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Relació de comerciants i telèfons d'interès 
m 

l A.P.I. ADMINISTRADORS i GESTORS: 
Antonio Marí-Jordi Panés ·· telf.3846400 pag.14 
Arcos & Arcos telf.3843162 . pag.12-29-48 

l ACADÈMIA: 
De Estética ·· telf.3885201 
De Perruqueria telf.3885201 

l ADMINISTRACIÓ LOTERIES : 
Administració Nº. 2 telf.3892446 

!AEROPORT: 
Barcelona telf.3254304 

l AJUNTAMENT : 
Montgat telf.3890696 

l AMBULÀNCIA: 
Montgat telf.3893714 

l AMBULA TORI : 
Badalona telf.3894755 

telf.3893246 

l ARTICLES REGAL: 
Ara germans telf.3 893198 
Artau telf.3890744 
Electro Guerrero telf.3891897 

ASSESSORIES LABORAL-FISCAL: 
Arcos & Arcos telf.3843162 
Assergrup telf.3841656 
Montgat telf.4645074 

l AUTO ESCOLA: 
Montgat-Tiana telf.3 893 799 

!AUTO RENTAT: 
Montgat telf.3840509 

i AVARIES: 
Aigües de Barcelona telf.900355355 
Fecsa telf. 900232323 
Gas Natural telf. 900383940 

l BACALLANERIA: 
L'Oliveta telf. 

!BANYS : 
Montgat telf. 3890699 

l BARS: 
Bar del Mercat tel f. 
Chimi telf.3891020 
Dulcinea telf.3846505 
El Mirall Cucut telf. 464497 4 
El Quijote telf.3891013 
La Graella telf.3890663 
La Viña telf.3891010 
Marina telf.3842884 
Mont Bar telf.3891007 

pag. I O 
pag.10 

pag.10 

pag.20 
pag.17 

a .52 

pag.12 
pag.14 
pag.16 

pag.16 

pag.16 

pag.44 

pag. 18 

pag.17 
pag.20 
pag.22 
pag.55 
pag.34 
pag.45 
pag.36 
pag.12 
pag.46 



l BENZINERA : 
Montgat telf.3891147 pag.16 

jBOMBERS: 
Badalona telf.3880080 

!CAIXES: 
Catalunya telf.3892399 
Laietana telf.3845835 

lcARAVANING: 
Macro-Caravaning 

l CARNISSERIES : 

telf.4642120 pag.56 

A.Torrente telf.3845155 pag.1 0 

!CASAL DE CULTURA: 
Can Casanovas telf.3890747 

!CENTRE DE SALUT: 
Can Casanovas telf.3890151 

l CERRAJERIES : 
Hnos.Llamas telf.3950902 pag.32 
Marsal i Joan Tallada telf.3891744 pag.41 

!CLUBS: 
Marítim telf.3843779 pag.21 
U.E.Montgat telf.3844510 pag.55 

l CONSTRUCTORS : 
Construc. i reformes Montgat telf.4640356 pag.35 
Roque Carranza telf. 3 840921 pag.28 
Sabater telf.3891495 pag.20 

l CORDARIES : 
Joan Gili telf.3844130 pag.26 
Rogi 

lcoRREUS: 
telf.3890303 pag.40 

Montgat telf.3894616 

jcREU ROJA : 
Montgat telf.3893714 pag.24 

telf. 384000 l 
l DROGUER.D.ES : 
Ara ennans telf.3893198 a .20 

ELECTW:CITAT DE L'AUTOMÒBIL: 
Autoeléctrica Montgat telf.3894765 pag.1 2 

l ELECTRODOMÈSTICS: 
pag.17 Artau telf. 3890744 

Electro Guerrero telf.3891897 a .52 

ENTITATS CULTURALS: 
Centre Recreatiu i Cultural telf.4643953 a .28 

ESCOLES: 
Mireia telf.3892450 pag.41 

\ESGLÉSIA 
Claretians telf.3953352 pag.58 
Parròquia Sant Joan telf.3891599 pag.58 

!ESPECTACLES: 
La Traca telf.2184200 pag.41 
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i ESTACIÓ DE TREN: 
Barcelona telf.3224142 
Montgat telf.3844859 

i ESTANC: 
Les Mallorquines telf.3891653 pag.22 

i FABRICA DE GELATS: 
Farggi telf.3840560 

l FARMÀCIES : 
Cirici telf.3891197 pag.21 
Janer telf.3893249 pag.22 
Turó telf.3890045 pag.31 

i FERRETERIA : 
Paz telf.3891805 pag.22 
Rodrigo 

l FLORISTERIES : 

telf.3893593 pag.32 

Albaflor telf.4643923 pag. 14 
Mainada telf.3892753 pag.52 

i FORNS DE PA : 
J. Erill telf.3844186 pag.21 
La Cova telf.4640229 pag.37 

i FUSTERIA: 
Pérez telf.3953412 pag.33 

l FUSTERIES D'ALUMINI : 
Du-Mar telf.3843894 pag.20 
Llama s telf.3950902 pag.32 
Marsal i Joan Tallada telf.3891744 pag.41 

l GELADERIA : 
Chirni telf.3891020 pag.20 

l GIMNÀS: 
Gimdan-tae telf.4642177 pag.27 

l GUARDIÀ CIVIL : 
Montgat telf.3891849 
Montgat-coche telf.8741 100 

l HOSPITAL DE: 
Badalona telf. 3894000 
Can Ruti telf.4651200 

l IMPREMTA : 
Gràfiques Montgat telf.3842250 pag.18 

l INSTAL.LACIONS : 
AIGUA -Artau telf.3890744 pag.17 
GAS -Artau telf.3890744 pag.17 
LLUM -Artau telf.3890744 pag.17 

