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Aquest any 1983, com l'anterior, tinc la com
plaença de fer la presentació del Programa de la Festa 
Major de Sant Jordi. 

El pensament se me'n va inconscient i no puc 
evitar el recordar totes les que he tingut el goig de viure 
fins enguany, amb el desitg que aquesta sigui la millor. 

Que la salut, pau i alegria sigui a totes les fa
m il ies per poder-la celebrar junts viletans i forasters. 

Sigueu doncs tots benvinguts a casa nostra 
fent gresca i gatzara. 

No permeteu mai que la nostra Festa Major 
retrocedeixi sino que avanc i i s'angrandeixi com patri
moni de tots que és. 

Bona Festa Major a tothom. 

Signat: Pere José Hermens 
Vostre Alca lde 
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JOYERIA - RELOJERIA - PLA TERIA 
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A LA RIERA FAN SARDANES 

Jo si que no calia dir 
mare deixeu-mi anar 

doncs des del balcó on vivia 
ja les sentia refilar 

Per aprendre la sardana 
no hi ha edat ni manca tarnps 
doncs jo, per aprendre a ballar 

als seixanta anys vaig començar 

I gràcies a la sardana 
he pogut donar-me'n compte 

que a tot arreu on he anat 
corn més rotllanes hem fet 

més amics he trobat. 

A la Riera fan sardanes 
anem-hi a ballar 
i així tots junts 

la mà ens podrem donar. 

Francesc Alvarez i Cuscó 

l.A SARDANA 

't sardana és com la mar 

que ones venen i ones van 

és la dança catalana 

és pubilla de la mar 

Terra nostra que agermana 

agafant-se bé les mans 

és senyera catalana 

tots els pobles com Montgat 

Ajudant-se uns als altres 

Catalunya va endavant 

la sardana serà sempre 

senyera dels catalans. 

I. Ve_!.a 



LABORATOR l FOTOGRÀFIC 

* REPORTATGES EN GENERAL 

* CARNETS 

* AMPLIACIONS 

* FOTOCÒPIES 

jfotos 
~larcón 

* LLIBR E R IA - PAPERERIA 

* JOG U t NES 

* M AT ERIAL PER OFICINES 

Carrer Marina, 85 - Tel. 389 34 49 MONTG A T 



DISSABTE DIA 16 
A les 4 de la tarda 

"""LocITAT. Davant d 
I SLAL0!\1 Ve> . el Cementiri de Mont-

Is primers classificat 
gat. Trofeus pe s. Programes a part . 

A dos quarts d'onze del vespre 

PLENA POPULAR (BINGO) Amb importants premis. 

A la pista d'esports del col.legi Mireia. 

Amb l'actuació estelar de: 

SANTI SANS 

DIVENDRES DIA 22 
A les 5 de la tarda 

FESTIV AL INFANTIL Amb l'actuació dels germans 

Germans TOTO 
CERCAVILA pe ls carrers de Les ·Mal lorquines amb el 

DRAC i CAPS G Rossos, animada pel Conjunt 

ELS GRA1LLES 



conJt'tacclon.eJ 

sabater, s. a. 

san antonio m .ª claret, 201 - Illo:n.tgat 
teléfono 389 1495 
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DIVENDRES DIA 22 
A les 6 de la tarda 

Presentació de les candidates i ELECCIÓ DE LA PUBILLA 
de Sant Jordi - 83, la qual serà la que es presentarà a candi
data per Pubilla de Montgat el proper mes de juny. 

Aquest acte es farà al Patronat Municipal de Cultura i les 
Bases son les següents : 

Que tingui residència al Barri de les Mallorquines amb més 
de tres anys d 'antigüetat. 

L.a data de neixement ha d 'esta r compresa entre els anys 
1.962 i 1.967. 

Que parli el català. 

