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!AEROPORT:
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Montgat
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Montgat
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lARTICLES REGAL:
Ara
Artau

Electro Guerrero
Rossi
Silvia Prades

telf38 93714

telf.3 894755
telf.389 3246
telf.3893 198
telf.3890744
telf. 389 1897
telf.3892839
telf.3 892839

pag44
pag46
pag.3 1
pag.80
pag.57

lASSESORIA LABORA L-FISCAL:
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Montgat
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Bar del Mercat
\h 1111i
Dulcinea
El Qu ijote
La Graella
La Viña
Marina
Mont Bar

lBENZINERA:
Montgat

lBOMBERS:
Badalona

telf3880080

!CAIXES:
Catalw1ya
Laietana

telf.3892399
telf3845835

lCARNISSERIES:
Carnisseria Núna

telf3083374
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lCASAL DE CULTURA:
Can Casanova s

lCENTRE DE SALUT:
Can Casanovas

telf 389074 7

telf38901 5 1

lCERRAJERIES :
Llama s
Marsal i Joan Tallada

telf3950902
telf389 l 744
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lCONSTRUCTORS :

Construc. i reformes Montgat
Roque Carranza
Sabater

lCORDARIES :
Rog i
Joan Gili
\CORREUS:
Montgat
\CREU ROJA:
Montgat

lDROGUERIES :

telf38946 l 6

telf3893714
telf384000 l
telf3893198
telf3892839
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!ELECTRICITAT DE l.'AUTOMOVIL:
Autoeléctríca Montgat
telf.3894765
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Ara
Ros si
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\ INSTA L-LACIONS :
AJG UA -Artau
GAS
-A1tau
LLUM -Artau

telf.38 90744
telf3890 744
telf38C)0744
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telf.3 844 11 l
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\JOI ERS:
Rabat

\JUTJAT DE PAU :
Montgat

telf 38955 85

\ LLIB RERIES:
Alarcon

telf3 893449
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telf3 89 1558

pag90

telf3892955
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\MANUFACTURES:
Contex

\MATALASSER:
Ramón Tarragó

\MATERIALS CONSTRUCCIÓ:
Morterera Montgat

telf3895 l 48
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\MATERIALS PER INSTAL-LACIONS:
Artau
Sad mi

telf3890744
telf38 73245
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pag.48

telf.3892598

pag.52

\MATERIALS VARIS:
Reverter

\METGE D'URGENCIA:
Can Casanovas

telf3890 151

\MERCATS:
Del Centre

telf3892839
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lPAPERERIA :
Alarcon

lPASTJSSERIES :
Paquita
La Cova

lPEIXATERIES :
Andreu Costa

lPERFUMERIES :
Ara
Rossi

lPERRUQUERIES DE SENYORES :
Esther
Josep i Maria
Lola i Múri

telf4644 l 49
telf.3843255
telf.3890553
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lPERRUQUERIES SENYORS :
telf.3892846
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!PINTORS:
Torrent
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telf.3845945
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SAL LJT'A CI Ó - - l\.tolt bona Fes~a
Majo~
a tots! Aquest és, un any més, el meu
d"~gq . uan a.rnba la diada de Sant J ordi .
Co· ºdint axnb aquestes dates, ara fa quinze anys m 'adreça1nCI
.
"ªa vosaltres per pnmera vegada com a alcalde de Montgat.
Durant tot aquest temps us he saludat des del programa de
festetjos dexnanant-vos la vostra col·laboració a la Festa. I us
:Puc dir xnol t sincerament que em commou veure com, any rera
any cada vegada les nostres festes majors són més a prop de
tots' els xnontgatins.
Quan dic això em refereixo d'una banda a l'èxit de participació
:Popular de les darreres edicions i per altre banda a l'entusiasllle i la dedicació que posen els membres de les comissions organitzadores.
Aquesta voluntat de treballar desinteressadament per donar
Unes hores de felicitat als altres ens ha de servir a tots
d'exemple i d 'estímul per estimar-nos cada cop més el nostre
Poble i les nostres tradicions.
De nou, i sent incisiu en el que considero important, us torno
a demanar que vingueu a la Festa Major de Sant Jordi. Allà
ens hi trobarem!
Pere de José i Hermens
Alcalde de Montgat
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RESTAURANT
CUINA DE MERCAT
Tanquem els dilluns nit i dimarts

cl. Mar, 35

Tel. 389 13 75

MONTGAT

i;>O[):!]'U'QDIB& Zl
IB@'U'QDO:,&@O(Q)[):!]

Riera San Jorge, 68
08390 MONTGAT

Tel. l Fax 384 59 45
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Plantem-hi cara !
Ben espantats estem de veure l'embolic de xifres pessimistes
que darrerament s'utilitzen: l'IPC que baixa encara que més
aviat puja, el PIB que baixa i més que baixarà, i'OCUPACiÓ
cada dia menor, i'ATUR que puja, etc .. Conclusió , això ens fa
pensar que estem passant per una època de crisi.
,Aquesta Comiss ió de Festes, especialista en l'organització de
''ballaruques", "cavalcades" i excursions a la neu , enguany i
sense intenció de donar lli çons d'economia vol fer aquesta
reflex ió:
A) . La crisi és una situació que té difícil solució, i
que no s'arregla , precisament, quedant-se a casa
capficant-s'h i. Capficar-s'hi a demés de no solucionar la crisi , pot plantejar prob lemes psi cològics.
B) . La crisi no es soluciona estalviant di ners
(perdoneu Caixes i Bancs) , la solució a la crisi
passa precisament per saber-los gastar.
Doncs , ja està , veieu de quina manera més senzi lla acabem
de dir-vos que cal plantar cara a la cris i i que la millor manera
de fer-ho es participar en la Festa Major de Sant Jordi
d'enguany. Tindreu ocasió de no pensar en la crisi (veure
punt A) , i de ben gastar els diners (veure punt B) .
Per finalitzar i, agafant un to més seriós , volem demanar-vos
que per no perdre aquesta tradició tan nostra, cal participarhi . El nivell de participació és la pauta que ens dona el
coratge per seguir oferint-vos cada any la nostra Festa Major.

La Comissió de Festes
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BAR- RESTAURANT

elquU$

DIRECCIÓ: J au me

Solà

Li ofereix els seus lo cals per
Festes, Bateigs, Comunions i Ca sam ents
amb la seva renovada carta
i els menús de degustació al servei del poble
Ctra. N-Il, Km. 631'200 - Tel. 389 10 13 - M O N T G A T

Us desitja bona Festa Major

M· BIL SERV/CE
~
NAUTI CA i AUTOMOCIO

Expos ició i vendes:
Francesc Layret, 191

Tallers:

08911 BADALONA

San t Antoni Ma. Claret, 149
08390 MONTGAT

Tel. i Fax 464 20 19
Tel. mòbil 908-892439

TEL. 389 37 47
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FARMÀCIA

M.ª LLUÏSA JAN ER
- ANÀLISIS CLÍNIQUES
- FÓRMULES MAGISTRALS
-ORTOPEDIA
-D IETÈTICA
-

VETERINARIA

Camí Ral, 5

Telèfon 389 32 49

MONTGAT

Academia
de Peluquería
y Estética
Badalona
Homologada por la Generalitat. . ~\C
INICIO DE CURSO
EN SEPTIEMBRE

Tendras a tu dlsposlclón
todos los serv/clos de
Peluquerla Y Estétlca

~-
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Francesc Macià, 30
Tel. 388 52 Ol
BADALONA

cerrajería y carpintería de aluminio

HNOS. LLAMAS S.C.P.