11 -Punt Maresme s.l. tel f. 54013 77 pag.40 

IJO][ERIES: 
Fortuna telf.3892802 pag.26 
Rabat telf.3844111 pag.44 

lruTJAT DE PAU: 
Montgat 

l MANllJFACTURJES: 
telf.3895585 

Contex telf.3891558 pag.30 
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\MATALASSER : 
Ramón Tarragó telf.3892955 

l MATERIALS CONSTRUCCIÓ : 

pag.46 

Materiales Montgat, s.a . telf.3894109 pag.56 
Morterera Montgat telf.3895148 

l MATERIALS PER INSTAL.LACIONS: 

pag.42 

Artau telf.3890744 pag.17 
Materiales Montgat, s.a. telf.38941 09 pag.56 
Sadmi telf.3873245 pag.SO 

l MATERIALS VARIS : 
Reverter telf.3892598 pag.46 

l METGE D'URGÈNCIES : 
Can Casanovas telf.3890151 

l MODELISTES : 
Guix Cambra s telf.3845414 pag.3 1 
Fusta Reverter telf.3892598 pag.46 

l NETEJA DE XEMENEIES 
Xem-Net telf. 7954203 pag.42 

lòPTIQUES : 
Principal 

l PARRÒQUIA 

telf.3892261 pag.45 

Sant Joan telf.3891599 pag.58 
Claretians telf.3953352 pag.58 

l PASTISSERIES : 
La Cova telf.4640229 pag.37 

l PERFUMERIES : 
Ara telf.3893198 pag.20 

l PERRUQUERIES DE SENYORES : 
Josep Maria telf. 3843255 pag.52 
Lola i Núri telf.3 890553 pag 35 

!PERRUQUERIES SENYORS: 
Jesús telf.3892846 pag.30 

/PINTORS: 
Torrent telf.3 89314 7 pag.44 
l PINTURES : 
Rex 

l POLICIA LOCAL : 

telf.3845945 pag.40 

Montgat 
\ POLISPORTIU: 

telf.3890199 

Pavelló Municipal telf.4643746 

l RECOBRIMENTS DE METALLS : 
Vigmar telf. 3891848 pag.45 

l REFRIGERACIONS : 

Coref telf. 3893746 pag.29 
Tecfri telf.3892256 pag50 

l REPARACIÓ ELÈCTRICA DE COTXES: 

Autoeléctrica Montgat telf.3894765 pag.12 

l REPARACIÓ TV. VÍDEO ETC.: 
Electro Guerrero telf.3891897 pag.52 
Artau tel f. pag. 17 
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\RESTAURANTS : 
Mirall Cucut telf.4644974 pag.55 
El Mirrall telf.3891375 pag.55 
El Quijote telf. 3891O13 pag.34 
La Graella telf.3890663 pag.45 
Marina telf.3842884- pag.12 
La Viña telf.3891010 pag.36 

!RETOLADORS: 
Rex telf.3 845945 pag.40 
Torrent telf.3893 14 7 pag.44 

JsEGURS : 
Alarcón telf.3895950 pag. 10 
Assergrup telf.3841656 pag. 14 
fono Soler telf.3893692 pag. 18 
Montgat telf.4645074 pag. 16 

l SERVEI D'URGÈNCIES: 
Can Casanovas telf.3890151 

l SERRALLERIA : 
Marsal i Joan Tallada telf.3891744 pag.41 

l T ALLERS MECÀNICS : 
A. Ventura telf.3843112 pag.12 
Auto Jimo telf.3893692 pag.18 
Kopsa tel f. pag.34 
Mòbil Service telf.4642019 pag.42 
Renault Masnou telf.5402487 pag.48 

l TAXIS: 
Tele Taxi telf.3912222 
Tele Taxi telf.3865000 

l TENDES DE: 
BAC AL LA -L'Oli veta -telf. pag.44 
ELECTRÒNlCA -Electro Guerrero -telf.3891897 pag.52 
QVEVTURES -Anna Mª. -tel f. pag.14 
Q VE VIURES -F reixa -telf.3890597 pag.33 
ROBA D'JNFANTS -Maria Rosa -telf.7903707 pag.36 
TROFEUS 

i VIDRES: 
-Trofeus Badalona -telf.3843732 pag.27 

Reverter telf.3892598 pag.46 

l XARCUTERIES : 
C armen telf.3892997 pag.48 

©Comissió de Sant Jordi. 
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FES A 
DIJOUS, 20 D'ABRIL DE 199 

