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"laCaixa"
CAIXA DE PENSIONS

clalulac ió==
La Festa Major, màgica paraula, amb aire d'alegria i
amb pas decid it torna a ésser aqul
Un nou any, certament, però no un any qualsevol:
l'any .de la nostra plena integració a Europa com a
ciutadans de ple dret.
Puntuals a la cita i amb l'il.lusió de convidar-vos a
tots a pàssar uns d ies agradables en amistat i convivència tornem a reunir-nos per estar junts al voltant de les nostres ·festes tradicionals que tenim
sort de celebrar durant la primavera i l'estiu.
Aquesta és doncs, la nova oportunitat que cada any
tenim d'apropar les nostres llotges i ésser veïns a
l'envelat, els de dalt amb els de baix, els del mig
arnb els del costat, sentint el calor de la convivència ciutadana tant necessària avui dia.
La festa Major té quelcom més encara : ompl~ de
records als qui ja tenim més edat i obra als joves el
carn ( de .l'amistat i el bon regust de les hores passades arnb alegria .
Es una tasca ben agradable per a un home que està
al tront del poble i que normalment ha d'enfrontar-se a problemes de tota mena, obrir els braços a
tots els montgatins per convidar-vos a viure les
festes arnb alegria, ben segur de que com més serem
niés bé ens ho passarem.
Rebeu la meva més sin~era salutació.
El vostre Alcalde
PERE JOSE

HERMENS

+

~-----

CREU ROJA ESPANYOLA
Servei permanent
Telèfon

d'Ambutancies

ª••..,,.

-714

BANYS .·
MONTGAT,
s.4.
·
casetes platja
Barrau Massó, 14
Telèfon 389 06 99

MONTGAT

RESTAURANTE

e/. Arn o Jage r, 4

MONTGAT

Tel. 389 10 10

Diaris
Tabacs
Efectes timbrats
Expenedoria

LES MALLORQUINES
MONTGAT 2
Marina, 73

M

o IV T G A

T

Tel . 389 16 53

AL NOSTRE MONTGAT
Montgat, bressol de pescadors,
vila treball adora i galana,
inclosa entre les millors
de la terra catalana .
Emplaçada tocant a la mar
entre El Masnou i Badalona,
és començament del Maresme
i portal de Barcelona .
Temporals i ports forans
sense platja l'han deixat,
i el goig dels seus vilatans
any rera d'any s'han esfumat .
Aquella platja meravellosa
que antany podiem admirar,
ara la tenim tan desastrosa
que veure-la ens fa plorar . ·

Però tinguem fe i esperança
que la platja ressorgirà
! el queavuié~anyorança
immensa alegria serà demà .
Tindrem sorra abundant
port de pescadors i esportiu,
1 un bonic passeig merítim
per passejar-hi a l'estiu.
Si es fa el projecte aprovat
tal com el plànol marca
nostra vila serà aviat
'
la joia de la comarca .
Això vilatans estimats
ho desitjo amb il.lusió
i també que tots plegats
tinguem feliç Festa Major .

Baptiste Berenguer i Llorca
Montgat, abril del 1986

PAU ALSINA, 10 bis
TELEFON 384 48 97
MONTGAT

Vos des· .

i t Ja

una bon

ª

Festa Major.

'-----~

electricidad industrial,
calefactión, . agua ~ ga~
venta de materia/es
.

e/éctricO industria/es
e ;nstalaciones
proyec tos

Insta lociones

Artau,

ARNO JAGER, 10 _ TELF.

s.

389 07 44

A.

- MONTGAT

peixateria

ffiARISA
PEIX FRESC D'ARENYS
VENDA AL MAJOR l AL DETALL

MERCAT FRANCESC MORAGAS
Parades 28 i 29 - MONTGAT
T eléfons : . Part icula r
389 56 52
Llotja Arenys 792 3 1 53

mercer •1a

AnA ISRBEL
ESPECIALIDAD EN LANAS
e HILOS DE PRIMERACALIDAD
Calle Alta , 26

MONTGAT

EL DISSENY
Abans hi havien m odisfos
ara hi han d issenya dors,
que prenen el pel a les senyores,
i també a molts senyors.
Abans amb la mini-fald illa
els homes feien girar,
ara pantalons estrafalari s
i abrics llargs de capellà.
Però aquí no para la cosa,
els gentils dissenyadors
preparen la mod.a bomba
per fer macus els senyors.
Es un pantaló faldilla
amb molts variats colors,
molts ja porten arracades
i els cabells a "la garçon"
Els gais i les lesvianes
protesten amb molta raó,
ja no distingim el sexe,
valguem Déu nostre senyor !

