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Com ja és habitual vull dirigir-me a tots 
els vems del nostre poble per demanar-vos la 
participació en la Festa Major de Sant Jordi 
d'enguany. 

Aquest any potser amb més satisfacció a 
l'haver aconseguit un cop més la pau tan 
estimada per tots i també pel significat de 
celebrar el mil.lenari del Turó de Montgat i 
perquè aquest any som seu de la Mostra Lite
rària del Maresme. 

Penso, doncs, que per tots aquests acon -
teixements val la pena de trobar-nos tots els 
montgatins i simpatitzants per passar uns dies 
de joia i gatzara, oblidant tots els moments 
dificils que hagin pogur passar durant l'any. 

No vull oblidar el meu agraïment a la 
Comissió de Festetjos pel seu treball, il.lusió i 
dedicació. 

SOM-HI DONCS, 
ESTEU TOTS CONVIDATS 

US HI ESPEREM!! 

Pere de José - Alcalde 



R/IB/IT 
JOIERS 

FRANCESC LA YRET, 112 
TELÈFON 384 4111 
BADALONA 



Missatge de la Comissió de la 
Festa Major de Sant Jordi 

Fa un any parlàvem que una Festa 
Major sense participació, per molt fluida que 
aquesta sigui, no compleix amb els objectius 
que es planteja aquesta comissió. 

La experiència de la darrera, ens 
ha demostrat que la Festa Major de Sant 
Jordi, encara és viva o que ha tornat a 
néixer, i que gràcies a la vostra participació, 
ademés de fluida, fou un èxit. 

l aquest èxit, ens esperona a or
ganitzar la Festa Major de Sant Jordi d'en
guany amb més empenta que mai. 

Des d'aquesta introducció us 
desitjem una bona Festa Major i ens agrada
rà, també, desitjar-vos-la en el decurs dels 
actes de la pròpia Festa. 

Comissió Festa Major Sant Jordi 



TALLER MECANICO 

ANJOES 
l. SARRIERA 

REPARACION DEL AUTOMOVIL 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 
y MECANIZACION DE PIEZAS 

Sant Antoni M~ Claret, 149 - Telèf. 389 37 47 - 08390 MONTGAT 



FENT UNA MICA DE MEMÒRIA 

Al 1833, Montgat començà a viure en aquest temps l'inici de 
l'esplendor industrial. La construcció del Ferrocarril de l'Est era un fet, i la vila 
es trobava afectada pel Pla experimental del nou eix Barcelona-Mataró amb la 
construcci0 del primer túnel de l'Estat Espanyol, sota l'històric Turó. Durant l'any 
1848 es realitzen les obres del túnel, el qual té una llargada de cinc-cents peus 
i tingué uns costos aproximats de 62.500 duros, que en aquella època represen
taven una despesa considerable. S'efectuà al mateix temps l'edificació de l'Es
tació de Montgat-Tiana a la zona coneguda per Les Mallorquines i començà 
l'explotació de la pedrera del Turó que va anar destruint la imatge tan típica i 
estimada de l'emblema del poble, tot i que s'ha de dir que aportà la pedra 
necessària per a la via fèrria. 

El ferrocarril de l'Est realitzà la seva primera prova el 9 d'octubre de 
1848 i l'oficial el 28 d'octubre del mateix any. S'establiren llavors tres viatges 
diaris d'anada i tornada, millorant la rapidesa dels correus que arribaren de 
Barcelona en el tren de les 10 del matí i sortien en el primer tren de la tarda. 

CARRETERA REAL (ANYS 20/30) ACTUALMENT CARRER MARINA 



(PERRUQUERIA PER A SENYORES ) 

LOL~ 

i NUll-1 

Sant Jordi, 14 - ler. - Telèf. 389 05 53 - MONTGAT 

ESPECIALITAT EN: 
Tapes calentes 
Plats combinats 

Plaça de la Vila, s/n. 
MONTGAT 



CARRER MARINA- MARÇ 1991 

El ferrocarril influeix en el procés industrial d'una manera sorpre
nent i notable. L'any 1850, Montgat compta amb una fundició de plom de recent 
creació: "La Metalúrgica Catalana", que amb els forns de calç i guix exitents i les 
fàbriques tèxtils cotoneres (uns 60 telers) formen el nou nucli industrial de Les 
Mallorquines, el qual creix al voltant de l'Estació. 

Aquest nou barri rep el nom popular de les terres de Can Cutchet, ja 
que un antic propietari del mas deia que les seves terres confrontaven el migdia 
amb Palma de Mallorca, com a punt de referència per a marcar la costa. 

Montgat compta ja amb 461 veïns, dels quals només els de "Les 
Mallorquines" formen 43 famílies. 

La pedrera del Turó anà avançant i en el període entre 1880-1885 
fou enderrocada la talaia coneguda com el "Castell de Montgat". 

Dins el marc del creixement industrial que viu Catalunya, ressenti
da pel desastre colonial, Montgat creix i desenvolupa a "Les Mallorquines" la 
seva potència industrial. 

A primers de segle, Montgat comptava ja amb indústries: Establi
ments Gallart i Barrau Massó (després de la Guerra Civil, Catalana de Abonos 
comprà les dues empreses, que van passar a ser posteriorment Explosivos Rio 
Tinto). 



