres 
Bateries 
18 de Julio 
Can Ramis 

Tel . 389 28 90 
389 06 49 
389 25 46 
387 05 82 

Telèfons: 
389 08 99 • 389 28 90 

TURO DEL MAR 
MONTGAT 

SUCURSALS A EL MASNOU 
Mossèn Cinto Verdaguer, 15 
URBANITZACIO MAR i CEL 



SANT JOAN 
FESTA MAJOR DE MONTGAT 

S'ha acabat la primavera 
ja som a meitat de l'any, 
una gran festa ens espera 
la festa és Sant Joan. 

A Catalunya Sant Joan 
és un Sant molt estimat, 
des de ponent a llevant 
poble a poble es festejat. 

Que és patró de Montgat, 
cent-vint-i-vuit anys fa, 
i el poble va fer-li llegat 
de la parròquia i l'altar. 

Des d'aleshores fins ara, 
des més petit al més gran, 
el g9ig se'ns veu a la cara 
de tenir per patró Sant Joan. 

Esperem sempre aquest dia 
amb vehemència i efusió, 
per compartir junts l'alegria 
de la nostra Festa Major. 

Si aquests dies veniu a Montgat 
gaudireu de nostres festes, 
podreu ballar a l'envelat 
escoltant bones orquestres. 

Contemplareu mar i muntanya 
podreu divisar l'horitzó, 
el primer túnel d'Espanya 
i el seu bonic mirador. 

Veniu, aquí, als forasters 
els tractem amb cordialitat, 
doncs, l'hospitalitat és 
la millor virtut de. Montgat 

Baptiste Berenguer i Llorca 

FARMACIA 
MANUEL CIRICI DELGADO 

PREPARACIO DE FORMULES MAGISTRALS 

ANALISI CLIN IQUES (or ina i sang) 

San Jorge, 14 Tel. 389 11 97 M O N T'G A T 

' 

ANTONI MARI 
i 

JORDI VIDAL 

ASSESSORIA JU Rl_D ÍCA INMOBILIARIA 

A DMINISTRACIÓ l VENDA DE FINQUES 

. Centre Comercial Francesc Moragas, Local 5 
Te lèfon 384 64 00 

M ·ONTGAT 



AUTO o 
ESCUELA ~l 
MONTGAT~ 

S Antonio M .ª C laret, 118 

••• 389 37 99 

·AUTO 
ESCUELA 

TIANA 

San Cipr iano, 8 

SMITJOAN 

Ja s'ha dit tot 

. Alegria, alegria · 
que ja és la Festa Major 
hi ha de tot: Animació. 

Cors alegres, cors saltant 
perquè avui s 'escau Sant Joan 
Tots anirem ajudant per fer la festa més gran. 

Festa gran és Sant Joan 
a tothom vaig preguntant 
Com va la Festa aquest any ? 
Millor que millor; és Sant Joan 

L VERA 

MATERIALES MONTGAT, S.A . 

MATERIALES CONSTRUCCION 
CERAMICAS ~ 
SANITARIOS 
GRIFERIAS 
MOBILIARIO COCINA Y BAÑO 

HERR~MIENT AS 

e/. Amapola, 16 - Telef . 389 41 09 

MONTGAT 



SUPERMERCATS 

I ERTRAR:S Rambla; 20 

MONTGAT 

FARMÀCIA 
BRUFAU i TUDELA 

CAMI VELL A TIANA. 56 

TELÈFON 384 58 08 

MONTGAT 

S. O. Sª VIDEO CLUB 
ALOU ILER DE PELICULAS BETA - VHS - 2000 
MAS DE 3.000 TITULOS A SUJ;>ISPOSICION 

TURO DEL MAR Rambla , 13 MONTGAT . 

Confecciones M~rceria 

ovedodes Corrnen 
ObJelos de R e galo 

Plaza S. Juan, 8 T el. 389 32 94 
\ 

Tabacalera · Expendeduria 
M ONTG AT 

OBJETOS FUMADOR - JUGUETERI A - DEPORTES 

G alerl as Fr ance sc M o ragas 

JOVENT 
Boutique . • Merceria - Perfumeria • Objetos ·de r eoalo 

Galerias Francesc Moragas - MONTGAT 

FERRETERIA ~ 

DROG U E RIA· l a z 
LAMPARAS - MENAJE - PINTURAS - CORCHO 

RAMBLA DEL TURO, 9 

TELEFONO 38918 05 

MONTGAT 

(Barcelona) 



AIXÍ ÉS MONTGAT 

Situat entre mar i muntanya·, 
de clima suau i templa t, 
amb una platja tan bonica 
que hom queda meravellat. 