JOSEP MATA

GABARRÓ

_tr

BAR-GRANJA

OULClílER
CHOCOLATE-PASTAS- HELADOS
Amb motiu del seu trasllat
s'acomiada de tots els seus clients
donant'els-h i les més express ives gràcies
i desitja a tothom una Feliç Festa Major

Plaza Ayuntamiento - Tel. 384 65 05
MONTGAT

ASSESSORIA
TÈCNICA
D'ASSEGURANCES

GALERIAS FRANCESC MORAGAS, l - 3 LOCAL 5
TELEFON 389 59 50 - MONTGAT

Bar-Restaurant

EL QUIXOT

al servei del poble

Obert tot l'any

Carretera N. 11 Km. 638
Telèfon 389 10 13

MONTGAT

PINTURA

T01t1t••T
COL.LOCACIÓ DE PAPERS PINTATS
.
R~TOLS - ANUNCIS
TREBALLS D'ARTESANIA

MARINA, 25
TELF. 389 31 47

""'
...,

{/V1o~t5At

SEGUROS

lo rrent
Marina, 25

Agent Col.legiat

Telf. 389 31 47
MONTGAT

SALON DE BELLEZA Y PELUQUERIA

QUIROMASAJE
TRATAMIENTOS ESPECIALES CONTRA LA CELULITIS
VENDAS FRIAS Y CALIENTES
DEPILACION A LA CERA Y ELECTRICA
e/. Miquel Batlle, 7
Teléfono 389 33 56

MONTGAT

•

conJt'tu.ccloneJ

sabater, s. a.

san antonio m .ª claret, 201 -

mon t gat

teléfono 389 14 95

la taronja
cafè · granja
VOS DESITJA UNA BONA FESTA MAJOR
Donya Amadea , s/n.
Te lèfon 384 07 26

MONTGAT

Carniceria

MARIA SIMO
Plza. San Juan, 2 - Tel. '389 20 47

cf. San Jorge, 35 - Tel. 389 12 99

MONTGAT

'Progra111a d'ofctss
DISSABTE DIA 19
A les 16 h.

COMPETICIÓ LOCAL DE PETANCA. Trofeig Magnífic Ajuntament. Al camp de futbol.

D IUMENGE DIA 20
A les 11 h.

Al Saló d'Actes de l'Ajuntament, entrega dels Prem is als guany adors de la 3ra. MOSTRA LITERARI A DEL MARESME.

A les 12 h.

FUT BOL CATEGO RIA AFICIONATS. Enfrontament entre
els dos equips locals C.D. BATERIES i U.D. LES COSTES.
Trofeig Magnífic Ajuntament. Final itzat el part it la Banda de
Tambors, Trompetes i Majorettes de Les Costes ens deleitara n
amb una magnífica exh ibició.

DI MECRES DIA 23 • DIADA DE SANT JORD I
De 9 a 13 h.

ESCO L A DE BASQUET al Camp de la Un ió Esport iva Montgat .

A les 11 h .

OFIC I SOLEMNE en honor del Patró Sant Jordi, a la Capella
dels Pares Claret ians. Of iciarà el Pare Salvador Solà.
A la sorti da d 'Of ici, CERCAVILA per la Banda de Tambors i
Trompetes de Les Costes.

A les 12,30 h. BA LLADA DE SARDAN ES. A la Riera de Sant Jordi, amenit zades· per la COBLA BADALONA, que estrenaran per primera
vegada ilna sardana ded icada a Mont gat , tit olada " Primavera a
Montgat" i original d~ I Mestre Joaqui m Grifol.
A les 17 h .

