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D ISSABTE DIA 21
Esports varis durant tot el mat í
Tots els actes esportius que es celebraran els dies de
la Festa Major, seran anunciats en programa apart.

A les 17,30 h.
Davant la plaça de l'Ajuntament es cremarà una
traca monumental anunciant el començament
de les festes.
Seguidament un cercavila, amenitzat per una
banda musical de Blanes, presentada per primera vegada al nostre poble .
A les 24 h.
Primer BALL A L'ENVELAT per la renombra da Orquestra LA SALSETA DEL POBLE SEC

Tots els que no són av ï s i vulguin venir, poden
fer-ho abonant el seu' t i quet.
Després de dinar hi ha u rà un Concert de Guita rra pel Sr. Hernan Goti .

Ales17h .
Jocs Infantils per a la
Sant Jo rdi .
A les 20 h.

mainada a la Riera de

CON CERT DE MÚSICA. CLÀSSI CA C ATAL A NA, per l'Orquestra - C<=>bla MAR INA, a l'envelat i l'entrada serà gratu i"'l::a .
A les 23 h.
BALL DE NIT a l'envef.at, amenitzat per l'Orquestra MARINA.
DILLUNS DIA 23 - Dilluns d~ pasqua - Sant Jordi

DIUMENGE DIA 22
A les 10 h.
EXHIBICIÓ D' AEROMODELISME , al Camp
de Futbol del Pla de la Concòrdia, que anirà a
càrrec del MODEL CLUB de Badalona .
A les 12 ,30 h.
BALLADA DE SARDANES, a la Plaça de la
Vila, amb la Cobla MARINA
Seguidament inauguració de la Mostra de Fotografia al Casal de Can Casanovas.
A continuació actuarà la Coral del Centre Recreatiu i Cultural en homenatge a tots els avis
del nostre poble .
Tots els avis seran obsequiats amb un dinar que
consistirà en un arròs a la cassola .
Els avis i àvies majors de 70 anys, que vulguin
venir a dinar, que truquin al telèfon 389 06 96
i que diguin " iJo vull venir" !.

A les 8 h.
TRACA simultània a tots els barris de Montgat.
La Banda de Trompetes - íambors de Les Costes, han organitzat una cl:Jncentració de Bandes
i majorettes que desfilara i·-. per tot el pob le.

_ Aparcament del carrer Marina, amb la presència del Excm . Sr. Alcade de Barce lona i
President de la Corporació Metropolitana Sr.
PASQUAL MARAGALL i MIRA i del Vicepresident de la Corporació Sr. JORDI PAR PAL i MARFÀ
.
A continuació BALLADA DE SARDANES a
la Riera de Sa nt Jord i, amb la Cobla J.uven il
M AR INADA de Bada lona .
A les 17 h .
FE STI VAL INFAN T IL a l'envelat amb pallassos i altres atracc ions, hi haurà be renar per tots
els infant s.
A les 2 0 h .
s.ALL A L' ENV ELAT , fin s a mitja nit, amenitzat per l'Orquestra DEKAROS i el Conjunt
TER RAMA R.
DIMARTS DIA 24 - Festa Local
l dia estarà dedicat a jocs i esbarjo per a la
Tot e
.
F
canalla , organitzats per la Comissió de estes .

A les 10,30 h.
OFICI SOLEMNE en hof1 ~r al Patró Sant Jordi
a la Capella dels PP. Cla~tians . L 'hornilia serà
feta pel Pare Jordi Alsina
A les 12 h.
PARTIT DEL FUTBOL, ~ntre els Veterans del
Montgat i els Veterans del t3adalona
A les 13 h.
Inauguració de les següent~ 0 tJ_r~s :
- Vial de l' Avinguda de la \Jri'º
- Poliesportiu municipal ~rril:J . la presència del
Excm . Sr. President de a 01Putació de Bar celona D. ANTONI OAL-' fV1,AU i RIS.Al- TA

ESPEREM OUE PASSEU
UNA BONA FESTA MAJOR
Us don~m les gràcies per la vostra
assistència i col . laboració
. s a Sant Joan que tornarem a estar de festa .
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