Santa Victoria, 27

Tel. 395 09 02

MONTGAT

Fax 465 34 69

JOSE P GILI

ROGI,

s. L.

FILS, CAPS i CORDES DE TOTES CLASSES
Mar, 55 i Plaça Sant Joan, 6
Fàbrica: Enriqueta Pujal, 6
Tels . 389 03 03 - 389 03 99
Fax 389 12 36
08390 MONTGAT
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LA LLEGENDA DE SANT JORDI
Gra

w2 po6/e

mofi 6efó

asselgal per un dragó.

0/dragó Iol deslrossaua
i els

ammals es me¡yaua.

Wna persona alclia
després se /j donaria.

g lam6é de/!J<eilafilla
aldragó s'en/regaria.
<SaniJorcli· en un caualf6/anr.
al:JJragó de morljerÍ
i de sa uarme/la sang...
mofles roses uansorgir
i a la princesa

rosa

a&z es/al

J amor va q/erir.

(au/o.r descone!Jlil)
!71/exandra !J<omero !7fndiñadi.
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HABITACIONS I
BUNGALOWS

ZONA RESIDENCIAL
TOT CONFORT
Ctra. N -II , Km. 631 '200 - MONTGAT - Tel. 389 10 13

ANTONI MARÍ i MOLINAS
JORDIPANÉSiFERRER
ADMINISTRACIÓ i VENDA DE FINQUES

Pau Alsina, 20
Tel. 384 64 00 - Fax 389 30 32
08390 MONTGAT
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MIREIA CENTRE D'ESTUDIS
Donya Amadea, s/n.

Marina, 4 9
Tel. 389 24 50
Tel. 464 01 52
08390 MONTGAT (Barcelona)
CMestra)
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indústria - bricolatge - jardineria
decoració - materials

Marina, 33-35
Teléfono ALMACÉN : 384 10 15
Teléfono OFICINA: 389 35 93
08390 M O N T G A T (Barcelona)
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TECFRI®
JORDI RAMIA GISBERT

Refrigeració
Industrial i Comercial
Acondicionament d'aire

Oficines: Sant J ordi, 66

Taller: Horta, 19-21
08390 MONTGAT

Telèfon 389 22 56
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Records memorables de la n1eva infantes& a

Montgat.
Poble per mi estimat.

,
Es un plaer per mi, després de transcórrer tants
anys, recordar un fet entranyable, esdevingut per
els anys 1911al1912 la meva infantesa 7, 8 i 9
anys.
Per aquell temps a la barriada de nom Les Mallorquines, teníem una magnífica escola de nois i
l'ensens noies, dirigida per un excel·lentísin1
mestre força estimat per els seus alumnes, de nom
Don Eugeni Castañer, la seva senyora també
mestra per tant la seva missió constituïa educar
les noies de la sosdita escola, N a . Esperanza
Arenas.
L 'escola duia per nom (Col·legi Victoria Les Mallorquines) Tiana.
Aquesta feta marca el començament de la meva
escolaritat.
Aquesta narració a estat feta an1h síntesi.

Lautor.
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Aquesta història;que per el meu concepte ja és
històriaiambunagransatisfacciómotiuidemostració
evident de la meva bona salut mental,dons béJa
narració que dedico em general al veinat és pretendre
assabentar del que esdevingue a la nostre barriada,els
promotors d 'aquesta memorable gesta, l'estació del
tren i la nostre escola,per aquell temps la companyia
del ferrocarril tenia per nom M.Z.A
(l' any que jo em refereixo), el cap jefe d e l'estació
s'anomenavadecognom senyor Diaztenia tres fills,una
noia i dos nois,el seu estat viudo, els nois venien a
l'escola amb nosaltres la seva etat any més o any m enys
com jo, la seva germana portare el trast de la casa,molt
bones persones, jo del meu bon recort moltes vagad es
anar a casa seva l'estació a jugar i qui podria pensar
llavors que jo vint anys després tingués les núpcies amb
la filla d' un cap d'estació i trepitja r un estament que
ja de nen anava a jugar, casualitats de la vid a.
Ara bé el que em motiva aque..""1: recull és u n cas
insòlid a nostre poble.

La companyia M.Z.A

com ha estat norma i al

-

ensems reglament de la entitat ja de tota la seva vida, fer
que els seus empleats ascendissin d' auxiliar a factor, és
com de factor de 1ª 2ª 3ª i següent ja cap jefe d 'estació,
es dóna el cas que algun factor va tenir la jubilació essén
factor, bé del temps que us faig referencia va venir a la
nostre estació un factor una bellísima persona aquest
22
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senyor contava amb espósa dues noies i un noi que van
venir a la nostre escola, la familia es deia Borrell aquest
senyor ferroviari adhuc music de V alencia terra de
musics per excel-léncia.

Doncs bé lo real d 'aquest recull de lo succeït a la
meva infantesa malgrat aixó és ben evident lo que us
conte fins el punt de no donar lloc a cap dubte.Un bon
dia el senyor Borrell es persona a la nostre escola i clar
com en temps molt antic ens ensenyaven urbanitat, per
tan al entra el senyor Borrell tot seguit ens posarem
drets i cantarem la cançó de costum i com que s' esquèia
la tarda la cançó va ésser.
(Buenas tardes tenga usted), i cuant es despedi tots
drets (Usted lo pase bien).

El motiu

de la visita molt eordial per cert del

senyor Borrell a la nostre escola, demostració evident
de la bonhomia d 'aquest senyor amb ganes i al ensems
voluntat de ésser útil al poble que per ordre dels
superiors li tocà viure i conviure amb cordialitat anili
el seu nou veïnat.