Enclavat en mig del poble 
s'alça un acimat turó, 
per sota hi passa el túnel 
i al damunt un mirador. 

Lloc poètic i fascinant 
on de prop es ver la mar, 
tan captivadora i atractiva 
que mai et canses d'admirar. 

Sempre la veus diferent, 
ara és tèrbola i brava, 
després clara i transparent 
o minsa, aplanada i blava. 

Aquest són els ornaments 
que la natura ens ha donat, 
i que hem d'aprofitar-los 
perquè prosperi Montgat. 

Així és el nostre poble, 
estimem-lo, montgatins, 
que Montgat és una joia 
i nosaltres hi vivim dins. 

Baptiste Berenguer i Llorca 

Bar- Restaurant 

EL QUIXOT 

al servei del poble 

·Obert tot l'any 

Carretera N. II · Km. 638 

Telèfon. 389 10 13 MONTGAT 



LIDIA PLANAS 
(abans ELISA) 

ESTETICA PERRUQUERIA 

ESTILISTA : AURORA TEJEDOR 

DEPILACIO 
OU l ROMASSATG E 
HIDROTERAPIA 
SAUNA 
TRACT. ANTICEL.LULITICS 
ETC ... 

L'ULTIM EN 
PERRUQUERIA 
EN HOME i DONA 

e/. Miquel Batlle, 7 Entsol. 3ª TELEFON 389 33 56 

MONTGAT 

COPISTE RIA _ _....<,,_ 
e.4~~1e.Ar 
TREBALLS D'IMPREMTA 
FOTOCÒPIES _ 
Ampliacions i reduccions 

Ramon i Cajal. 20 
Telèfons 389 O l 02 - 389 29 98 

MONTG A T 

Riera d'en Font, s/n 
Tel; 384 21 55 

HORARI: 

~eller bel gat 

tls desitja · 6ona 

1esta 11l4jor 

TARDES 16:30 · 20 H. 

D~rROFE.üs 
BADALONA 

• US OFEREIX EL PRIMER 
COMERÇ ESPECIALITZAT AMB 
TROFEUS DE BADALONA 

• PUNT DE VENDA DE FABRICA 

• NO CAL QUE ANEU A BARCELONA PER ACONSEGUIR 
TROFEUS 

• us ESPEREM A: SAN BRUNO, 129 
TELEF. 384 37 32 (DAVANT ELS PISOS DE LA CAIXA) 



Programa 
DIVENDRES DIA 19 

A les l O del vespre 

BINGO - PLENA popular, a l'envelat, amb l'actuació del 
Grup d'Havaneres ROCA GROSSA. 
Hi haurà cremat. 

DISSABTE DIA 20 

A les 18 h. Festa Fi de Curs per estudiants. COMENÇA EN BLANC 
CONCURS DE BREAK, a l'envelat. 

A les 22 h. ESPECTACLE DE VARIETATS a l'envelat, amb l'ac
tuació de Bigote Arrocet, Hector i els seus ninots, Núria 
Inglés (locutora de TV3), Ballet de fantasia amb una su
pervedette. 

DIUMENGE DIA 21 

A les 10 h. ESPORTS: Concurs de natació i llençada d'ànecs a la 
platja, davant la llotja dels pescadors. 

A les 11 h . CONCERT per la CORAL DEL CENTRE RECREATIU 
i CULTURAL, a l'Església Parroquial de Sant Joan. 

A les 18 h . JOCS INFANTILS de tota mena a la Plaça de Sant Joan 

DILLUNS DIA 22 

A les 12 h. JOCS A LA SORRA 

A les 18 h . TITELLES i BERENAR, per a tots els naaos, a l'envelat 

] 

J 

Oficial 

DIMARTS. DIA 23 

A les 22 h . REVETLLA DE SANT JOAN, a l'envelat. "Show a 
l'americana" amb l'actuació dels famosos cantants: 
SALOME - JOSEP GUARDIOLA i RAMON CALDUCH 
Amb Coca i Cava. 

DIMECRES DIA 24 

A les 9 h. CERCAVILA, amb la Banda .de Tambors i Trompetes i 
Grup de Majorettes de Les Costes. 

A les 11 h. OFICI SOLEMNE; a l'Església Parroquial de Sant Joan. 
El Rector Salvador 'Solà celebrarà la missa acompanyat 
pel Pare Ignaci Ricard que participarà en l'homilia. 