VENDES ALS SEGÜENTS LLOCS: 

e/. Isidre Duñó, Tels. 464 00 48 
(de 8 a 9 del vespre) 464 06 80 

Mercat del Centre - Parades 28-29 Tel. 384 42 61 
Congelats - Parada 6 

MONTGAT 

Arenys de Mar Tel. 792 31 53 



L'any 1903, Arno Jager fundà la "Fabrica de Porcellana Montgat" 
amb tots els nous avantatges tècnics de l'època. Montgat gaudirà d'una produc
ció de porcellanes artístiques i de fantasia, serveis de taula, materials sanitaris i 
de laboratori, petit material elèctric per a les indústries tèxtil i química, etc .. i 
comptarà també amb un dels tallers més importants de tot l'Estat. 

Les explotacions de calç i guix continuaren donant prestigi a la vila , 
el factor de la indústria montgatina era el contrafort del modus vivendi de la 
població, que va veure augmentada la seva població amb emigrants que anaven 
constituint una massa proletària que convertí Les MaHorquines en un barri 
depenent de les indústries. 

El 6 de juliol de 1931 neix la Biblioteca Popular, institució montga
tina dedicada a tot l'aspecte cultural, fundada pel Sr. Josep Cuscó. La seva 
primera ubicació va ser a la part posterior del Bar del c/. Marina núm. 81, 
propietat de la família Cuscó, posteriorment el negoci va ser traspassat i 
continuaren l'obra amb caràcter públic traslladant-se al local de la riera Sant 
Jordi, núm. 29. 

Amb motiu de una forta riuada es va ensorrar una de les naus de la 
fàbrica de bastons, i se li va demanar al seu propietari, el Sr. Clavell, si voldria 
habilitar-la per poder traslladar la Biblioteca i destinar el terreny de davant a 
alguna de les activitats esportives. Donada la seva conformitat, es van arranjar els 
terrenys per poder jugar a bàsquet i també al tennis. 



3895950 

Alarcón 
A.SSESORIA TÈCNIC.A DJ\SEGURANCES 

Josep Alarcón i Muñoz Ramos 
CORREDOR DASEGURANCES 

Col·legiat nº 6.085 

GALERIES F.M<:JWJA.5 LOCALS M"MGAT (IWUl..O'IA) 



El tècnic de la Secció de bàsquet fou el jugador de la Unió Gimnàs
tica de Badalona, Josep M~ Muntané. Innaugurat el camp de bàsquet el dia 24 de 
juny del 1932, al partit d'innauguració s'enfrontaren l'equip de Montgat repre
sentatitiu de la Biblioteca Popular i el Club Unió Gimnàstica i Esportiva de 
Badalona. La formació de l'equip titular montgatí era aquesta: Dalmau l, Durà, 
Hermens, Piñol I i Piñol 11. L'any 1935 passà a formar part de la Federació 
Catalana i quedà campió de la Ill Categoria. 

Tota aquesta activitat esportiva i social es veurà truncada per les 
adversitats de la Guerra Civil. 

Una vegada finalitzada, l'equip es refarà amb el nom d'Unió Espor
tiva Montgat. Amb la dedicació i l'esforç de tot el poble i en tan sols tres anys, 
l'equip se situarà a la màxima categoria i es podrà construir el primer camp cobert 
de tota Espanya, el qual va ser innaugurat el dia 3 d'octubre del 1943. 

FAÇANA DEL CAMP DE BÀSQUET DE LA U.E. MONTGAT - Carrer Arno Jager 
Actualment hi ha un descampat arran de l'autopista que serveix d'aparcament. 



BAR 
RESTAURANTE 

elquU.-ta 
Teléf. 389 10 13 

MONTGAT 



TERRENYS DE BARRAU l GAUART DES DE LES BATERIES - MARÇ 1991 

VISTA A BARCELONA DES DE LES BATERIES - MARÇ 1991 
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- PREPARACIÓ DE FÓRMULES MAGISTRALS 

- PREPARATS HOMEOPÀTICS 

- ÀNALISIS CLÍNIQUES 

- ORTOPÈDIA 

- DERMOFARMÀCIA 

- PRODUCTES VETERINARIS 



RIERA SANT JORDI - ANY 1957 

CARRER MARINA -ANY 1957 



- MOBLES DE BANY 
-AIXETES 
- ACCESSORIS 

e.ECTAICff-'T - IJGU-' - ~ - CAL.EF...CCIÒ - -'IRE ...CONOICION-'T - REG PER ASPIA-'CIÒ - PROJECTES 

soNY. PANASONIC. RADIOLA . AIWA. MIELE. CANDY - IGNIS. 

OBJECTES REGAL • ELECTRODOMÈSTICS • VIDEO • HIFI • 

VIOEO CLUB • BISUTERIA. 

E \ectrodomèstics 

ART AU 
Marina, 55 Telèfon 384 39 03 MONTGAT 

·---------------------------------------------------------------------~ ~ 



RECORDS D'UNS TEMPS PASSATS 
EL CARRER DE LES MALLORQUINES 

(anys 1920 - 1925) 

Un recull breu del que en els seus bons temps va ésser el carrer de 
Can Pruna. 

Aquest carrer estava compost d'unes setze cases ja molt velles, tretze 
de cara al mar i tres d'esquena, les de cara al mar, davant tenien un trosset d'hort 
i un pou d'aigua que no servia per res més que per posar-hi el vi en fresc, llurs 
cases no gaudien d'aigua corrent. 