EI senyor Borrell va tenir voluntat i noblesa d 'oferir
a Don Eugeni ensenyar música a les seves hores lliures als
seus alumnes gratuïtament, així començà arrelar el
perqué d 'aquest recull històric del nostre poble.
23

Don Eugeni consultà la bona oferta d 'aquest bon
senyor als pares dels alumnes per assabentar del seu
parer, els pares donaren el seu vist-i-plau i l'acort fou
unanim malgrat ésser de pagament que el senyor Borrell
no volgué cob rai· res de res i acordaren fer un regal de tan
en tan, i així va néixer l'escola de música que aviat dona
als seus fruits bastant positius que motivà mantenir un
optimisme base, que ajudaàmoltisim per posar més
coratge la obra ja començada per el poble i la seva cultura,
i gràcies a un gran senyor que la música anava lligada
amb la seva ànima, i de fet l'escola tirà amorosament
endevant.
Començar com és normal amb el solfeig durant
dos anys, els més adelantats i majors d'edat,
començaren a fer pràctiques de instruments, els
més joves continuarem aprenent solfeig els nois
mes grans que ja van triar l'instrument que els va
plaure més, foren en primer lloc Eduard Mustaros
trompeta, de molt jove ja es destacà, i logra ésser
un bon trompeta de l'escola del Senyor Borrell,
Ricard Roig clarinet,Lluis Muñoz Ramos clarinet,
Josep Comas trompeta, Alfons Alvarez el més jove
tocava el flautí, també es va oferir un senyor ja
majord'edat que fou músic militar tocava el fiscorn,
aquest senyor a la mili va tenir un accident i perdre
un ull i el juvilaren, el Senyor Borrell tocava molts
instruments pero el seu preferit va ésser sempre
l'oboè,instrument musical de vent fet de fusta,
consistent en un tub lleugerament cònic i amb
llengüeta doble a l'embocadura.
24

Bé amb l 'esforç i bona bol untat un xic de tots, però
ens cal tenir em compte, i jo que llavors era un
infant no oblidaré mai mentras Déu em conservi la
vida el Senyor Borrell i la seva gesta envers el nostre
P oble que E.P.R. a e ll devem el lograr que amb
aquell temps s'organitses una Banda Orquestra
amb aquest nostre Poble .
La seva estrena amb un entusiasma que no
podria ser mesurat, de fet un dia solemne Corpus
de l'any 1912 a la processó.
Va ésser un esdevenin1ent per recordar lo poc
com ara, llavors representava molt.
Ara us contaré com que estracté. de la
processó de Corpus, l organit7ació de el col·legi
nostre, sortiem ja formats d 'aquí al barri per anar
a la Parròquia de la manera més idònia possible,
per aconseguir una formació ben ordenada lo que
jo crec era inaudit , un cordó de una llargària
convenient, revestit amb gasa de color blau cel per
els nois rosa per les noies, referent a la llargària
del cordó sempre depenent de la quantitat
d 'alumnes que anaven a la processó a una distancia més o menys d 'ún metre i lligada amb el cordó
una cinta sis o bé set centímetres d 'ample i vint de
llarg i en forma de nansa on els nois i noies
25

s'agafaven d 'aquesta forma gaudi en de una
formació perfecta i amb la distància exacte d 'un
nen al altre amb menys perill al passar pel camí
Ral fins a l'esglèsia,( menys mal que llavors no
circulaven tans cotxes com ara), a esperar l'hora de
sortida de la processó.
D ec referirme que llavors els nens i nenes
portaven un caramel llarg en forma de ciri, també
una bossa plena de caramels per tirar als veins que
al portal de casa seva sentats amb llurs cadires
presenciar el pas de la Processó tan1bé es dona el
cas d 'ésser convidat algun veí de les Mallorquines
a seure amb plena cordialitat.
En resum una diada d aquell Corpus del

1912 , el fet de l'estrena debut de la Orquestra
Banda del Poble motiva un doll una disbauxa de
cordialitat i d'amor, ho podeu bén creure, felicitat
i alegria com jo crec mai a vist Montgat;
a deshora d'aquell cap vespre l'emoció encara tenia
vida.
Bé ja s'acabat la festa al carrer ara a
sopar i després a ballar tot el Poble unit com
a fí duna diada de Corpus del 1912 memorable.
Aquest és el meu record d 'aquella data
que no s'esborrarà mai de la meva ment.
26

Lloança a l'home fundador de l' Orquestra
Banda Montgat, ell instituí la músi ca a l nostre
poble, home digne d 'ésser estimat i recordat tot
l'hora.
Descanseu amb pau al mes enllà.
Senyor Borrell.
Un cordial recort a tots els components de
la Orquestra Banda Montgat.

E .P .R.

Lluis SunyolCanyelles
1904 Barcelona-- 1909Montgat
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Epíleg
Transcorreguts ja vuitanta anys d 'un
jorn p el nostre Poble . En a quell temps un
esd eveniment d e fet m em orable que és un
plaer r ecordar amb am or certame nt un
brillant di a d e Corpus d 'aquell any d el 1912 .

Jo e ra un infant p er ò amb una visió o

l'en teniment fins a l punt de no donar lloc a
d u btes que vaig ésser present.
P rego a ls que em llegiu a quest recull
d 'u n dels episodis viscuts a la meva ja lla rga
vida t ingueu a bé creure l a ve ricitat amb el
mateix afecte que jo he narrat amb el
convenciment que no h i haurà cap més persona el Poble que recordi amb absolut res
d 'aquesta narració pel meu concepte ja és
història de Montgat.
Amb síntesi.
Entranyable record de l'escola de música
i Orquestra Banda Montgat.
Fundació Borrell.Colegio Victoria las
Mallorquinas-Tiana-

Dono fé que és veridic.
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ESPECIAL/TA T EN:
Tapes calentes
Plats combinats
Plaça de la Vila, s/n .

MONTGAT

'l'et 384 65 05

NATALIA ALBIOL i BOU
AGENT

ASSERGRUP

assessoria - assegurances
e/. Espanya , 1-3 , B
08390 MONTGAT
TEL. 384 16 56
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FUSTERIA
PEREZ

Sant Josep, 4
08391 TIANA

Telf. 395 3412

PELUQUERIA MASCULINA

Jesús
No quiero que pierda su tiempo . ..
por éso, llameme y pongamonos de acuerdo
en la hora

TELm 389 28 46
Riera Sant Jordi , 5
MONTGAT
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C/ MARINA,85 MONTGAT

TELF.:389 18 97

DEV ANT DE L'ESTACIÓ RENFE

VENDA I REPARACIÓ
GARANTIM TOTALMENT TOTS ELS NOSTRES SERVEIS

TELEVISIÓ
VÍDEO
CÀMARA
H .I.F .I.
RELLOTGES

TOT TIPUS D' ELECTRODOMÈSTICS
PILES PER A RELLOTGE l CORRETGES
CABLES DE TOT TIPUS
BATERIES l CINTES CÀMARA
CINTES DE VÍDEO l ÀUDIO
ANTENES l COMPLEMENTS
CONNEXIONS A MIDA
ANTENES PARABÒLIQUES

(ESPECIALITAT EN
LES MARQUES PHILIPS
l SONY)

ELECTRO
GUERRERO
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Queviures

ANNA M.ª
cl. Raquet, 2 - M O N T G A T

CONSTRUCCIONS
ROQUE CARRANZA
Pare Claret, 205 òtic, 2a 08390 MONTGAT
Tel. 384 09 21 Fax 464 16 07
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Bar- Restaurante

Arno Jager, 4

Tel{. 38910 10

MONTGAT

+

CREU ROJA ESPANYOLA
Servei permanent d'Ambulàncies
Telèfon 389 37 14

MONTGAT
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l

Carnisseria

.