Al finalitzar l'ofici L'ORFEÓ BADALONÍ ens oferirà un 
SELECTE CONCERT. 

A les 18 h. BALLADA DE SARDANES, a la Plaça de Sant Joan 
amb la Cobla CIUTAT COMTAL 
En el decurs de la ballada la Colla Infantil de l'Agrupació 
Sardanista d'Alella ens deleitarà ballant una sardana. 
També es farà la proclamació de la Pubilla de la Sardana 
"1.987. 

A les 22 h. BALL DE GALA, a l'envelat i comiat de les festes de 
Sant Joan, amb l'actuació de la internacional Orquestra 
MARINA de Girona. 



FARMACIA ·. 

Llcenclado 

Em·ique Medrano Ga1·cía 
SEAVIC IO A DOMICILIO 

· Rambla Comercial, 10 - Tel. 389 00 45 

Turó clel fflar 
MO N GA T 

CREU ROJA ESPANYOLA 

Servei permanent d'Ambulàncies 

Telèfon 389 37 14 

MONTGAT 

Rambla del Turó, 12 
- Teléfono 389 38 25 

MONTGAT 

1:- MARGARITA: 
Tomate, orégano y mozzarella 

2.- NAPOLITANA 
Tomate, mozzarella, orégano, anchoas, aceitunas . .. . .. . . 

-
3.- SICILIANA 

Tomate, mozzarella, orégano, esparragos, aceitunas 
cebolla y atún ...... . ... ..... .. ........ . ... . . .. . . 

4.- CUATRO ESTACIONES 
Tomate, mozzarella, orégano, champiñones, cebolla, 
salami, alcachofas; huevo, jamón·, alcaparras, aceitunas 
anchoas ...... ....... . .... . .. . . . .. ... .. ........ . 

5.- JAMON 
Tomate, mozzarella, orégano, aceitunas, jamón serrana 

6 .- ROQUEFORT , 
Tomate, mozzarella, orégano, queso Roquefort ... .... . . 

7.- CALZONE 
Salami, tomate, mozzarella, orégano, champiñones 
y salsa picante . . ... . ...... . .. . . ........ .... .. ... . 

8 .- TROPICAL 
Tomate, mozzarella, orégano, maiz, piña y manzana . .. . . . 

9 .- QU IJOTE: 
Tomate, mozzarella, orégano, cebolla, bacon, huevos, 
anchoas, aceitunas negra!, pepinillos . . .. . ........ .. . . . 

10.- SABORES DE MAR: 
Tomate, mozzarella, orégano, calamares, mejillones, 
gambas y atún . . . .... . .... .... .. ... .. ... ... ... . . . 

11.- SALMON : 
Tomate, mozzarella, orégano, cebolla, alcaparras, huevo 
duro y sal món ......... · ...... .. ............ .. ... . 

Todas las pizzas con doble mozzarella u otro ingred iente tendran 
un suplemento de . ...... . ..... . . ..... . ... . .... ... ... . 

Ptas. 
280,-

290,-

325,-

400,-

350,-

330,-

325,-

400,-

400,-

400,-

400,-

150,-



electricidad industrial, 
calefacción . . agua · y gas 

Venta de m ater ia les 

eléctrico industria/es 

proyectos e insta lacíones 

lnst~alaci 

Artau, 
nes 
S. A. 

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

I allà s'estava, inert. 

Primer havia pujat dalt deLçim més alt , 
per explicar-li-ho a la lluna 
i ella no el va escoltar, 
l'envolicà amb un llençol .de núvQls, 

.. el baixà a la terra i l'oblidà. 

Va intentar parlar amb el roure, 
ell, alt i fort, l'ajudaria , 
però no li feu cas. 
L'herua mullada l'arrossegà, 
lluny, molt lluny de l'ombra del bosc. 

I allà s'estava inert. 

Havia caminat daniunt l'arena, 
i havia caigut cansat, sense esma ja per aixecar-se 
Les onades, poc a poc, l'anaren vestint · 
El se.u cos era ple de ferides que no es veien, 
i la mar L'abraçava. L'escoltava; 

L'escuma d'una ona se li acostà, 
li esborrà les f~rides, les penes i els records. 
Estava buit i se'l endugué l'oceà; 
I les son:es, els roures i les llunes ploraren. 