L'entrada del carrer es componia d'una portalada de més o menys 
cinc metres d'ampla i a la dreta una font pública de la que es servien les cases que 
no tenien aigua - a la dreta mateix - un pilar d'obra molt gruixut i a l'esquerra una 
paret també molt gruixuda - d'uns vuitanta o noranta centímetres - que feia de 
tanca, i, a l'extrem d'aquesta un pilar amb una estàtua de ferro fòs d'uns dos metres 
d'alçada i que amb les mans sobre el cap sostenia un fanal amb el seu llum dins 
i quatre vidres. El conjunt era magnífic i cal recordar-ho com una joia del poble, 
és evident, i actualment s'ha fòs ... ! Pel cantó de la Riera la dita paret sostenia 
collada amb les seves frontisses per poder tancar i obrir, una porta gran de fusta 
d'uns cinc metres - no vaig medir-la mai - això sí, no arribava al metre d'alçada, 
la gent en deien "el batiport", servia per tancar el carrer quan la Riera baixava més 
forta que de costum; darrera la paret hi havia un formós banc d'obra, jo sempre 
el vaig veure vell però feia molt bon servei, si hagués pogut parlar! Què en sabia 
de coses, tenia història. S'anomenava el banc de Can Pruna. 

En el meu concepte totes les families que llavors vivien en el carrer, 
eren molt com cal, en moments de decaïment d'algun veí deixaven la seva feina 
per ajudar el necessitat ¡bona gent !, sempre pot haver-hi alguna ovella 
esgarriada! 

La primera casa entrant a ma esquerra era una botiga de queviu
res molt antiga que de temps passats l'anomenaven a ca l'Antònia, a la façana 
amb dos balcons i en el bell mig, un cartell que estava molt esborrat que quasi 
no es podia llegir hi posava: "Antigua Casa Antonia 

de José Pruna". 



Auto Lavado 
Montgat 

Cambia de Neumaticas 
Alineada Dirección 
Equilibrada Electrónica 
Reparación de Pinchazas 

e/. Ramón y Cajal, s/n. (junto Gasolinera) 
Teléf. 384 05 09 - MONTGAT 

Carretera de Montgat a Tiana 
a 0, 153 Km. de la N-11 

Tel. 389 11 47 · MONTGAT 



Aquesta botiga amb un estat al seu interior molt curiós, de tracte molt 
amable, venien d~ tot, oli, vi, mongetes cuites, cigrons cuits, de tot i bon gènere, 
tenien un gust excel.lent, i el porc el feien boníssim, venien compradors d'arreu, 
de Badalona, Barcelona i un llarg etz. 

A Can Pruna mataven el porc al carrer, davant de la botiga, cada 
setmana dos porcs i si es tractava de festes senyalades fins i tot tres, al davant de 
la portalada hi havia un forat d'una llargada d'un metre i mig, d'ample uns vuitanta 
centímetres i uns cinquanta de fons, que servia per torrar-hi la pell del porc. 

Recordo com si es tractés d'ara, l'hora de la matança, serien les cinc 
del matí del dijous o divendres de la setmana, molts de llurs dies, al viure tan arran, 
em despertava, em vestia i baixava a mirar-ho i també ajudava un xic, recordo 
molt bé els "ma tarifes" en Badó Lloses i en Lluís Garriga, que baixaven de Tiana, 
això és un record de quan hom contava 17 o 19 anys, i en canvi no tinc present 
quan va tenir fi aquest fet de matar el porc al carrer. 

Aquesta família de Can Pruna estava molt vinculada al poble - les 
botifarres tenien un excel.lent nom - resumint una bona botiga, d'un record 

entranyable . 
La segona casa, era un col.legi de nenes que el seu nom era Nostra 

Senyora del Carme, en honor de l'excel.lentíssima Sra. Marquesa de Monsolís, 
gran amiga de l'escola a la que sovintejaven les seves visites. Aquesta escola era 
un niu d'amor que inculcava a llurs deixebles, també el respecxte al pròxim, 
ajudar al caigut, ésser senzill i amorós arreu, amb els amics o amigues, això i més 
els ensenyava una senyora mestra, que tant mateix era la seva vertadera segona 
mare, Donya Amadea, nom molt vincu lat al poble de Montgat. 

Entrant a ma dreta, dos magatzems, un més petit i el següent gran, el 
primer contenia cups d 'oli d'oliva, el segon el carro i el cavall, també un safareix 
molt gros, fins al fons un magatzem de vi ple de botes, aquest magatzem del vi, 
avui és el taller dels germans Tallada - sembla estrany - era un important 

magatzem! 
Això era en síntesi el Carrer de Les Mallorquines, o bé com es va 

anomenar popularment fins que va ser enderrocat, el carrer de Can Pruna. 

No vaig néixer a Montga~ però l'estimo tan~ com si d'ell mateix en fos fill ... ! 
Dels meus vuitanta-set anys de vida, vuitanta- dos he trepitjat la sorra de la nostra Riera de Sant 
Jordi, ba"iada a la que jo estic molt vinculat per a molts motius entranyables i sentimentals. 

L'HOME CONSCIENT, S'EXPRESSA TAL COM SENT ... ! 

Lluís Sunyol i Canyelles 



BAR i GELATERIA 

C H l M l 
e/. Marina, 89-90 M O N T G A T 

Telèfs. 389 10 20 - 384 56 48 

FERRETERIA - DROGUERIA 

- LAMPARAS - PINTURAS 
- MENAJE -CORCHO 

Rambla del Turó, 9 - Tel. 389 18 05 
MONTGAT 



GRUP DE NENES DE L'ESCOLA DE DONYAAMADEA 
NENES D'AHIR - DONES D'AVUI 

CONSTRUCCIONES 
::;¿:7"ROQUECARRANZA 

San Antonio M .º Claret, 205, atico 2.ª 
Teléfono 384 09 21 . MONTGAT 



CAMBRAS MODELS 
CLAUDI i PERE DE JOSE GOMAR 
-- MODELISTES ---

ARNO JÀGER, 89 BAIXOS 

TELÈFON 384 54 14 

MONTGAT 



EScue1a nacional 

Mallorquina 1Tiana 

NENS D'AHIR, AVIS D'AVUI 
GRUP DE NENS DE L'ESCOLA NACIONAL 
DIRLGIDA PER D. CONSTANTINO CASTARLENAS PI 

l J· _, 



-PINTURA ---Q-

PINTURA DECORATIVA - RÈTOLS - ANUNCIS 
MURALS - ESTUCATS 

COL.LOCACIÓ DE PAPER PINTAT 
TREBALLS D'ARTESANIA 

e/. Marina, 25 - Tels. 389 31 47 - 384 52 91 - MONTGAT 

con~ttuccione~ 

sabater, s. a. 