FREIXA
Marina,75
Telí.389 05 97

08390-Montgat

Avda . Sant Jordi, 31
(barri Ciurana)
Tel. 395 44 54
08390 M O NTGAT

,,Aoeu .

.:118EATR.
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'

CORDERIA

JOAN GILI, S. L.
FI LS l CORDES DE TOTES CLASSES

Església, l - Tel. (93) 389 58 52 - Fax 464 5 0 53
Fàbrica: Riera Sant Jordi, 26-28 - Tel. 384 41 30

MONTGAT

KOPSA
•
•
•
•
•
•
•
•

Piezas únicas
Pequeñas series
Series medianas
Grandes series
Mecanizaciones hasta 5 .000 Kgs.
Utilajes
Maquinaria especial
Estudios, proyectos Y desarroUos

MECANICA KOPS.A, S. L.

23 49
389
Tels. 384 42 20 - 84 31 44
Fax 3

Arno Jager, 32
08390 MONTGAT

l
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JUBILATS
1
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rue per això

Gaminanffarem c aaú

Jlèm perdu! moffe.r bala.l.fe.r

z no .mora.rem mai e n re.ra,

i .rojerf dolorJ' .ragnanb

Je.rpaf.lla ens pe.ral

j a i.robarem no.rfre de.rli

però en.r .han ruedai .fe.r rial.fe.r

.ren.re anar- hi a.ldarrera ..

de iol.r

e.Is no.rfre.r in/aní.r ...

Caminarem arn[, corafye

0 ./camí rue

.ro.Is paranl per prendre a.lè

é.r e.lme.r clar ip/an er...

J

en.r /alfa encara

i ap.rofiianf iol o.rafye

i e.l/a.rem com s1fas ara

si/a un dia e.lar¡ .re.rè.

e.fpriiner pas i e.ldarrer/

:>lò .rabem ú é.r curi 0 l/ary
ni .rf arue.rf C<Zn:1.f fé F

a.receres,

Mª. Muñoz-Ramos i Bosch.
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n par.rac
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ESPECIALITATS
ALA CARTA
- Casaments
- Bateigs
-Comunions
-Banquets
-Reunions
Carrer Marina, 19 (Ctra. N-II, Km. 629'45)

MONTGAT

C

TELÈFON 389 06 63

J

Us desitja Bona Festa Major

J
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CAMB RAS MODELS
CLAUDI l PERE DE JOSE GOMAR

MODELISTES

Arno Jager, 89 baixos
Telèfon 384 54 14
MONTGAT

DONA
i
HOME
Sant Antoni M.@ Claret, 198
MONTGAT

39

Tel. 464 41 49

MORTERERA MONTGAT, S. A.
MORTEROS DE CAL Y ARENA
Y ARIDOS EN GENERAL

l
Riera Sant Jordi, 74
Tels. 389 51 48 - 389 07 40

MONTGAT

TROfcUS
~ADLOfl
COPES, MEDALLES, PIK'S,
REGALS, INDIVIDUALS l D'EMPRESA
CONSULTEU LES NOSTRES OFERTES
Sant Brú, 129

08911 BADALONA

Tel. i Fax 384 37 32
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RECUBRIM/ENTOS TÉCN/COS ELECTROLÍTICOS

GMAR
Aplícaciones electrolítícas de plata, niquel, cobre, zinc, etc.
Control de espesores con mícroprocesadores.

Ramón y Cajal , 6 - Tel. 389 18 48
MONT G AT

BANYS
MONTGAT, S. L.

casetes platja

Barrau l\1ass6, 1 4
Telèfon 389 06 99

.;:=4~1dJ

M ONTGAT

AílTOlll venTURA PUIG
MECANICA DE L'AUTOMOBIL

Urban ització Turó del Mor
Bloc IX, baixos
08390 MONTGAT

({) 384 31 12

CARPINTERIA DE ALUMINIO

DU· MAR
Se cubren toda clase
Escaparates d de galerlas
Ventanas e tlendas
Marn correderas
ducha
Paras de batio Y ----PRESUu~
º"'pROMISo
~sTo
SIN C

~=:

Sant Anton 1· M

0839

·ª Claret, 200 -

fel . 384 38 9 4
A

MON'fG,..
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lílíl •. •CIJD14[ l
"

Sant Jordi, 14
Telèfon 389 11 97
MONTGAT

-

PREPARACIÓ DE FÓRMULES MAGISTRALS

-

PREPARATS HOMEOPÀTICS

-

ANÀLISIS CLÍNIQUES

-ORTOPÈDIA
-

DERMOFARMÀCIA

-

PRODUCTES VETERINARIS
43

( PERRUQUERIA PER A SENYORES )

LO~
t

NUR1

Sant Jordi, 14, l .er - Telèfon 389 05 53 -

MONTGAT

DROGUERIA INDUSTRIAL
PERFUMERÍA

4124_ linf)S.
PINTURAS-BROCHAS _ DISOLVENTES
ARTÍCULOS LIMPIEZA
PAPELES PINTADOS

cl. Marina, 99 - 101
Tel. 389 31 98

MONTGA-r
44

R/IB/IT
JOIERS

FRANCESC LAYRET, 112
TELÈFON 384 41 11
BADALONA

Us desitgen
una Bona Festa Major
45

RAMON CID FERNANDEZ
• REPARACIÓN DE CALZADO
• AFILADOS
•LLAVES

******
Sant Jordi, 25

MONTGAT

--

SUBMINISTRAMENTS
ARTAU,S.L.

ARNO JAGER, 12 - TEL. 389
_FAX 389 25 91 - MONTGAT
07 44
46

l

LA CORAL DE MONTGAT

Sospirs, remors i murmuris,
des1H"és, el silenci aspectant;
i esclaten amb sons i deliris
Ics notes del vostre cant.
Quin misteri tan profund
deuen tenir les ruans alades,
que fan sorgir del conjunt
d'unes ' 'eus privilegiades,
cascades de belles notes,
degotalls de sinfonies,
rius d'emocions ignotes
que 'ibren amb harmonies.
Les obres de músics i de poetes
trencan el seu silenci fo1·çós,
quan pugen al cel com sagetes
arnb les \ 'CUS d'aquests cantors.
l com ocells a volades,
els sentiments s'ens enfilen,
com si fossin les tonades
dels rossinyols quan refilen.
Cants de pau, cants d'alegria,
cants de 'ida i emoció,
no ens en priveu algún dia,
ens fan viure amb il·lusió!

...................................
M". Muñoz-R i Bosch.
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SOCIETAT ANÒNIMA DISTRIBUÏDORA DE
MATERIALS PER A l NSTAL·LACIONS

VENDA DE MATERIALS
Electricitat
Fontaneria

o as
calefacció
SaJlitaris
.Aire condicionat
Griferies
e/. Lleida, 15_ 1
7

e/. Enric Gran

-Tel. 387 32 45

- - BADALONA- Fax 383 44 03

23511 75
ªdos, 57-59- Tel. r:::¡v11À DE MAR- Fax 752 12 10

pfh:..