FESTIVAL EN HONOR A LA TERCERA EDA T, amb l'actuació del Conjunt "la Murga de Mataró".
En el transcurs d 'aquest ball un auto car farà el recorregut a tot el poble per recolli r a tots els joves de la tercera edat portant-los a l'envetat i una vegada ac_abat el
fest ival els tornarà a les seves respectives cases. Els punu de concentrac10 seran
Riera Sant Jord i enfront de la Caixa d' Estalvis, Esplai Sant Jordi, Pl. Ciurana, davant del Cuartel de la Guàrdia Civil , Parada autobús Turó del Mar i Plaça Montso·
lis. No hi falteu Aquest acte és dedicat e IB Tercera Edat .

,
J

A les 21 h.

BALL A L'ENVELAT amb l'actuació de L'ORQUESTRA
DEKAROS en el transcurs d'aquest ball es celebrarà l 'acomiadament com a Pubilla del Maresme a la senyoreta Esther
Hortet i Muñoz (Ball dels enamorats).

DIJOUS DIA 24
A les 18 h .

FESTIVAL INFANTIL a l'envelat, per a tots els nens i nenes
amb l'actuació de pallassos i méÍgia per part del grup MASCARADA.
Actuació i exhibició de Taekondo a càrrec dels alum~es del Club Gimdan·tae de
Montgat i amb la pan ic ipació de cinturons negres de Catalunya. Durant aquest
fenival les cases comercials Coca-Cola i la pren ig iosa LACREM, S .A. col .laboraran
amb les begudes i e ls gelats de p restigiosa qual itat.

DIVENDRES DIA 25
A les 22,30 h . QUINTO-BINGO i ESPECTACLE MUSICAL, a càrrec del
Grup BUM-BUM-MUSIC . A l'envelat .

DISSABTE D I A 26
A les 16 h .
A les 17 h .

CAMP IONAT DE TIR-SALA i PI NG-PONG
E ntrega d ' obseq uis als guanyador s dels l er. Concurs d e D ib ui x
L o cal a l'envelat .
A les 17,30 h . LLENÇ A DA D E COLOMS ESPOR TI U S, am b la Col o mbòfila
Montgatina . Tro f eig M agnific A juntament.
Durant els dies 24, 25 i 26 d'abril hi haurà exposició de dibuixos a l'envelat.
Alesl9h .

Emocionant PARTIT DE BÀSQ UET , al Pavelló de la Unió Esportiva Montgat. No hi falteu, serà emoc ionant, el nostre Club ·
ha d'aconseguir la pr imera p laça .

A les 22,30 h. GRAN BALL DE FESTA MAJOR de llarga durada, a l'envelat,
a càrrec de L ' ORQUESTRINA GALANA.
DIUMENGE DIA 27
A les 9 h.

CURSA POPULAR organitzada per la Conselleria d'esports de
l'Ajuntament. Grans trofeigs.

A les 22 h.

GRAN BALL DE COMIAT de la FESTA MAJOR de Sant Jordi 86 a càrrec del renombrat Conjunt MIVENS.

VENTA Y COLOCACION DE VIDRIO PLANO EN GENERAL
MAMPARAS ·PARA BA~O Y GRAVENS
TRABAJOS DE CARPINTERIA DE ALUMINIO Etll CORREDERAS, CERRAMIENTOS DE GALERIAS, DIVISIONES,
VENTANAS Y PUERTAS ARTISTICAS EMPLOMADAS

CRISTALERIA Y . METALISTERIA

G ON-P AR
C/. Espai'la, 19 - Teléfono 384 00 44 - MONTGAT l Barcelona)

BAR

CHIMI
us desitja

feliç Festa Major.

.,

Estacion de Serv~

ffiontgat G~Enn

~
k:J '

Ca rretera de Montgat a Tiaoa
a O, 153 Km . de la N-11
Tel. 389 11 47 - MONTGAT

HORARI '

TAROES
OISSAPTE SO LS MATI

16 , 30 - 20 H.
10
- 13 H.