san a.ntonio m .ª claret, 201 - montgat 

teléfono 389 14 95 



JA ÉS HISTÒRIA OBLIDADA 

L'any 1927 s'establí un servei d'auto-taxi, primer vehicle al servei_ 
del públic del poble de Montgat, mitjançant l'autorització legal de l'Ajuntament 
llavors governant, de Tiana, el qual donà el vist-i-plau molt satisfactori. És 
evident que el conjunt de persones membres del consistori en ple donaren 
felicitacions molt cordials i a !'ensems demostraren el seu desig perquè tingués 
l'èxit que es mereixia la tan lluminosa idea, per creure que podia ésser d'una 
utilitat molt positiva pel bé del Poble (que constava de Montgat-Tiana). 

El primer lloc de parada es posà arran de la porta de l'estació -llavors 
M.Z.A.-. Un cert dia, la guàrdia civil responsable de l'ordre de carreteres ordenà 
que fos buscat un lloc més convenient perquè a les carreteres està ''prohibido 
estacionarse". Llavors el tal nou taxista donà un cop d'ull al Passatge Bateries i 
ho notificà a l'Ajuntament perquè donés la deguda conformitat i d'aquesta 
manera va anar la cosa. I gràcies als treballs que portà a bon terme el primer 
(llavors molt jove) iniciador d'aquest servei, els que van venir després gaudiren 
d'un ordre portat a terme per la bona fe del primer que tingué la idea de posar un 
cotxe de lloguer en el poble de Montgat. Dissortadament, han esdevingut tants 
contratemps de llavors ençà .... ! 

Aquell Passatge fou anomenat el carrer dels taxis ... des de llavors ha 
plogut molt. ... 

Ara s'esdevé un passatge sense ordre i de fet un desgavell d'organit
zació que fa que un pensi "qui t'ha vist i qui et veu, carrer dels taxis ... i m 'omple 
una tristor ... és evident". 

LL.S. 



AUTO o 
MONTGAT ~ 

ESCOLES 
TIANA 

Director Gerent: J. Marín 

Sant Antoni Mª Claret, 118 Sant Cebrià, 8 

TEL. 389 37 99 - FAX. 464 50 74 

~ 

MARIN & ASS. 
ASESORES DE SEGUROS 

Joan Carles Marín 

Sant Antoni M1 Claret, 118 - MONTGAT 



EL TÚNEL 

Quan fa molts anys la roca furadaven, 
els montgatins passaven mirant bocabadats 
Oh, Déu meu ! aturdits es persignaven, 
de què seran capaços aquests desventurats! 

Era per ells, poc menys que un sacrilegi 
El furardar la tera i ses entranyes, 
qui els haurà donat el privilegi 
de deixar sense cor nostres muntanyes ? 

"Desgràcies ens cauran a partir d'ara, 
amagueu les criatures allà on sia, 
que el monstre de ferro ja es prepara 
i passarà esbufegant sobre la via. 

Traginers de mala parla i pell curtida 
amb vostre ofici de traginar viandes 
ja no us podreu guanyar la vida, 
ja no tindreu comandes. 

Vinyaters ennamorats de vostres vinyes 
el tren passant les deixarà fumades 
i els pins es quedaran sense les pinyes 
i cauran les gavines amb les ales trencades. 

Tanmateix la profecia fou ben certa, 
ja no hi ha vinyes ni garrofers ni pins 
i tota la bella terra està coberta 
de cases, de cotxes, de carreteres i camins. 



Sols ens queda del llogarret feliç 
que Montgat, devia ésser aquells anys, 
el vell Túnel, més petit, més fonedís, 
obrint la boca negra, com fent badalls, 

doncs, encara no s'ha menjat cap criatura, 
sinó a algun desgraciat que s'ha posat al mig 
i ha caigut sota la rodona ferradura 
víctima del progrés, o del seu propi desig. 

Avui t'estimem, per ser el primer que es construïa 
i et contemplem pensant amb molt d'orgull 
quan nosaltres no hi serem aquesta via 
encara correrà per dintre del teu ull. 

I si algú vol fer-ne la història 
del vell túnel al seu temps adelantat 
que del progrés fou nostre glòria, 
que pensi que avui, és la joia de Montgat. 

Maria Muñoz-Ramos i Bosch 

A les sis o quarts de set, 

quan s'encenen les botigues 

i el capvespre es torna fresc 

i es passegen les senyores 

i les filles i els paquets. 

J.P. 