~=:-

-~=:

con~tu.le

sa-b ater, s. a.
s an ant o n io m. ª claret, 201 - mon t

g

a t

l.\-:~·

teléfono 389 14 95

pUJALs

1

relèfon 389 17 44

(Riera)
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MONTGAT

CONSTRUCCIONS
i REFORMES
MONTGAT, s.c.p.

Sant J ordi, 49 baixos
Telèfon 464 03 5 6
08390 MONTGAT
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--------Expenedoria MONTGAT- 2

LES
MALLORQUINES
DIARIS I REVISTES

Telèfon 389 16 53

Marina, 73

PINTORS

I

RETOLISTES

DES

MONTGAT

DE

1920

PINTURA EN GENERAL.- Estucats, Escales de veïns, Façanes,
Col·locació de papers i suros,
Tot tipus d'aplicació de pintura.
RETOLACIÓ.-

Vehicles comercials, Anuncis, Murals,
Rètols a mà i de vinil.

Marina, 25 • Rambla 8 • Taller: Joaquim Costa, 3
08390 MONTGAT '
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'H' 389 31 47

384 52 91

Bar - Restaurant

MARINA
Menjars i Tapes

---------

Carrer Marina, 95
Telèfon 384 28 84

VIDRES i
CRISTALLS
VENDA i COLLOCAC IÓ

MODELS PE~

~A

FUN01c1ó

CANONADES i ACCEssoR1s pVC

Ramón y Caja l, 14
Riera Sant Jordi, 49
Telèfon 389 25 98

MONTGAT
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MONTGAT
AS S E G
A S S E S O

U R A N C ES
R A M E N T, S. L.

Joan Carles Marín

NOVES OFICINES :
Ctra . Tiana, 11 O
08 390 MONTGAT

Tel. 464 50 74

*RfVfLA T+=üTOGRAl=lfS
*Rf PORTATGJ;s Df CASAMf NT
*l=OTO CARNGT
*l=OTOCOPIJ;S
Marina, 85

telf. 389 34 49
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08390 Montgat

i Dl.\-17- DIUMENGE: i
IV Concert de Sant Jordi de Cant Coral a l'església
Parroquial de Sant Joan de Montgat,
amb les Corals.
-EL VALLÉS DE RCPOLLET
-Sense determinar
-CE~TR
RECREATit.: l CULTL'R..\L
DE }10\TGAT.

a la tarda

l Dl.\-21 - DIJOlS:
a les

Festa dels ª';s a l'envelat, amb el grup
OSTRES · OSTRES

17'00 h. -

l Dlo\-22- Dl\'E:\ DRES: l
a les
a les

Sorteig de taules a l'enrelat.
Concert i gran ball amb l'actuació de l'Orquestra
de J.\." O \fARTI.

20'00 h. 22'30 h.·

l DL.\-23- DISSABTE:

J T e~

ll ·ÓO ti:. -

Htangói-ad6 íll'J carrer

per fes ~ u tvri

4 B4 T f.'SC:lRRÉ.

dtl poóll'.
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U'ACTf~

J

a les 16'30 h. -

Sardanes amb la COBLA TIBIDABO a la Riera de Sant Jordi.

a les 17'00 h. -

Festival Infantil a l'envelat amb titelles, pallassos i animat
pels GERMANS TlRt:RUT.

a les 22'30 h. •

Gran Concert de SANT JORDI i ball de gala a l'envelat. amb
l'actuació de l'Orquestra NrEYA ETAPA.

DIA-24-DllME\GE: J
a les

9'30 h. -

Xocolatada a la Riera de Sant Jordi (feta per ...)
seguit de jocs per a la mainada.

a les

11 '00 h. -

2' Trobada de Gegants i caps grossos a la Riera de Sant Jordi

( La concentració serà a les Costes ).
a les

14'00 h. -

3' PAELLA POPt;LAR A LA RIERA DE SA\T JORDI. els seus
in!!redients seran:

Bar Dnlcinea (G11Ierles .\foragas ).
a les

19'30 h.-

l

L'obra de teatre \\ 1
per la c omp 1m ~ ia Joen \l ar agScll de fisrcelons .
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MERCAT DEL CENTRE

Els venedors del Mercat
us desitgen
bones Festes
56
-- -----
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l'.L 1"1'.12CAT Ul'.L
l'.~

Cl'.~T21
IJ~

Cl'.~T21

1"()UA ~l'.L
1'.STIL

UI'.
-rl'.IJ

CARME N
PARADA N.!! 21
MONTGAT

Mercat del Centre, 25-26

C/. Pi i Gibert , 4 1

Tel. 389 28 39

Tel. 388 12 46
08913 BADALONA

08390 MONTGAT
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El
CENTRE RECREA T/U
/CULTURAL
DE MONTGAT
desitja a tots els seus socis i a tot Montgat
una bona Festa Major.

Església, 43

FERRETERIA - DROGUERIA

Paz

-LAMPARAS
-MENAJE

-PINTURAS
-CORCHO

Rambla del Turó, 9 - Tel. 389 18 05
MONTGAT
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PESTA AVIS'94
DIJOUS, 21 D'ABRIL DE 1994
AL POUSPORTIU MUNICIPAL DE MONTGAT
A LES 16.00 H.: Punts de trobada
(PARADES D 'A U TOBÚS)
16.00 h .: Can Regent
16.10 h. : Sant J oan l Carretera Nacional
16.15 h.: Plaça de la Vila
16.20 h. : Turó del Mar l e/. Espanya
16.25 h.: Carrer R osella
16.30 h .: Caserna de la Guàrdia Civil
16.35 h.: Placeta Ciurana
16.40 h.: L es Costes
16.45 h .: Centre de Salut
16.50 h .: Benzinera Montgat

A LES 17.00 H.:

BERENAR PELS AVIS I
CONCURS D'ACUDITS.

Pel berenar dels avis és TOTALMENT IMPRESCINDIBLE estar empadronat a Montgat i recollir el TICKET a
l'Ajuntament de Montgat (Departament de Cultura).
A partir del dia 15 d 'abril de 9a 14 h .
El fi de festa, serà amenitzat pel Conjunt Or questra
OSTRES-OSTRES.
ORGANITZA: Dep. de Serveis Socials de l'Aj untament de Montgat.
61
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PRINCIPAl OPTICA

=~-1>º'

==®==

TODOUISIOn

\;.,/
LA TEVA ÒPTICA DE CONFIANÇA
GRADUACIÓ D'ULLERES - LENTS DE CONTACTE
ÒPTICA INFANTIL - ULLERES DE SOL
EL MASNOU :
BADALONA:
MONTGAT:

•

Sant Miquel, 43
Avgda. Marquès de Sant Mori, 133 (Llefià)
Rbla. Sant Joan , 623 (Lloreda)
Francesc Moragas, 3

l'i

Passeig Prat de la Riba, 64 - Tel. 555 02 90 - EL MASNOU
Goleta Palagra Constan za, 8 - Te l. 555 04 42 - EL MASNOU
Riera Sant Jordi, 14 - Te l. 384 4186 - MONTGAT