A les !'llit del vespre 

SORTEIG DE TAULES a l'envelat 

A dos quarts d'onze de la nit 

CONCERT BALL a l'enve lat, amenitzat per la renom-
brada 

Orq.,e.stra MABAVELLA 
Durant aquesta sessió de ball, es farà la presentació de la 
pubilla de la Comissió de Festes de Sant Jordi, que haurà 
sigut designada el mateix dia a la tarda entre altres 
senyoretes del nostre barri. Estarà acompanyada per 
diferents pubilles de la comarca i de la nostra 

Maria dels Angels Esteban i Garcia 
Pubilla del Maresme - 1983 



Estacion de Serv~ 
ffiontgat ~rnn 
~ · 
~ -

Carretera de Montgat a Tiana 
a O, 153 Km. de la N-11 

Tel. 389 11 47. MONTGAT 

MONTGAT 
e/ . Ramón y Cajal, s/n . 

(junto Gasoli nera ) 

C~RBURnNTES 

* AUTO LAV ADO 

* ENG RASE 

* CAMBI O DE ACEt T E 

* NIVELES EN GE NERAL 



Lloança a 

EL MARESME 

Si el que busqueu ciutadans 
és una comarca fabril i ufana, 
no cerqueu per llocs estranys 
per que és el Maresme, ja fa anys, 
la millor terra catalana. 

Tan l'hlvern com la primavera 
igual l'estiu que la tardor, 
des de Montgat a Tordera 
no trobareu terra millor. 

Franja de terra sense igual 
rica en flors i agricultura, 
també és zona industrial 
i de gran nivell de cultura. 

Es comarca de clima suau 
estatge de gentils donzelles , 
on el cel es veu més blau 
i brillen més les estrelles. 

Aquí hl ha flors tot l'any 
els ocells canten dol ça melodia , 
aquí ningú s'hl troba estrany 
per que hl regna la simpatia. 

Quan surt el sol pel matí 
son raig de llum la il.lumina , 
i quan surt l'Arc de Sant Martí 
sa claror és de llum divina . 

El Maresme viu de cara a la mar 
es banyada per la blanca escuma, 
la resguarda del vent la muntanya 
és bocí de nostra Catalunya , 
qu 'és la millor terra d'Espanya. 

Baptista Berenguer i Llorca 
(març 1983) 
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11 la nostra caixa 11 

J 
Rambla, 8 _ Turó del Mar Telèfon 380 02 44 ) 

Telèfon 389 25 97 

MONTGAT 

.) 
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DISSABTE DIA 23 

A les 7 del matí 

A les 9 

A les 10 

A les 11 

TRACA i MORTERETS, anunciant la Festivitat del Patró 
Sant Jordi . 

CERCA VILA amb la Banda de Cornetes , Tambors i Majo
rettes de Les Costes. 

ESMORZAR i JOCS de cucanyes, a la Riera de Sant Jord i. 
amb la col.laboració del Club d'Esplai de Montgat . 

OFICI SOLEMNE, a la Capella dels PP. Claretians. 
Durant la cerimonia es beneiran les roses als assistents que 
les portin . 

A dos quarts d'una 

BALLADA DE SARDANES, a la Riera de Sant Jordi 
amb l'actuació de 

Cobla SABADELL 

A dos quarts de cinc de la tarda 

DEMOSTRACIÓ DE PUJADA EN GLOBUS en el Camp 
del Co.Iegi Mireia. 

A dos quarts de sis 

DEMOSTRACIÓ D'ARTS MARCIALS "TAEKWONDO" 
i a cont inuació: 
DEMOSTRACIÓ DE TRIALSIN 
amb la col.laborac ió de l Subcampió d'Eu ro pa (cadette) 
Campia d'Espanya (jovenil) i Campió de Catal unya (alevin) 

A dos quarts d'onze de la nit 

CONCERT i BALL a l'envelat. L'actuació d'aquesta vetlla
da serà a càrrec de la 

Orquestra MIRAMAR 



PINTURA 

MARINA, 25 

TELF. 389 31 47 

COL.LOCACIÓ DE PAPERS PINTATS 
R~TOLS - ANUNCIS 

TREBALLS D'ARTESANIA 

SEG U ROS 

lo r rent 
Agent ColJegiat Marina, 25 

Telf. 389 31 47 
MONTGAT 



Coses ... 