PERRUQUERIA DE SENYORES 

JOSEP MARIA 

Carrer Mercat, s/n. 
Telèfon 384 32 55 MONTGAT 

tJ'\C\\..\ 
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ESPECIALITAT EN: 
-FLORS NATURALS 
- RAMS DE NÚVIA 

Plaça Espanya, l - Telèf. 389 27 53 _ CORONES 
MONTGAT 



TECFRI 
JORDI RAMIA GISBERT 

Refrigeració 
Industrial i Comercial 

Acondicionament d'aire 

OficiMs: Sant Jordi, 66 
Taller: Horta, 19 - 21 
08390 MONTGAT Telèfon 389 22 56 



VIDRES l 
CRISTALLS 
VENDA i COL.LOCACIÓ 

Ramón y Cajal, 14 
Riera Sant Jordi, 49 
Telèfon 389 25 98 
MONTGAT 

MODELS PER LA FUNDICIÓ 

~.í°R 
CANONADES l ACCESSORIS PVC 

Telèfon 387 59 95 
BADALONA 

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 

Riera Sant Jordi, 74 
Telèf. 389 46 99 

MONTGAT 



IN MEMOR/AM 

Avui, còdols rodolants 
humitegen les mirades 
per aquests tres homes grans 
d'ànimes tan enlairades 

que rius d'amor i de tinta 
vessaren junts per Montgat; 
ara que ja han arribat, 
que han trencat la trista cinta 

del trespàs i de l'oblit, 
un cert cor resta fer it, 
esclat de fidelitat, 
esboç de l'eternitat 

que apaivaga s'alegria 
per la crua realitat, 
amb regust de melangia 
i un fibló a l'esperit. 

Avui és Festa Major, 
i potser en aquest moment 
aquell noble sentiment 
que expressaven amb fervor 

curull de son tarannà 
plens de joia i de lluïssor, 
més el trobem a faltar, 
car era nostra sa il.lusió. 

Tres poetes estimats 
que entre nosaltres però, 
Berenguer, Mata i Prats 
hi tindran sempre un racó ... 

Ja ses blanques poesies 
dolços àngels custòdien, 
les escolten, ells reciten 
com volar de mil gavines. 

En record de llurs poemes 
a la vila, i ses lloances, 
envoltem-nos d'esperances 
sense pors i sense penes; 

seguem totes les cadenes 
de l'orgull i l'avarícia, 
estimant-nos uns als altres 
com a ells agradaria ... 

"I que el vermell de la rosa 
i la salabror del mar 
junts als peixos de la llosa 
il.luminats pel gran far, 

ens aplegui un dia a tots, 
i agafant-nos fort les mans 
recorrem del cel llurs solcs, 
com infants, com vells germans." 

Isidre Colomé 
Sant Jordi - 1991 

. , 





( Divendres dia 19 ) 

A les 19,30 h. Pregó a l'envelat. 
A les 20,00 h. Sorteig de llotges a l'envelat 
A les 22,30 h. . CONCERT i BALL DE GALA, a l'envelat, amb l'ac

tuació de la 

Gran Orquestra de JAN/O MART/ 

( Dissabte dia 20 ) 

A les 10,00 h. CURSA POPULAR, Concentració de corredors a 
l'envelat. 
Infantils de O a 12 anys i Juvenils de 12 a 16 anys. 

A les 12,00 h. CONCURS DE TIR DE SALÓ a l'envelat. 
A les 13,00 h. JOCS DE CUCANYA. 
A les 15,00 h. PROVA DE COTXES 4X4, amb participació inter

nacional. 
A les 22,30 h. GRAN ESPECTACLE SHOW (nit de riure), a l'en-

velat, amb les actuacions de: 

JORDI LP 
MARIAN O 
GEORGINA (presentadora i vedette) 

GERMANS CALATRAVA 
Venda anticipada d'entrades de l'espectacle, als 
següents punts: 
Farmàcia Cirlci Delgado (Riera Sant Jordi, 14) 
Estanc Jaume Arimany (Marina, 73) 

Granja Dulcinea (Galerias Francesc Moragas) 

\ 
J 



~ mJ~¡j ~fill~ 
( Dissabte dia 20 (cont.) ) 

A les 0,00 h. Nff D'INSOMNI 

( Diumenge dia 21 ) 

A les 9,00 h. 

A les 10,00 h. 
A les 12,00 h. 

A les 17,00 h. 

A les 19,00 h. 

A les 21,00 h. 

TORNEIG DE PETANCA, Trofeu Festa Major de 
Sant Jordi 
Actuació de laPolicia Muntada de Barcelona. 
Actuació de l'Esbart Albada del Círcol Catòlic, a 
a l'envelat. 
FESTIVAL INFANTIL, a l'envelat amb l'actuació 
dels GERMANS TOTÓ i Berenar per a la canalla, 
patrocinat per Coca Cola i Farggi. 
Cercavila amb el Drac de Sant Jordi i la Banda 
La Sinforosa 
CONCERT SANT JORDI DE CANT CORAL. Al 
Poliesportiu del Col.legi Mireia. Amb l'actuació de 
les corals: 
S.C. LA BADALONENSE de Badalona 
S.C. LA LIRA de Barcelona 
S.C. LES FLORS DE MAIG de Barcelona 
CORALDELCENTRERECREATIUICULTURAL 
de Montgat. 

( Dilluns dia 22 ) 

A les 21,30 h. BALL DE DISFRESSES, amenitzat per 
l'Orquestra CARRUANS. 

1er. Premi ....... 60.000 ptes. 
2on. Premi . . . . . . . 30.000 ptes. 

3er. Premi . . . . . . . 15.000 ptes. 



( Dimarts dia 23 - Diada de Sant Jordi ) 

A les 11 ,00 h. OFICI SOLEMNE 
a l'Església dels P.P. Missioners Claretians. 

A les 12,00 h. ENTREGA DE PREMIS locals del VII/ Mostra 
Literària del Maresme, al Saló de Plens de l'Ajun
tament de Montgat. 