63

PERRUQUERIA DE SENYORES

JOSEP MARIA
Carrer Mercat, s/n.
Telèfon 384 32 55

MONTGAT

Parada, 48 - MERCAT DEL CENTRE - FLORS NAT~
RALS
Plaça Espanya, l - Telf. 389 27 53
- RAMS DE NUVIA
MONTGAT
-CORONES

64

Cafè
MONT..BAR

ESPECIALITAT AMB PAELLES
ENTREPANS
ASSORTIT EN APERITIUS
MENJARS CASOLANS

cl. Mar, 38 - Telèfon 389 10 07
MONTGAT
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Doncs bé, el tramvia començà a funcionar quan encara Montgat
no era un municipi, doncs s'establí com a tal el 17 de juliol de 1933, amb
enPere Rodés com a primer alcalde (de M o nt ~ at): fins aquella data fou ~
el barri pescador de
Tiana.
El Tramvia
fou inaugurat 1' l de
-¡;
novembre de 1916.
"
'º
·~
els colors dels
;'.,
\'ehicles eren. debai\
~
a dalt. blau fins a les finestres 1 la resta tins arnbaral sostre de color blanc:
el \iatge inaugural trigà 15 minut de baixada i20 minutsde pujada:el preu
del bitllet era de 40 cèntims la pujada i30 centims la baixada.encara que per
a recorreguts curts existien altres preus de 10, ó 20 cèntuns així com
abonamentsde 25 \iatges al preu de 8'75 ptes.

j

Ambmotm de la mauguracióde la nora lirua es rn editarun pergamí
dissenyat per en Jaume Llongueres i que reproduïm aquí. a partir de
l'exemplar que actualment e~ c < in~erva
al Casmo de Tiana.
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Els vehicles nº. l inº. 2, idèntics els dos,tenien unes mides de 7,25
m. de llarg per 1,92 mde ample i 2, 15 m. d'alt, la cabuda del tramvia era
de 33 places amb 18 seients, 8dels quals eren reversibles i 4 fixos i les
altres plaçes tenien cabuda de peu, amb les platafonnes illicialment
obertes, 7a l'anterior i 8a la posterior. El sostre tenia un "Lintemón,"el
equip elèctric el donà General Elèctric, amb motors de 35 CV ala tensió
nominal de 500 Vce. També es tenia un remolc que ès feia servir al'estiu.
Tot això va quedar en dues dates escrites en un bloc de pedra
commemoratiu que va ser col·locat oficialment ique l'any1958, en el curs
de les obres de pavimentació de l'avinguda Albéniz, es vatreureiguardar
a l'escorxador. Avui en dia es guarda en una casa particular de Tiana.

C

UJ

El trajecte dels dos vehicles nº.1 i nº. 2 començava o acabava,
segons com es miri si anaves o venies de Tiana a l'Estació de Montgat,
concretament al costat d'on ara hi haels lavabos. a l'actual carretera N-IL
el recorregut que feia seguia pel centre de la carretera N-lli a l'altura de la
cantonada amb el carrer Sant Antoni Mª. Claret donm un gir per iniciar
la pujada.Just allà hi ha \ ~a una parada:ara amà dreta hi tenim la Ferreteria
Rodrigo "Pachi" i a mà esquerra en Ramon Tarragó. el matalasser del
poble (perquè encara avui en dia terum aquest ofici. gaire bè perdut arreu
de Catalunya).
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El tramvia continuava recte. Amà dreta es veia la porcellana de Montgat i a
mà esquerra elscamps de cultiu, i arribant aun petit revolt es trobavala casa
d'en Cannel Casanovas,que cap al'any 193 3fou l'alcalde de Tiana.Des d'una
mica més avall el tram\1a iniciava una pujada bastant pronunciada fent un
petit respir que ~ proporcionava !'arribar al pont de Tiana. Abans, però,
havíem passat la porcellanamontgatina,algunes vi vendes ila magnifica casa
Santana, actual casa dels Pares Missioners Claretians.
En el punt Km. l,850 es trobava la cruïlla dels dos tramvies, el de
pujada i el de baixada, aproximadament una mica abans d'arribar als pisos
d'en Parra (eldels clavells). [La cruïlla es trobava en una esplanada al'antiga
Colònia Arbó. (avui dia és un petit aparcament amb uns quants xiprers que
li donen ombra), tan mateix, es donavael cas que el tramvia de pujada obé
el de baixada havia d'esperar-se perquè no coincidien en l'horari decreuament] ~
i partmt d'aqu1 el Tramvia continua va fins a Tiana .
En un apunt d'en Lluís Sunyol dit el 19/10/93 em diu:
"La Colònia Arbó és recordada per molta gent va ésser iniciada pel Dr.
dentista Sr. Arbó. l'aspecte fisic del qual era ben \isible per la gran barba
que hi duia. la Colònia es va construir a principi de segle i al seu entom hi
havia un restaurant-sala de ball i a
l'estiuelssenyorsdeBarcelona hi venien
a estiuejar". La primera casa pujant a
mà dreta, on hi hauna glorieta, era del
Sr.Solsona. conegut per les"galetes".
Empenyent cl Tranv1a 1947
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- - E s t a c i ó del T r a m v i a - -

A b a n s

Ar a
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- -

Tramvies - -

Mont g a t - Tiana

Montgat - Badalona
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A la gent de Tiana els representà una gran millora, doncs diàriament
havien de traslladar-se aMontgat oBadalona pel treball, i vaproporcionar un
transpon mes ràpid i còmode que les lentes tartanes d'en Fel iuBarbeta, de les
que fins aquells temps no havien tingut més remei que fer-ne ús, (algú s'hi ha
parat a preguntar què li representà per a en Feliu Barbeta la nova línia?
Mimagino que no li devia caure molt bé, doncs la manca d'ingress s devia
ser el principal efecte que devia notar). La línia fou un èxit .

Per agafar el tramvia venmt de Barcelona teruem dos
sistemes: amb tren des de l'Estació de França (avui estació de Rodalies) per
la línia del ferrocarril del litoral fins a Montgat (vint-i-dos minuts de durada
de trajecte) i de Montgat a Tiana amb el tramvia (vint minuts ) obé amb el
tramvia des de la Plaça Urquinaona fins a Montgat i el tranlVia Montgat Tiana. Acomençaments dels anys 50 es van començar a deteriorar les installacions del tramvia: les vies i elsvehicless'ha\ien fet vells iels descarrilaments
i accidents van començar a SO\inteiar La cosa va començar arran d'un
accident ocorregut el
novembre del 1951 .
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Tranvin Volcat

(amb gabardina blanca el Sr. Puigvert
antic ta.i sta de Montgat) 195 1

Tranvin Volea! 1952

En Lluís Riera ,en una carta al director
de la revista Destino, reproduïda a la revista
Tiana el setembre de 1954 , ens diu:
"Eldia 16 d'agost del 1954 el tramvia
de Tiana a Montgat va descarrilar ( la
setmana anterior havia descarrilat cinc
vegades ). El tram\~
, en sortir de la via, va
anar a xocar contra un arbre de la carretera,
una mica més avall de la Font del Ronyó. pocs
metres abans d'arribar al desviament. El
tramvia anava abarrotat de gent, amb molts
nens que anaven a banyar-se a la platja de
Montgat.."