Les ciències van avançant 
i a partir de l'any dos mil 
diu que la gent viurà tant 
qu~ els centenaris tindran 
un aspecte jovenil 

••• 
L 'home ja ha anat a la lluna, 
una proesa important, 
més, milions de criatures 
i de races desvalgudes 
poc a poc moren de fam. 

••• 
. La gent avui no camina 
- tot cotxes amunt i avall ! -
resultat d'aital mania 
es l'INF ART que predomina 
amb la força d'un cavall . 

••• 
Dos mil anys de religió 
amb la doctrina de Crist 
i només un, d'un milió, 
ha seguit el seu sermó ... 
i encara amb curs restringit . 

• * «· 

Desde el mil-set-cents catorze 
venim lluitant amb raó 
i amb tota la fé i la força: 
Aquesta virtut demostra 
de que som una Nació! 

Josep MATA i GABARRO 

- -:&--------------------------------------------



Pubilla del Maresme 
1983 

Maria dels Angels Esteban i Garcia 



Montgat s'ha vestit de festa 
Omb la llum del teu mirar, 

rialler com és un cel clar 
Í una rosa a !'esclatar 

Gllunyaha la tempesta. 

Digues-li al poble on ets filla 
ei caliu quant nés de fort, 

l'alè que ha rebut el cor 

Sapiguent que ets la Pubilla. 

Avui al peu del "Raquet" 
ft•ha cantat un rossinyol, 

gelós quan l'has deixat sol 
ei trinar de melangía, 

J¡ va estroncar l'al . egna 
So · 8 Pll'ant poc a poquet. 

Ets Pubilla catalana· 
Sembra al teu ' . d, t pas un1ar 1, 

ot és joia al teu camí 
essent d'una terra tan sana; 

ba11a amb anhel la sardana, 
Git el teu front i el teu seny .... , 

- no és altra terra qui empeny 

l ets Pubilla C tal a ana. 

Gelós era el rosainyol 
IJl haver-te tú 

r . allunyat, 
1aller · l 1 e ar serà el cel 

Cada cop que l'has mirat; 

Í així seràs tu Pubilla, 

c., d" 1111ontgat doi 198 
11~ Cl 'c.it l P"t>'''ª or al seu avi l 9r11n :1 

Gixí t'estima Montgat. 
salvador Prats i Campmany 

..:••t::. o a ~ d P ) •ni1c ""'" "-'º' meu reco~ (r.c.P· nieu, 
lc:o1au Gorc 1ª 



11111•1:11111111: ¡:111111111•; 
i i GRAN OFERTA !! 