TROFEUS
BADALONA
• US OFEREIX EL PRIMER
COMERÇ ESPECIALITZAT AMB
TROFEUS DE BADALONA
• PUNT DE VENDA DE FABRICA

• NO CAL QUE ANEU A BARCELONA f?ol:R ACONSEGUIR
TROFEUS

• us

ESPEREM A :

TELEF. 384 37 32

SAN BRUNO, 129
(DAVANT ELS PISOS DE LA CAIXA)

SOMNI i REALITAT
L'Agrupació Sardani.sta
tres anys ha complert ja
ballades i més ballades
fins un concert hem fet ja.
Per ensenyar a tothom,
cursets que es fan i es faran
per ba lla r la nostra dança
del més petit al més gran.
Qu in somni ten ir Pubilla !
i fa tres anys que en ten im
Quin somni ten ir aplec !
ja el ti ndrem ... més endavant .

Qui n somni, qu ina alegria !
que a l nostre poble estimat
tot ballant i puntejant
una sarda na li han ded icat .
Un bon mest re, un bon am ic
una sardana ens ha escrit
Orgull de la nost ra terra
que com l'arrel s'aferra .
l. VERA

LA SARDANA
Dan~a

Catalana .

Elisabeth Alvarez
(10 ~nys)

Par is

Que bon ica és la dança catala na
que nosalt res ba llem
i tots els que n 'aprenem
n'aprenem contents
Jo sé ballar
aquesta dança catalana
la bonica dança que és:
La Sardana
La Sardana, és un orgull
de la nostra Terra
dels catalans.

Corderia
Fils de tota mena

GILI, s. A.
Plaça Sant J oan, 6

Tel. 389 03 03

MONTGAT

COP IST E RIA

e.4~~/t:.IJ
' Vos desitja
una bona Festa Major.
Carrer Ramon y Cajal, 20

MONTGAT

Tels.389 29 98
389 01 02

TEMPS . DIFERENTS
Si el cor flaquejant ha dut mesura,
no atura el record ni el pensament,
ni la força dels anys de vida dura
no s'esborrallen del tarannà de la gent.
Perquè quan has fet front a la tempesta
amb el pit obert al llam i al trò ;
quan qualsevol aventura és una festa
i qualsevol contra .... , era un pro.

Per les platges a les nits de lluna plena,
els hiverns i els estius t'hi van travar,
amagant sota barraca alguna nena
amb la Guàrdi Civil no gaire enllà.

Doncs ni el vent ni la gelor no t'aturaven
per anar a raure companya al descampat
i ni els homes armats t'agenollaven,
quan tenies famella al teu resguard .

Aquelles carns tan tendres i tan fines ·
que la salabror del mar les perfumà
els teus llavis les feien més divines,
fent valer més l'amor que !'estimar.

El tenir a les mans un pa sortint de la fleca
i un porrò de bon vi del Priorat
carns d'anyell ... .. i la de dona que no peca
vas aprendre a viure de veritat.

Al viure'n l'aventura esbalotada
fan viure'n més depressa al ser humà
i aquell plaer tan viu i que tant t 'agrada
serà molt diferent a l'endemà.

Resseguint els pits creixents de noia jove
i el llevi humitós fins el clatell,
va posar-me les forces a prova ... ,
per quan començar a fer -me vell.

Amb tot després dels anys em fa somriure
quan parlen d'amor nou i llibertat,
doncs quan tot era prohibit jo vareig viure
lo que més de trenta anys altres han trigat.

Quan no portaves un sol duro a la cartera,
però portaves una dona'll cada ma
i feies el carn í a peu per carretera
i els pocs cotxes em solien envejar.

Avui. .. entremig del soroll del meu silenci,
esdevé el record d'un temps passat,
car el record per més lluny que es llenci
fins que et morts .... el tens al teu costat.

SALVADOR PRATS

GIMNASIO
Tae Kwon-Do
Oefensa personal
Gimnasia masculina
Gimnasia femenina

Jazz
Ballet
Sauna
VOGA, etc.

lnfórmese sin co'!'promiso en el mismo Gimnasio.
CENTRO COMERCIAL FRANCESC MORAGAS
Tel. 384 11 51 - MONTGAT ,.
" 235 48 74 - BARCELONA

FARMACIA
MANUEL CIRICI DELGADO
ALIMENTACIO N DE REGIMEN "SANTIVERI"

