Aquí vostè té crèdit

Per a la compra d"un colxe. Ja Caixa Laielana

li concedeix un crèdit en les millors condicions
del mercal. Seleccioni ara el model de la seva
preferència i li farem un crèdir a mida que podrà retornar en còmodes terminis mensuals .
Faci els seus càlculs. sempre hi sortirà gua-

nyanf amb Crèdit- Co tx e Tram11ació ràpida a
totes les oficines

OFICINES A MONTGAT:
e/. Miquel Batlle, 7 - \ e\. 389 25 97
Riera de Sant Jordi, 45 - \ el. 384 58 35

CAIXA LAIETANA

Salutació

Amb pas decidit torna la Festa , tanmateix els dies passen i
el poble espera amb il.lusió gaudir d'uns dies d'esbarjo.
Volem seguir la tradició i com tots els anys hem preparat
actes cívics i populars .
Tot just fa un any m'adreçava a vosaltres de la mateixa manera que ho faig ara, convidant-vos a passar aquests dies amb alegria,
convivència, participació i amistat.
Deixeu-me dir que el nostre poble, camina cap a un futur
millor, obert a les il.lusions. En aquestes dates en les que es celebren els
10 anys d'Ajuntaments Democràtics. i en els que em sento especialment
feliç per haver tingut l'honor d'ésser el vostre Alcalde, em dirigeixo a
vosaltres, protagonistes dels nostres esforços, per a convidar-vos a passar
tots junts una millor FESTA MAJOR.

L'ALCAIDE
Pere de José i Hermens
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EL PROSAIC POEMA
Aquest títol encara que sembli contradictori té el seu fonament, i és el següent: he dedicat a totes les festes majors els meus escrits, plasmats en el caire poètic,
amb més o menys enginy. Però, com que tot té sempre unes variants; com és el fet palpable, per exemple que els pobles actualment no esperen la Festa Major, amb aquell deler
que ho feien anys emera. Per descomptat que és degut a la forma en que s'està vivint; no
és només culpa dels organitzadors ni molt menys, encara que ben arreu se'ls hi vol donar
a ells. Però si ho esbrineu una mica arribareu a la conclusió, que el noranta per cent dels
pobles passa el mateix, i tothom no ho fa pas malament; molt més accentuat encara, és
quan els pobles tenen a prop ciutats importants.
Com també sol d'ésser ben quantitatiu, l'influx que hom actualment és bastant més independent, i si abans es deixava conduïr .... ; ara per sistema acostuma a fer tot
el contrari del que se li aconsella.
Ara ve la part poètica, encara que no sigui rimada. Deixeu-me avui des d'aquí,
enviar una forta abraçada a un dels homes, que en el transcurs de molts anys, tant i tantíssim esforç va dedicar a Montgat, i molt especialment a les coses de la barriada de Les
Mallorquines i per descomptat a la Festa Major de Sant Jordi. Aquest home es en JOSEP
NAVARRO "El Casat" . Ara malauradament ja és vidu, i tampoc pot ajudar a fer la Festa Major; perquè ja li manca aquella fortalesa i aquella entrega total que ell tenia; ja no
pot preparar les curses de sacs, les xocolatades, ni penjar les olles per què la mainada
montgatina les pogués trencar.
"El Casat" apart de que com tothom donava caj::> a la tasca habitual, ell a més
a més, feia de cambrer a Can Chimi, anava a cal baster, a reparar els reventons i a cosir les
pilotes del bàsquet. Abans de començar la temporada, trenava les xarxes de les cistelles,
abans de començar els ·partits com que la pista era de terra, ell amb una regadora plena de
calç, marcava les ratlles del camp. Encara em deixava quelcom més, i crec que segurissim
se'm obliden altres coses. Però, quan s'apropaven Els Reis (el vespre del 5 de gener), ell
també era el qui més hi posava el coll per a fer una bona cavalcada per a la quitxalla.
I en aquest moment que fjnalitzo, perquè se'm entelen les parpelles mullades
pel llagrimal: Repeteixo l'abraçada, i que tingui la més llarga durada possible.
Però, això sí.. .. QUE SERVEIXI D'EXEMPLE.

Salvador Prats i Campmany

Programa
Oficial
DIVENDRES, DIA 21
Alesl9h.

Presa de possessió dels terrenys d'Explosius "Rio Tinto"
Berenar de pa amb tomàquet amb ... per a tots els assistents i
CANTADA D'HAVANERES (amb cremat per als majors
d'edat).

DISSABTE, DIA 22
A les 12 del migdia
JOCS INFANTILS, a la Riera de Sant Jordi.
A les 13 h.

BALLADA DE SARDANES, amb la Cobla LAIETANA
A la Riera de Sant Jordi

Ales22h.

GRAN BALL a l'envelat, amenitzat per la
GRAN ORQUESTRA DE XAVIER CUGAT
"CARAVANA-SHOW"

DIUM ENG E DIA 23 "SA N T JO R DI "
A les 12 del m igdia
OFICI SOLEMNE, en honor al Patró Sant J
.
A la Capella dels Pares Claretians.
ordi,
A les 13 h.