L.E OBSEQUIAMOS.EN LA COMPRA 
DE SU VEHICULO UN 

RADIO CASSETTE STERE NUEVO 
AM/FM-MPX GARANTIZADO 

AUTOMOVILES NUEVOS V USADOS 

* CON CARNET DE GARANTIA 

~~~ ~· tenemos la 
~'\.~i--~~~'\> solución para 
~~º ~~~ su vehiculo: PDLAllZAIOI 
l"~+'i' . lncrementador de potencia l BOVSEI l 
V • Reductor de conau.mo A ft 

• Trlpllc.l l• durac:l6n del 
acolle 

• Garantlzado 

SOLICITE INFORMACIÓN • 
SIN COMPROMISO 

EN MONTGAT TELEFONO: 389 25 01 

• 



DIUMENGE DIA 24 

A dos quarts de deu del matí 

CURSES CICLISTES .POPULARS 
a les 9 ,30 cursa ciclista per a la ma inada 
a les 1 O cursa ciclista per a Is joves 
a les 10,30 cursa ciclista per als més grans 

A dos quarts de dotze del mig dia 

FESTA HOMENATGE A LA V-ELLESA DE MONTGAT 
amb l'actu ac ió del 

i de\ 

Club MuTga- Band 

Cor de .Montgat 

A dos quarts de vuit del vespre 

BALL DE TARDA - NIT per finalitzar la Festa Major 
d'enguany. L'actuació d'aquesta sessió de ball serà a càrrec 
de l' 

Orquestra SHOWMANS 

us esperem 
no hi falteu ~ 

- . 



GIMNASIO 
Tae Kwon-Do 
Defensa personal 
Gimnasia masc1U1lina 
Gimnasia femenina 

Jazz 
Ballet 
Sauna 

VOGA, etc. 

lnfórmese sin compromiso en e l mismo Gimnasio. Centro 
Comercio# Francesc Moragas. s/n. Tel. 384 H 67 

MONTGAT 

li sa 
PELUQUERIA 

SALON DE BELLEZA 
OUIROMASAJE 

TRATAMIENTOS ESPECIALES 
CONTRA LA CELULITIS 

e/ Miquel Batlle, 7 
Teléfono 380 21 61 

MONTGAT 



Per nosaltres ... , per Montgat, 

U. -·" s'ha tomat guia nso .... ~ 

Brillant com la llum del dia 

J fent·se tot realitat; 

L•arrel d'una terra ferma, 

L'anhel d~un poble ~aït 
Amb tu s'hi aboca el sentit 

d·un~ ensenya tant s~perba; 
ets l'estel del nostre mar . 

_ lluint per la terra ufana, 

M cat itlana 
és essent dollª 

A , uunrhasd'anar. 
vui JJleS 

Reb del poble tot l'alè , 

E streny ben fort la senyera 

Sense mirar mai enrrèra .... . i 

M ontgat es sentirà plè 

E ssent tu ja la primera. 

del 1983 
Gefler 

Montgat, 

Salvador Prats i Campmany 

----~-------~------------------------------------------------------------------~ 



notes 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

REMARQUES 
ACLARIMEN T S 
ENTREFILETS 
ADVERTIME N TS 

Les condicions que té l ' Enve lat garantei xen la ce lebrac ió de ls festeigs 
en cas de pluja. 

Entre les senyores i senyoretes assistents al ba ll del dia 24 a la nit es 
sorteigerà un objecte de plateria, obsequi de l'acreditada JO I ERIA 
R ABAT de Badalona. 

Es obligatòria la presentació dels tiq uets d 'abonament Per entrar al 
ball. 

Les sesions de ba ll es fa ran a l'en velat . 

El Bingo es ce lebrarà en el Poliesport iu de l coleg i M IRE IA. 

Per reservar taules dirigier-se a "Barberi a PONS" c/ . Marina 63. 

La Comissió es reserva el dret d'admissi ó. 

La COMISSIÓ DE LA FESTA M AJOR AGRAEIX LA COL.LA
BORACIÓ DE LES SEGÜENTS ENT ITATS. 

AJUNTAM ENT DE M ONTGAT 
COCA- COLA 

PAM OSA 
BACOBA S.A. 
MIREIA, C.E. 



Josep Alorcón 
l Assegurances 

• Vida 

• A ccidents 
• A u tomòbils 
" Enterme tats, 

etc. 

Muñóz-Romos 
Generals l 



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

_=1ljl!k_ 
~rrr-

C/\IX/\ D'E5T/\LVl5 
DE C/\T/\LUNY/\ 

LI\ 

C/\IXJ\ 
DE TO TS 

comparteix la festa amb els 
seus amics i tots els veïns 

r

OFICI NA A MONTGAT: Riera S . Jordi, 47 

>< ., 
E 

~}_ ~ 
Cajat , 2 -
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