San Jorge, 14

Tel. 389 11 97

MONTGAT

JOYEAIA - AELOJERIA - PLATERIA

SALVADOR DAU

cf0. Ç/}a¡wnt.
ORFEVRl:S A PARIS

Ch ristian
D ior

FRANCESC LAYRET, 112

BADALONA

AUTOSERVEI
SPAR

@

B. MUCHAMAN

Sa nt Jord i , 49 Te l. 389 16 49

MONT GA T

COL.LABORACIÓ

O

Auto

Escola

Montgat
SOLO HAY UNA
NO TIENE SUCURSALES
'Cl 389 37 99

Ahora estamos en':" Ctra. a Tiana, 118
(junto Colegio Mireia)
MONTGAT

f

Ioreix-•••••••••

E • el

$

IMB

t1•Abril;

obi el C...t de la Senyera.
T .ot el poble n'éll unit

M

A l sentir la veu primera.
ira•••.• ! com floreix el blat

A mb un voltant de roeellee,
J °'°er el remou el vent
O hrint-noe méll lee pupelles.
Remou la

am~ i el sentit

D onant·n08 lo que anelJavem,
E strenyent les n08treB mDlB

S abent que el front méa alçavem.
A vui que tot éa bin viu,
N o hi ha conreu que no broti,
T ampoc cap flor que no esclati .... i

J

a aurt l'ocell del aeu niu,

Q hra lea ales..... , i vola

Refilant-ne Uob el eeu tri,
D ient que éll fill d'aquest. terra

l

que també i vol morir.

s.JvadorPrm

TALLER DE MODELAJE
MODELOS PARA LA FUNDICION

~~
TUBERIA PLASTICO

<¡)osé CRet?erle,-;
VENTA Y COLOCACIOM DE VIDRIOS YCRISTALES DE TODAS CUSES

Riera Sant Jordi, 43
Tel. 389 2598
MONTGAT

Alfonso XI l, 139 entlo.
Tel. 387 59 95
BADALONA

1èrralleria de ferro i alumini

ffiARCAL i JOAn TALLADA
PUJAL, l

(Riera)

- Telèfon 389 17 44 - MONTGAT

l

o

Banda de Tambores y Cornetas
y su Grupo de Majorettes

LAS COSTERAS DE MONTGAT

Vos desitjan
una bona Festa Major

Auto Escuela

-ruflo DEL

MAR

Permisos Al, A2, BI, 82
Licencias, Revisiones, Seguros

Frances Moragas, 3 (Galerias)
Teléfono 384 38 96

MONTGAT

ANTONI M A R!
i

JORDI VIDAL
l

ASSESSORIA JURIDÍCA INMOBI LIARIA
ADMINISTRACIÓ l VENDA DE FINQUES

Centre Comercia• .Francesc Moragas, Local 5
Telèfon 384 64 00

M-O N TG A T

Es reserva el d ret d'amissió

note~J ~

La Comissió podrà alterar l'ordre d'aquest programa, sempre
que sigui en cas d e força major.
El sorteig de taules es farà a l'envelat , el dimarts dia 22 a les
vuit del vespre.

UNA VEGADA MÉS AGRAÏM
LA VOSTRA ASSISTtNCIA

Agraïm també la seva colJaboració en la donació de trofeus i altres
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
CENTRE RECREATIU i CULTURAL

Organitza i Patròcina:

EXCM. AJUNTAMENT DE MONTGAT
amb el suport de la:

m

Diputació de Barcelona
Servei de Cultura

LACREM,~

t

s. A.

TARTAS, HELADOS
Y SORBETES DE LUJO

MANIFIESTA . SU ADHESION A ESTA
FIESTA ENTRARABLE Y SIGNIFICATIVA
DE NUESTRO PUEBLO

Ramón y Caja l, 9 - 19
Apartado de Correos 35

Tel. 384 05 60 (5 l íneas)
MONTGAT (Barcelona)

· EI nostre nom
ens obliga molt.
&m~~

~·

CAIXJ\Df
CATALUNYA
Perquè ens impulsa a arrelar-nos cada vegada més
en la rea6tat de~
i atendre les neceuitats de iOlbom.
~lb.

~,,..

ú\IXA DE CATALUNYA
OFICINA A MONTGAT: Riera Sant Jordi. 47 - Ramon y Cajal, 2
Obra Social: BIBLIOTECA SANT JORDI
Sant Antoni M. Claret, 114 - MONTGAT