A les 12,30 h. AUDICIÓ DE SARDANES 
. A la Riera de Sant Jordi, amb la 
COBLA RAMBLES 

A les 21,30 h. BALL DE COMIAT, a l'envelat amenitzat per 
l'Orquestra CONSTE LLA T/ON 

( Dijous dia 25 - FESTA DELS AVIS ) 

A les 16,00 h. Recollida amb autocar a les següents parades d'autobús: 

16,00 h. Rambleta Monsolís 
16.05 h. Ajuntament de Montgat 
16, 1 O h. Turó del Mar - e/. Espanya 
16,15 h. Camí Vell de Tiana- e/. Rosella 
16,20 h. Caserna de la Guàrdia Civil 
16,25 h. Placeta Ciurana 
16,30 h. Parada Bus Costes. 

Per proximitat a l'envelat, s'ha suprimit les parades a Les Mallorquines, 
en cas necessari ho feu saber amb antel.lació al telèfon 389 06 96. 

A les 17,00 h. ESPECTACLE i BERENAR PELS AVIS. 
Pel berenar dels avis és imprescindible recollir el 
tiquet a l'Ajuntament. 

( Divendres dia 26 ) 

A les 21 ,00 h. CONCURS DE BALL DE SALÓ, a l'envelat. 

( Dissabte dia 27 ) 

ENTREGA DE TROFEUS de la Fase final de la 
VII/ MOSTRA LffERÀRIA DEL MARESME. 
ESPECTACLE a l'envelat. 



CANT A MONTGAT 

Entre cel, muntanya i mar, 
hi ha'un poblet tot espargit, 
entre cel muntanya i mar, 
mai ha pogut viure unit. 

Els turons que l'embolcallen 
en són mal aprofitats, 
uns, solitatris, tristos callen, 
altres estan ja massa poblats. 

Pobre Turó mutilat 
que vora les platges se't veu 
per totes bandes escapçat 
aguantant la teva creu! 

En el mig de les entranyes 
clavaren camí de foc, 
essent ferides extranyes 
ennobleixen aquest lloc. 

Ets el testimoni mut 
d'heròiques gestes passades 
que en l'oblit s'han perdut 
per la gent de les contrades. 

Petites platges daurades 
amb la llum del nostre sol, 
sempre per ones besades 
amb calma o ventijol. 

Sorreta fina, enmirallada, 
per La microscòpica mica, 
la pell et deixa enjoiada 
i la sal et mortifica. 

Ones calmoses, envellides 
per segles i segles jugant, 
són com llengües aigualides 
a la terra acariciant. 

Res les immuta ni altera 
sempre fidels al seu joc 
quan una es mor, al darrera 
ja n'hi ha un altra al seu llo~. 

També les he vist furioses 
amb inútils embranzides 
batén les roques negroses 
que seran per fi engol.lides. 

Quan la mar es posa airada; 
més, quan amaina la tempesta 
1 la mar es retira ja calmada, 
tomen a aixecar la seva testa. 

Si encant i poesía vols trobar 
baixa a les platges un moment 
a la nit, quan sobre el mar 
brilla la lluna intensament'. 

Ai Montgat! 
per set fletxes travessat 
com els set dolors de Maria 
qui pogués tomar de l'etemltat 
per veure't unit algun dia . 

MARIA MUÑOZ-RAMOS l BOSCH 
Gener, 1991 



Bar. Restaurant_ 

Carrer Marina, 95 
Telèfon 384 28 84 

ffiARlílA 

Menjars i Tapes 

FERRETERIA 

MONTGAT 

Francisco Rodrigo 

Marina, 33 - 35 
Teléfono 389 35 93 MONTGAT 

J 



RUCAME, S.A. 
JOSEP Mª ESCAM/LLA 

CURVAT DE PERFILS 
en ferro, ac. inoxidable, llautó, 
alumini i metalls especials 

Carrer del Riu, 17 
08291 R l P O L L E T 

Tel. 691 33 79 
Fax 580 13 45 



Alfons /V, 52 - 54 
Tel. 870 04 44 - GRANOLLERS 

GRANOLLERS: 870 04 44 
VIC: 886 30 91 
MANRESA: 874 36 78 



L'APLEC 

Aplec de Montgat 
bonic record 
les mans unides 
alegre el cor. 

És la sardana 
la que enamora 
ella és la dança 
que fa vibrar. 

La dança noble 
de tot poble 

que com el nostre 
sap estimar 

Abril, 1991 - I. Vera 



Academia 
de Peluquería 

y Estética 
Badalona 

Homologada por el Ministerio 
de Educación y ciencia 

INICIO DE cuf150 
ABRIL y ocruBRE 

Tendras a tu disposición 
todos los servicíos de 
Peluquería y Estética 

Francesc Macià, 30 - Tel. 388 52 01 
BADALONA 



BANYS 
MONTGAT, S.A. 

casete~ platja 

Barrau Ma ssó, 14 
Te lèfon 389 06 99 

SPAR 

B.MUCHAMAN 

MONTGAT 

Us desitja una bona Festa Major 

e/. Sant Jordi, 49 - Tel. 389 16 49 
MONTGAT 



PLANCHA, PINTURA 
MECANICA, HORNO 
YSECADOAL 

C 03 _JOS arretera a Mataró, l 
Tel. 389 36 92 

089 J J BADALONA 

ASSEGURANCES ~O,. 
JJ.MO - SOLER ,,., pREVIASA 

911 BADALONA 
oB éf· 389 36 92 
-rel 



Bar- Restouronte 

cf. Arno Jager, 4 

0 00 
000 
0 00 

Teléf. 3891010 MON TGAT 

ººº ººº ººº ººº --+-º-º~º:::-r-~-t-----+-~-+~~t-~-r-º-º - º--t--

SANT ANTONI M . CLARET, 205 - TEL. 384 19 79 

MONTGAT 



GRANJA 

RESTAURANT 

La Taronja . 