Tardor 
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B. MUCHAMAN 

Sant Jord i • 49 Tel. 389 16 49 MONTGAT 

Diaris 
Efectes 

Tabacs 
timbrats 

Expenedoria 

LES MALLORQUINES 
MONTGAT 2 

Marina, 73 llllONTGA T Tel. 38~ 16 53 

LES CLATELLADES DE LA VID¡\ 

Ouan la vida dona un salt, 
al marge del bé i del mal 

aix opluc de les tristeses, 
t 'abasseguen les despeses 

com si no fossis com cal. 
El seny reSta compungit 
d'un destí sense sentit 
que t'ha fet perdre Ja fe , 
procurant raure un perquè 
d'un benestar. .. no assolit. 
El negu it lluita i treball 
d'una joventut llunyana, 
pagada amb moneda insana 
de plors i d'esgarrifalls. 

Els somnis de benestar 
que anyorcs prop la vellesa, 
romanen plens de tristesa 
buidant-ne el teu tarannà, 
i la teva raó d'ésser 
per les llàgrimes humida, 
va escurçant la teva vida 
que el sofriment vol desfer. 
Més, si un alè d'esperança 
a l'horitzó obra un camí, 
el sol torna a resorgir 

envolt d'esguard i temença, 
esperant d'allò que resta 
possiblement temps ben breus, 
obrir un benestar en els teus 
i un comiat sense tempesta. 

LA LLAR 

~ts el s(mbol de conv ivència , 
del ll igam familiar, 

ets el niu on h i reposen 
les persones fe fiar. 

La lla r es manté en caliu 
de l'escalfor conjuga l, 
i ens assenyala el carn í 
per allunyar-nos del mal. 
La llar és el foc constant, 
és el caliu que ens em peny 
a lluitar per tots els nostres 
i a conèixer tots el seny. 
Es foc qu e crema les penes, 
és foc que ompla d'ànsia el cor, 
per vetlla per la fam ilia 
fins que ens separa la mort. 
Compadiu -vos de debò, 
del qui mai no ha tingut llar ; 
però, fugiu del qui tinguent-ne 
el foc li hagi apagat. 
Perquè aquest nom tan curtet 
que dels humans és el niu , 
no mereix tenir perdó 
el qui li ofega el caliu. 
No hi cal la grandesa febla 

a la llar de la gent de bé; 
salut, amor, pau i feina 
són les riqueses que té. 

SALVADOR PRATS i CAMPMANY 



Corderia 
Fils de tota mena 

GILI, s. A. 

Plaça Sant Joan, 6 Tel. 389 03 03 M O N T GAT 

ESPECIALITAT EN FLORS NATURALS 
RAMS DE NUVIA - CORONES 

Plaça Espanya, 1 - Telèfon 389 27 53 . 
MONTGAT 

QUE NO ES PERDI LA SARDANA 

Quan les cames ja no em portin 
i él meu cor no pugui més. 
Qui serà que amb amor a la sardana 
em vulgui venir a ajudar. 

Jo no vull que la sardana 
. es deixi perdre a Monrgat 
que després de tanta lluita 
jo no se'n tomi a parzQr. 

' 
Que petits i grans recordin 
que la sardana és tan nostra 
que sempre l'heu d'estimar 
si vols ser bon català. 

Lluita i balla la sardana 
no la deixis escapar 
passa el temps i passa tot 
però mai la sardana es deixarà d'estimar. 

L VERA 



3895950 

Alarcón 
ASSESORIA TÈO'JIC'A DASEGURANCES 

Josep Alarcón i Muñoz Ramos 
CORREDOR D'A.SEGURANCES 

Col·legiat nº 6.085 

GALERIES F.MOO.AilAS LOCALS rv"O\ITGAT (BARCELONA) 

VENTA Y COLOCACION DE VIDRIO PLANO EN GENERAL 
MAMPARAS ·PARA BAÑO Y GRAVENS 

TRABAJOS DE CARPINTERIA DE ALUMINIO EN CORRE
DERAS, CERRAMIENTOS DE GALERIAS, DIVISIONES, 

VENTANAS Y PUERTAS ARTISTICAS EMPLOMADA$ 

CRIST ALERIA Y M ET A LISTER IA 

G ·O N-PA R 

C/. Espai'la, 19 - Teléfono 384 00 44 - MONTGAT C Barcelona) 

ELS REMERS DEL VOLGA 

(popular russa) 

Som la Rússia dels tzars 
a la Rússia d'abans guerra 
uns homes espellifats 
btuts i plens de miseèria 
ª"asseguen Volga enllà 
unes bqrques massa plenes. 

Són els remers d'aquell estiu 
els remers se 'Is anomena 
i els seus cants que lluny sentiu 
mitiguen així ses penes 
doncs mês que cants molt cops són planys 
d'uns homes que són desferres. . Pobre gent, quin trist destí 

per uns rubles, quantes. penes 
van seguint el seu carni 
que és calvari de sofrences 
esperant veure lluir 
la llibertat de sa terra. 