ENTREGA DE TROFEUS, de la VI M
Ostra Literària del Maresme, dels participants de Montgat.
A l'Ajuntament de Montgat.

A les 18 h.

BALLADA DE SARDANES, a càrre
ORQUESTRA-COBLA . COSTA BRAV ~ de la renombrada
A la Riera de Sant Jordi.

A les 22 h.

·

CONCERT i BALL, a l'envelat, arnen·
. ORQUESTRA - COBLA COSTA BRAV it zat per la mateixa

A.

DI LLUNS DIA 24
A les 16,30 h. GIMKANA DE BIC IC L ETES. Al Carn
Amb la col.labor ac ió del Consell de Jo~e Futbol.
Grup Ecologista de Montgat.
es de Montgat i el
16 3
Per inscripcions: de 16
• h. al mate·1
x Camp de futbol.

º

ª

Ales19h .

FESTIVAL INFANTIL. a l'envelat ªmb
.
berenar per a tots els
nens 1nenes.

s Ep u

SOCIETAT ESPANYOLA DE pREUS UNICS
habjtants de M
olem. col .laborar amb tots els tzems de Barc~ntgat
. 1
·
10
comprin en els nostres grans ma~a 0 ferint un
na que vinguin
els propers dies 20 21 i 22 d 'abril.
'ªles Rambles.

v

d'

Descompte

s~~ lo %

DE
J
amb motiu de la FESTA MAJOR ra tu it , en °RDr
.
~smorz~r o berenar, completament g
el nostr' a1x1 com un
l establiment .
e Propi bar de

DIM A RTS DIA 25
HOME N ATGE A LA TERCERA EDAT
A les 18,30 h. Concurs de pastissos.
A les 19 h.

Rifa d'un viatge per a dues persones

A les 19 ,30 h . Berenar-Sopar a càrrec del taller municipal de cuina
Ales21h .

TEATRE. amb la representació d'e l'obra:
QUAN ELL ES ELL i ELLA
d ' en Nicasi Camps
a càrrec del Grup de Teatre del Centre Recreatiu i Cultu ral

T ots aquest s act es es fa ran a l 'envelat.

L L O AN ÇA

A LA SARDANA

Bonic record
les mans unides
alegre el cor

La blavor del mar
la verdor dels arbres
el so de la cobla
em fa disfrutar.

Es la Sardana
la que enamora
el la és la dança
que fa vibrar .
La dança noble
de tot un poble
que com el nostre
sap estimar.

l. V era

UNA BONA MILLORA
PER AL NOSTRE POBLE

Es tem d'enhorabona
els vilatans de Montgat ,
des d' ara podrem gaudir
del que tant hem desitjat.
Per fí ha arribat l'hora
que t ant anys hem esperat ,
des del nostre poble
podrem contemplar la mar.
El treball i la perseverança
eines són que hem fet servir ,
també l'a nhel i l'esperança
per a poder-ho assolir .
Gràcies al nostre alcalde
iª tota la Corporació,

també a en Pasqual Maragall
per la seva brillant gestió.
1 Explosivos Rio Tinto,
en especial al seu director • .
~ entès la nostra probJ emàtica,
1
ha estat al nostre favor.

ª

Per COrniat d'aquest
·
acor d '
Montgat vos diu ciutadans,
~ue tinguem vid; i salut
l podem gaudir-ho molts anys.
uer i Llorca
Baptiste Beren~B8
1
desembre del

ESPORTS
DIUMENGE DIA 23 D'ABRIL

BÀSQUET:

Al Pavelló de la U.E. MONTGAT

A les 10 ,30 h. Partit entre els equips de categor ia Juvenil
U .E. MONTGAT ~ GRUP IFA - B
A les 12 h.
Par t it de categoria Senior, ent re els equ ips:
U.E. MONTGAT - C.B. MOLLET

FUTBOL: Al Camp Munic ipa l de Futb o l
A les 10 h.

Partit de categor ia J uveniel entre
els equips:
C.D. MONTGAT - C.F. ARE N YS D E MAR

A les 11,45 h.
Part it de cat egoria amateur
entre els equ ips:
C.D. MONTGAT - U.D. PALAU

o
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PET ANCA: Als terrenys de M ire ia
Torneig de Petanca des de les 9 h del mati
f1nsa les21 h.
·

N O T E S

- Tots els actes que es celebraran en el decurs
d'aquesta FESTA MAJOR, seran gratuïts, menys les
sessions de Ball.
- El preu per a la reserva de taula per les dues sessions
de ball, és de 2.000 pessetes (inclou, taula i cuatre
cadires).
- Per reserves de taules, podeu trucar al telèfon de
l'Ajuntament 389 06 96, a la Srta Glòria.
-

L'envelat estarà situat als antics terrenys d'E.R.T.

- En cas de força major , l'organització podrà canviar
l'ordre d'aquest programa.

COL.LABOREN:
CAIXA DE CATALUNYA
CAIXA LAIETANA
FARGGI
COCA-COLA

ORGANITZA: Ajuntament de Montgat
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GELATS
XARRUPS
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PASTISSOS
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LACREM, S.A.
Cl. Ramón y Cajal, 19 - Tel. 384 05 60*

·MONTGAT (Barcelona)
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