Com a cas curiós mereix esmentar el
fet que,quan passat un temps de funcionament
de la lirua aalgúse li \'a ocórrer substituir les
sabates de fosa del mecanisme de frens per
altres de fusta. els vehicles frenaven més i el
seu desgast, per tant també era maior. això.
pero. no va representar capproblema doncs el
fuster del poble les produïa en quantitat
suficient.
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Els treballadors del tramvia eren el pintoresc i obès conductor
Bruch, els dos Damians, Damian Altamira i Damian Nebot, el pacient
cobrador Ribó, Emilio Rodergas, qui tenia de mot el " Mitja Pela "i el
tècnic Zagarday, amb el seu populós bigoti. 'egons un redactat del
programa de Festa Major de Tiana de l'any 1980,s bre el cobrador Ribó
ens diu en Josep Canals.
"Per descriure el plaer d'un viatge fet amb el tramvia de Montgat aTiana
seria necessari fer una llarga namció: aquest viatge pintoresc,
atractiu i anecdòtic per al '~ant
foraster, quan el cobrador, en
Bertomeu Ribó fent gala del seu hwnor, deia: " Veu ... aquí són els
pins del dimoni i alia és a Can Barrabàs, després vindrà aCal
Pessigant, lllla fonda que donen de menjar pagant.... i tot seguit final
de trajecte ''.

L'Antoni Vilaem diuque, quan ell pujava altramvia, hdeia al seu
amic Bruch:"posa elnou i llença lamaneta",referint-se alavelocitatque
volia que agafés el tramvia: la màxima. En Vila continua explicant-me
que hi havia un senyor anomenatTapes que no agafavamai el tramvia per
anar i venir de Tiana i un dia es va trobar amb dues dones que li
preguntaren si anavenbé peranara Tiana iell els contestà "Mirin,jova1g
amb brusa i ara en vmc ".
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Després de 30 anydefuncionament, el 30
de setembre de 1955 el tram via
va fer l'últim viatge i tot el matenal existent
fou desmuntat i posat a subhasta, essent
comprat per el ferra llista Aymerich de Barce·
lona;els4 vehiclesanaren aparar almagatzem
del Clot.
Quan s'em porten el Tranvia 1952

Els vehicles nºJ i nº.4 fore n
desballestats a Vic el l970 i a Reus el l971
respectivament. Els \ehicles l i2. comprats el
1961 per el Sr. H. Von Avend de Taradell.
foren restaurats curosament i convertits en
vagons-bar.

Propaganda Uibrcl Festa Major 1936
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El dia 10 de Juliol de J992 l'ajuntament de Tiana, després d'indagar
la docwnentac1ó i d'assegurar-se que aquest era l'a utèntic tramvia, comprava
per cent mil pessetes més JVA l'esmentat vagó ala seva propietària,la senyora
Teodora Mendo deMasquefa, i el traslladava a Tiana, al Camp Municipal de
Futbol, al polisportiu, en bastant mal estat. El dia J l de Juliol de J 992 Tiana
va recuperar un tros de la seva història: l'únic vagó del tram~1
Montgat Tiana del que es coneix l'existència actualment va tomar aTiana després de
37 anys d'haverplegat. Posteriormentha estat instal.lat alnº. 26 del carrer del
Carme, en un jardí particular, per a procedir a la seva recuperació final pels
veïns de Tiana.
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Passats alguns mesos de la seva compra per l'ajuntament de Tiana,
sembla que la seva restauracióés lenta i delicada per l'estat de la fusta,
apart direm que no hi ha molta iniciativa per part de la gent de Tiana .
cpe[10 8..%11.Cllo vUmlíftllO

Comissió de Festes St. Jordi
Les Mallorquines.
23 d'abril de 1994

Tota aquesta infonnació ha estat recollida delsllibres i les revistes citats apeude
pagina

Documentació fotogràfica:

Bibliografia:

Francisco Fernàndez.
Josep Alarcon
Pedro E Romero.
Tiana (Recull d'ací d'allà). 1990.
Història gràfica d'un any excepcional, 1993.
Los Tranvias comarcales de Cataluña ( l ). Joan M' Gallard.

Vull donar el meu agraïment a totes les persones que m'han
donat informació, tant de paraula com documental. " Atots
\·osaltres moltes gràcies".
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Carns S elect es
en elabor a t s i cuinats propis
Mercat del Centre, Parades 9-1O - Telf . 308 33 74
08390 MONTGAT
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TURO DELMAR
PERMISO A1, A2, 81 , 82
LICENCIAS
REVISIONES - SEGUROS
Plaça de la Vila, 3 Uunto mercado)
cl. Almeria, 23
79

Tel. 384 38 96 - MONTGAT
Tel. 540 07 88 - EL MASNOU

PEIXOS
ANDREU COSTA ROCAPLANA

MERCAT DEL CENTRE

Telèfon 464 32 73

Parada 14

08390 MONTGAT

DROGUER IA• PERFUMERIA

Mercat del Centre, parada 42-44
Telf. 389 28 39

MONTGAT
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,

Farmacia del "TURO"
Ldo. E. Medrano
- DERMOFARMACIA
- FORMULAS MAGISTRALES
-ORTOPEDIA
- NUTRICION
- HOMEOPATIA (ENCARGO)

Teléfono 389 00 45

(Turó del Mar)
MONTGAT

MATALASSERIA

lE@UiJi1®oo 'fI'@rrrr@@®
Especialitat en:
Tendals i Cortines

cl. Marina, 27 - Telèfon 389 29 55 - 08390 MONTGAT
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SERVEI A ooMICILI

Us desitgem bona Festa J.¡fajor
MERCAT DEL CENTRE
08390 MONTGAT (Barcelona)

Tel. 464 39 23

PARADES 1- 2 - 3 - TEL 389 2997

MONTGAT

-
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AUTO llM D
~ - o
~

mv1

MECANICA, PLANCHA, PINTURA
Y SECADO Al HORNO.
SERVICIO OFICIAL
LUCAS - GIRLING

Carretera a Mataró, 10 3-105
Tel. 389 36 92
08911 BADALONA

A SSEGURANCES

JIMO-SOLER
-AUTOS
- H OGAR
- VIDA
- ASIST. S ANITARIA
- SUBSIDIOS
Carretera a Mataró, 105, V
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1

08911 BADALONA
Tel. 389 36 92

\ 11

\

f)4f)fm¿fm¿14
ALm¿tf)~
*MATf;RIAL D'O~
I C INA
*t=OTOCÓPl!;S
*!;NCUA[)(;RNACIONS
*LLIBR!;S oi; TI;XT
Marina, 85

08390 Montgat

Telf. 389 34 -l9

GESTORIA

CALIXTO GONZALEZ PEDROL
Gestor Administrativo colegiado

Galerías Fco. Moragas, Local 6
(detras Ayuntamiento)
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Teléfono 384 29 81
MONT GAT

1'fELENGÍA
1

!7lra n:i inunda un clap defaIIZ
<{Uejo en dirÍa n:ie/angÍa,
no lé rupaire nipe.r;fún:i
és con:i un 6a!ec de DogerÍa.