¡ aix{ Valga amunt i av~ll . 
treballant pitjor que besties 
fent sentir sempre sons cants 
que és calvari de sofrences 
an-osseguen del Volga enllà 
unes barques massa plenes. 

D, d h · d nif ta · 0 sóc comunista. Malgiat els seus defectes, hem 
entra a a1g e ma es r que JO n . tr t l egle xx el poble 

quedo amb la democràcia . Però si tenim en compte qXVue J
1
ª b~~ . ª e s bla caiguda del 

rus vivia un règim feudalista molt semblant al segle 0 d1 q~e am d 
1 

. 
tzar, en menys de setanta anys, aquell poble tercer mundista es ev una e es pnmeres 
potències del món, no tenim més remei que exclamar: 

AIXO ES INCREIBLE ! ! 

Josep Mata i Gabarró 
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PSC 
(PSC-PSOE) 

MONTGAT 

· Vos desitja 

una bona Festa Major. 

PERRUQUERIA DE SENYQRES . 

Carrer Mercat, s/n. MONTGAT 

VIDRES i CRISTALLS 
VENDA i COL.LOCACIO 

MÓDELS PER LA FUNDICIO 

.~o¿'¿a,.,ZOJr 
CANONADES i ACCESSORIS PVC 1 

f}osep crleverler i easanovas 

Riera Sant Jordi, 43 
Tel. 389 25 98 
MONTGAT 

Alfonso Xll, 139 entlo. 
Tel. 387 59 95 

BADALONA 

LABORATORI FOTOGRÀFIC 

LLIBRERIA - PAPERERIA i JOGUINES 

. jf otos ~larrón 
- CARNETS A L'ACTE 
- MATERIAL D'OFICINA 
- FOTOCOPIES 

Carrer Marina, 85 - Tel. 389 34 49 MONTGAT 



REPARACJON 

*- T. V" 

*- T. V. 

• 

COLOR 

o 
España, 21 

Tel. 389 00 47 (/l;lottt5~t 

~NYS .. :.···· ·· -
MONTGAT, S 4. 

casetes platja 

Barrau Massó, 14 
Telèfon 389 06 99 MONTGAT 

CAF E Bar 
EL VENTILADOR 

RAMBLA, 10 - TEL. 389 34 90 
TURO DEL MAR . - M O N T G A T 

USTED, ES LO QUE IMPORTA 

FARffiACIA 
.; 

M·~LUISA JANER N~~ES 
- -

. ORTOPEDIA - PERFUMER IA 
PREPAR ACION DE FpRMULAS MAGISTRALES_ 

Camí Ral, 5 
Tel. 389 32 49 
M ONTG A T 

SERVI C I O A DOMICILIO 

QUEVIURES -Griselda 
CONGELADOS 

. PRE-COCINADOS 
POLLOS A L 'AST 

Rambla, 1 O Tienda 8 
Tel. 389 5698 

CARNICERIA 
POLLERIA 

TURO DELMAR 
MONTGAT 



notes 
- Es reserva el dret d'admissió 

- La Comissió podrà alterar l'ordre d'aquest programa, sem
pre que sigui en cas de força major. 

- Tots els actes com balls, festivals infantils, espectacle i d'al
tres, es faran a l'envelat situat a la platja de Montgat. 

- El sorteig de llotges es farà a l'envelat el dimarts 23 a les 
set de la tarda . 

UNA VEGADA MES AGRAIM 
LA VOSTRA ASSISTÈNCIA 

Agraïm també la col.laboració en la donació de trofeus i d'al
tres aportacions a -les següents firmes i entitats: 

FARGGI 
COCA-COLA 

CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA 
CAIXA DE PENSIONS - La Caixa 

JOIERIA RABAT 
TROFEUS BADALONA 

U.E. MONTGAT 

GELATS 

XARRUPS 

PASTISSOS ~ 

~t:~en.J~ 
rk2uax 

LACREM, S.A . . 
Cl. Ramón y Cajal, 19 -Tel. 384 05 60* 

MONTGAT (Barcelona) 



· . . ' : . }~· : .. 
: . . . ~ ': .-~ . 

, . ' .. · . '"'; '.) ,". . ·,' 

. ··, 

"la C < lixa'' 
també hi VO' ser present 
amb la sev-- a felicitació 

"l~Caixa" 
C~IXA DE PENSIONS 
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