ESPECIALITATS EN: -----
Cuina Marinera 
Suquets, Paelles, etc. 

------SOPARS ESPECIALS 
per els dies de la 

FESTA MAJOR 
a base de marisc i suquet de peix 

(Obert fins a les 2 de Ja matinada) 

RESERVA DE TAULES 
al Telèfon 384 O 7 26 

o al mateix establiment 
cl Donya Amadea, s/n. 

MONTGAT 



JUITO.E'i.Ef:ran:A .MOJO'GJU' 

Tel. 389 47 65 

~i~ 
BOSCH 

EOUIPO 
fLEClllCO 

rAtA AUTOMOVll 

@) 
TALLER AUTOAIZADO 

REPARACIONES ELECTRICAS DELAUTOMOVIL 
CARGA DE BATERIAS 

Carretera de Mataró, 113 
BADALONA 

fNorterera fN.ont9at, S. tl. 

l 
MORTEROS DE CAL Y ARENA 

y AR/D05 EN GENERAL 

Riera sant Jordi, 74 

389 51 48 - 389 07 40 
Tels. 

MONTGAT 



R.ENAULT o 
Àngel Montero i García 

HILARI MUSSULL i FONT, C.B. 

República Argentina, s/n. 
Telèfon 555 11 54 _ · fax 540 08 60 
08329 - EL MASNOU 



, 
Farmacia del 11 TUR0 11 

Ldo. E. MEDRANO 

Teléfono 389 00 45 
Servicio a domicilio 

COPISTERIA - PAPERERIA 

(Turó del Mar) 
MONTGAT 

- MA TER/AL ESCOLAR i D'OFICINA 
- FOTOCÓPIES 
- TOTA CLASSE DE TREBALLS D'IMPREMTA 
- COMPOSICIÓ - AUTOEDICIÓ 

e/. Ramón y Cajal, 20 
Tels. 389 01 02 - 389 29 98 MONTGAT 



UNIÓ ESPORTIVA MONTGAT 
Local Social i Pavelló Esportiu 

Sant Antoni Mª Claret, 116 (Carretera a Tiana) 
MONTGAT 

Desitja a tots els 
socis i simpatitzants 

Feliç Festa Major 
de Sant Jordi 1991 



~V MIRALL 

Especialitat en Tapes calentes 
(PA T U F E T) 

Pizzas Catalanas 

Mar, 35 MONTGAT Telèfon 389 13 75 

ARTICULOS DE PESCA 
Cebos vivos 

C an e l a 
Antonia César Cordero 

Sant Jordi, 2 (Frente Estación Renfe) 
Aparcamiento frente a la tienda 
Tels. 383 86 90 - 384 54 60 08390 MONTGAT 



PRODUCCIONS 
ARTÍSTIQUES 
ESPECTACLES 

TELÈF. i FAX: 
757 40 56 

Apartat de Correus, 1.118 - 08300 MATARÓ 



/erraUeria de ferro i alumini 

ffiARCAl i JOAn TALLADA 

e/. Pujals, 1 (Riera) - Telèfon 389 17 44 - MONTGAT 

Expenedoria MONTGAT - 2 

LES 
MALLORQUINES 

Marina, 73 - Telèfon 389 16 53 - MONTGAT 



Reparación de 
h neu , . chazos, 

Recauc utados tnaucos, pm das 
NEUMA Tlcos È: equi/ibrado de rve 
para turism08 N GENERAL 

' catniones tractares 
' 

Carretera de 35 15 
13 M.ataró, 75 - Tel. 389 

A.nA.LoNA 

maria rosa 

MODA. vENIL 
INFANTIL l JlJ 

PUERICULTURA 

Palau, 28 l 1 MATARÓ 
. e . 790 37 07 - oa301 



:CREU ROJA ESPANYOLA 

Servei permanent d'Ambulàncies 

Telèfon 389 37 14 

MONTGAT 

HORARI ' TARDES 

DISSAPTE SOL.S MATI 
15, 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 PER ACONSEGUIR 
TROFEUS 

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



La Comissió de Festes 
de Sant Joan - Casc Antic 

desitgen la millor Festa Major 

a la 
Comissió de Festes 

Sant Jordi - Les Mallorquines 

Abril 1.991 



Laboratori 
Fotogràfic 

Marína, 85 

• Carnets a l'acte 

• Material d'oficina 

e Fotocopies 

11fotos í\Iarrón 
LLIBRERIA PAPERERIA i JOGUINES 

Telèfon 389 34 49 MONTGAT (Barcelona) 