0.r co.rn .la vida sense !71.rnor
és con:i .la rosa sense aro.rna,
és con:i un ai.re de Iris/or
<¡Ue e/corfa.reix i desconsola.
si enganya! per mon des11s

d ago/ar- IO amb me.r .mans provo,
.rés.muny cap a/iefirul
i e/de.rengany Den pres/ lrovo.

Jfò !7/n:ior /de !on pe..r;fara
assado.//ar-men jo vo/drÍa,
n:ies ay / <¡Ue vo/lal defa.m
per Iol hi veig me.lengÍa... /
gya6e/Vera.
(C5í,7ordi 1994)

85

FARMÀCIA BRUFAU
Camí Vell a Tiana, 56

Telèfon 384 58 08
MONTGAT

Dietètica - Ortopèdia - Herbes medicinals
Fórmules magistrals - Veterinària

-

S ERVEI A DOMICILI-

Alarcón
ASSEGURANCES

Josep Alarcón i Muñoz Ramos
CORREDOR D'ASSEGURANCES
Col.leg iat n.' 6.085

Tel. 389 59 50

GALERIES F. MORAGAS, 5 - MONTGAT (BARCELONA)
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Fax: 384 19 37

Auto Lavado
Montgat
Camblo de Neumatlcos
Allneado Direcc/6n
Equilibrada Electr6n/co
Reparac/6n de Pinchazos

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

Estacion de Serv~
l~

ffionfgaf G~ERn

bJ '

Carretera de Mo ntgat a Tiana
a 0, 153 Km . de la N-11
Tel. 3891147 - MONTGAT
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UNIÓ ESPORTIVA

MONTGAT

Local Social i Pavelló Esportiu
Sant Antoni M.ª Claret, 114 (Carretera a Tiana)
MONTGAT

Desitja a tots els
socis i simpatitzants
Feliç Festa Major
de Sant Jordi 1994
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BAR i GELATERIA

CHIMI
Marina, 89-90
MONTGAT
Telèfons 389 l O 20 - 384 56 48
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Botes hllatura
Contenedores textlles

Manufacturas Contex, S. A.
CARLOS PUERTAS OLIVER
GE RE NTE

Pujal, 8-12 - Te l. 389 15 58 - 08390 MONTGAT (Barcelona)

ARCOS & ARCOS
ASESORIA LABORAL-FISCAL
GESTORIA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACION DE FINCAS
J ordi Arco s Rodríguez
Administrador de Fincas Colegiado 4.572

Sant Antoni M.! Claret, 92, l .º
Tel. 384 31 62
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08390 MONTGAT

ESPERANÇA
Lluna fidel,
de fidel món,
que avui plores,
dolça de mel;
escletxa de cel
que diu on són
aquelles hores
de bell anhel.

De quina manera
et trobo a faltar
de nit i de dia.
Fores la primera
que una primavera
em va estimar ...
i amb quina alegria
el meu cor, teu era.

Digues on és, el meu estel
que ja no brilla,
digues on és,
que si pugués
trencar aquest gel,
morir voldria
si amb tú estigués.

Digues on és
aquell estel
que em donà vida,
digues on és,
Ai! si pugués
estirar el tel...
amb tú restaria
per sempre més.

Bella esperança
de joia eterna
que em fa pensar;
constant lloança
que mai no cansa,
i m'enlluerna
i em fa ballar:
-música i dansa.

Mortalla blanca,
mortalla pura;
ànima santa
tendra i madura.
Isidre Colomé
Sant Jordi, 1994.

Digues on és
el meu estel
que ja no brilla;
digues on és.
Digues on és
llun a fidel ,
que l'amor grilla
i no torna més.
91
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ANTICS PROGRAMES
DE FESTA MAJOR DE SANT JORDI
tr
ecreati
ui r
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Alfons /V, 52 - 54
Tel. 870 04 44 - GRANOLLERS

GRANOLLERS: 870 04 44
VIC: 886 30 91
MANRESA: 874 36 78
93

• offset
• tipografia
impressor; des de 1948

Arno

jager,
79
384 22 50
Fax 384 22 50
08390 MONTGAT

"B"

Comercial de Refrigeración, S. A.

INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES
i AIRE ACONDICIONAT
tonia M.• Claret, 200 _Te l
389 37 46 - 389 05 02 - 384 60 88
san An
s. 384 04 18 - 555 62 04
08390 MONTGAT (Barcelona)
Delegaci6n: 08140 CALDES DE MONTBUI
Major, 114 - Tel. 865 03 16
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EL NUEVO RENAULT ··
ES ASI

Laguna
Verlo es quererlo

HILARI MUSSULL, VEREMA AUTOS, S.L.
República Argentina, s/n.
Telèfon 540 24 87 - Fax 540 08 60
08320 EL MASNOU
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LA . 1.200 PTES.
ES
•PA EL
ALES DUES SESSIONS DE BALL AL'ENVELAT - 8.000 PT ·
-TAULES PER
( INCLOU QUATRE TIQUETS ).

AGMÏMENTS:
La Comissió agraeix a la persona de en Lluís Sunyol i Anna M'. Fornes per el seu
ajut¡ col-laboració, i també a la Comissió de Festes Amics de les Costes.
AComerciants i Empreses que ajuden dintre de les seves possibilitats.
Atots Moltes Gràcies.

i'!i{l[\

•Es mm·a el dret d'odmisió.
•Ui comissió de Festei podrà alterar l'ordre d'uque11 programo, sempre que sigui en cos
de fo~
major.
•A les seisions de boll del diei 22 i 23, ei prego vestir umb total correcció.
'Tost els octes com Bull, Concert i Festi\ol lnfantil, es fara n o l ' c
situat al Pavelló Municipal d'esports.

n~ c lot

'Lo paellada en cas de pluja, es fora o l'envelat
COLrABRE~:

FARGGI - COCA-COLA- CAIXA Ll\IETA~
96

l CAIXA DE CATAW'<IY..\

LACREM,® s. A.
TARTAS, HELADOS
Y SORBETES DE LUJO

ARTESANIA PASTELERA
EN HELADOS

MANIFIESTA SU ADHESION A ESTA
FIESTA ENTRA~BL
Y SIGNIFICATIVA
DE NUESTRO PUEBLO

Ramón y Ca jai, 19
Apartado de correos, 35

Telf. 384 05 60 (5 líneas)
MONTGAT (Barcelona)

CA\XA
\_A\E9TAN

Ben a pt'OP teu
Compartim . f
tots els teu • fem realitat
s a any
s ·i·iars
P ro f essional s 1. f a m1