DROGUERIA INDUSTRIAL 
f!RF UM~ -----

A~A ffNos. 
PIN'TlJflA.s s 01sOLVENTES 

- BROCHA - "ZA 
AATICULOS LIMPIE s 
PAPELES ptNTADO 

Cl Marina, 99 
. - lQ 

r eléf. 389 31 98 
1 MONTGAT 



MARCOVEN - DISTRIBlJ¡llOR 

TEL. 300 64 12 

VENTA EXCLUSIVA EN FARfv14C1A,~ 



~ ELECTRO 
'W' GUERRERO 

S.A. T. GARANTIZADO 
T.V. COLOR 
VIDEO 

~~~~~~~~~~- 1 HI-FI 

Cf. Marina, 85 

08390 MONTGAT 

Cafè 
MONT-BAR 

JOSEP i FINA 

Tel. 389 18 97 

ENTREPANS 
ASSORTIT EN APERmus 

MENJARS CASOLANS 

e/. Mar, 38 - Telèf. 389 10 07 
08390 MONTGAT (Barcelona) 



GRANJA - RESTAURANT 

La Taronja 
MENJARS PREPARATS 

PER ENDUR-SE'N A CASA 

Donya Amadea, s/n. 
Tel. 384 07 26 MONTGAT 

Us desitja una bofla d. 
Festa Major de Saflt ]or z 

1991 



FARMÀCIA 
•• 

Mª LLUISA JANER 
. ANALISIS CLINIOUES 

. FORMULES MAGISTRALS 

. ORTOPEDIA 

. OI ETETICA 

. V ETERINARIA 

Camí Ral, 5 _ Tel. 389 32 49 - MONTGAT 

cf. Pablo Alsina, 5 
Teléf. 384 04 65 

MONTGAT 



FORN DE PA 
Especialitat en coques 

( Gerard Plans - Caterina Plantada ) 

Velazquez, 12 (Barri Manresà) 
Tel. 384 63 64 BADALONA 

Riera Sant Jordi, 14 
MONTGAT 

Comercial de Refrigeración, S. A. 

INSTAL.LACIONS FRIGORÍFIQUES 
i AIRE ACONDICIONAT 

S A . • . 389 37 46 - 389 05 02 - 384 60 88 an ntorno M . Claret, 200 - Tels .. 
384 04 18 

_ 
555 62 04 

0 8390-MONTGAT (Barcelona) 

Delegación: 08 1 40-CALDES DE MONTBUI 
M ajor, 1 1 4 - Tel. 865 0 3 1 6 



~ 
Jaume .Rov¡,.Q 

offset - tipog,.afia .._, _____ _ 

Arno Jàger, 79 

¡¡= ~ ~~~ 

OINí~IKD'CIRO~M¡ç; 
TOT PEL CONFORT~ SEVA LLA3 

Camí Vell a Tiana, 2 
MONTGAT 

., de cuines 
Disseny i constrUCC~ tri/Jucions 

banys i noves drs 89 29 26 

TEL. 3 25 91 
FAX: 389 

- - - - - - -- -- -



Calçats 

1.a Sintpatia 
Vda. FELIX VERA 

Cl. Mar, SO 
Telèfon 389 57 59 08911 BADALONA 

GRANJA - RESTAURANT 

La Taronja 
Us desitja 

Bona Festa Major 

Donya Amadea, s/n . 
Tel. 384 07 26 MONTGAT 



lfAoeu. 
CllBEATR. 

Avda. Sant Jordi, 31 
(barri Ciurana) 

Tel. 395 44 54 

M O NTGAT I08390 

CORDERIA 

JOAN GILI, .S.L. 
FILS l CORDES DE TOTES CLASSES 

C/. Església, l - Tel. (93) 389 58 52 - FAX: 464 50 53 
Fàbrica: Riera Sant Jordi, 26 - 28 - Tel. 384 41 30 

MONTGAT 



-PEIXOS ARINO 
Montgat - Alella 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-===----.Lidia --== 

e/. Sant Jordi, 41 - Tel. 389 19 48 
MONTGAT 

----==Josep Jiménez =:::::___ 

Mercat Municipal 
ALELLA 



P' RESTAURANT 

1A, La ;rtaella 
ECIALITATS 

E ~LACARTA 

aments - cas 
Bateigs 

- comunions 
- Banquets 
- · ns - Reunia 

N-11, Km. 629,45) (ctra. Carrer Marina, 19 N T G A T 
MO 



Aquesta Comissió vol agraïra totes les persones i en especial al 
Sr. Lluïs Suñol que amb la seva participació, comparteixen la Festa 
Major de Sant Jordi i a les firmes patrocinadores, que any rera any ens 
ajuden amb la seva aportació. 

Sense tots vosaltres no seria possible aquesta Festa. 

Organitza: Comissió de Festes de Sant Jordi - Les Mallorquines 

Col.laboren: Farggi Coca Cola 
Caixa Laietana Caixa de Catalunya 
Bar Dulcinea Farmàcia M. Cirici 
Estanc Les Mallorquines (Jaume Arimany) 

Patrocina: Ajuntament de Montgat 

Es reserva el dret d'admissió. 

La comissió de Festes podrà alterar l'ordre d'aquest programa, 
sempre que sigui en cas de força major. 

Tots els actes com balls, festival infantil, espectacle, etc. es faran 
a l'envelat,situat a les antigues instal.lacions d'E.R.T. (Can Ga
llart), amb entrada per la mateixa Riera Sant Jordi excepte el 
Concert de Cant Coral que tindrà lloc al poliesportiu de Mireia. 

El sorteig de llotges es farà a l'envelat, el divendres dia 19 a les 

20,30 hores. 



LACREM,~ S.A. 
TARTAS, HELADOS • 
Y SORBETES DE LUJO 

ARTESANIA PASTELERA 
EN HELADOS 

Manifiesta su adhesión a esta 
fiesta entrañable y significativa 

de nuestro pueblo. 

Ramón y Cajal, 19 - Apartada de Correos 35 
Teféf. 384 05 60 (5 líneas) - MONTGAT 



;PIANS 
DE PENSIONS 
l JUBILACIÓ 

•• , .. u t4' 1 i ,~~r¡· 
l'ajudarà a fer un 

Pla de Jubilació a la seva mid!. 
c~ · Ll' • f,ó~:, s.A. 
Of pfP'I 
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