Al POLIESPORTIU MUNICIPAL DE MONTGAT 

A LES 16,00 H: Punts de trobada 

(PARADES D'AUTOBÚS) 
16,00 h: Can Regent 
16, l O h: Sant Joan /Carretera Nacional 
16, 15 h: Plaça de la Vila 
16,20 h: Turó del Mar/ e/. Espanya 
16 ,25 h: Carrer Rosella 
16,30 h: Caserna de la Guàrdia Civil 
16,35 h: Placeta Ciurana 
l 6 ,40 h: Les Costes 
16,45 h: Centre de Salut 
16,50 h: Benzinera Montgat 

A LES 17,00 H: BERENAR PELS AVIS l 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) 

El fi de festa, serà amenitzat pel Conjunt Orquestra 

OSTREScaOSTRES 

ORGANITZA: Dep. de Serveis Socials de l'Ajuntament de 
Montgat 
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PRESENTACIÓ 

Recordo que en nombroses ocasions enmig de l'ambient 
festiu de les Festes Majors del nostre poble hem estrenat nous 
serveis, noves instal.lacions. Un any més, la Festa Major de Sant 
Jordi ens arriba en dates molt properes a l'entrada en 
funcionament de reformes urbanístiques molt importants en el 
nostre municipi. 

És el cas de l'inici de les obres de Residencial Montgat o de 
l'enderroc de la fàbrica del lleixiu que donaran una nova vitalitat 
al barri de Mallorquines, també és el cas de l'entrada en 
funcionament de la pota nord del segon cinturó que pot aportar a 
Montgat noves possibilitats de relació amb l'entorn. 

Imagino la Festa Major de Sant Jordi del 96. L'abril de 
l'any proper el barri de Mallorquines serà molt diferent. 
Esperem tenir un barri més viu, ple de gent amb ganes de 
treballar per al poble. M'agradaria que la nova gent del barri 
seguís l'exemple de moltíssimes persones que any rera any 
treballen per a Montgat i penso molt especialment en els que 
aquests dies van atrafegats amb la il.lusió de fer la millor Festa 
Major de Sant Jordi. Per a ells el més sincer agraïment en nom 
de tot el poble. 

Espero que tots plegats participem aquest any en la Festa 
Major amb l'alegria del qui estrena sabates noves. perquè de 
debò, aquest mes a Montgat estem d'enhorabona. A tots, el meu 
millor desig per a aquests dies de Festa! 

Pere de José i Hermens. 
Alcalde de Montgat 
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QUALITAT I BON SERVEI 

Mercat del Centre - Pdes. 35-36-37 
Telèf. Mercat - 384 51 55 

Teléf. part. 384 46 22 
MONTGAT 

Administrac ión r1.º 2 
d~ Lot~rías 

La [ifü Quiniela 

Booo•U.oto"' 
l!IDtt~ 

ltfü1t~ 

Marina, 93 
Tel. 389 24 46 
MONTGAT 
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a 
Homologada por la Genera litat. 

INICIO DE CURSO 
EN SEPTIEMBRE 

Tendras a tu disposición 
todos los servicios de 
Peluquería y Estética 

Francesc Mac ià, 30 
Tel. 388 52 01 
BADALONA 

Josep Alarcón i Muñióz Ramos 
CORREDOR D'ASSEGURANCES 

REG ISTRE D.G.S . F-1 352 

GALERIES F. MORAGAS, 5 
M O N T G A T (BARCELONA) 

Te l. 389 59 50 
Fax3841937 



SALUTACIÓ 

Benvolguts amics: 

Com cada any a l'arribar la 
primavera arriba la Festa Major de Sant Jordi. Ofici 
solemne, jocs per a la quitxaila, ball de gala per lluir, 
per als mes atrevits la revista~ discoteca per als que se 
senten joves, l'arrosada, per fer una trobada i veurem 
una vegada més i així sentir-nos més units i més 
montgatins. 

Esperem sigui joiosa per a tots i 
poguérem gaudir dels actes que hem pensat fer per a 
vosaltres. 

Aquest any, en aquest llibret, hi 
trobareu les fotografies de la nostra historia amb 
mancança per tot el que ha desaparegut i amb il.lusió 
per tot allò que és una realitat en un Montgat nou i 
esperançador. 

És una Festa Major humil degut als 
temps que estem i esperem sigui dei vostre agrad, per 
això us convidem a que participeu en tots els actes i 
desitgem que us o passeu bé. 

La Comiss"ó 

11 



Bar -Restaurant 

Menjars . 
l 

Tapes 

Carrer Marina, 95 
Telèfon 384 28 84 MONTGAT 

Al2C()S & Al2C()S 
ASESORES 

ADMINISTRACIÓN FINCAS 

Jurdi Arcus l'.udríeuez 
Administrador colegiado 

Número 4.572 

San Antonio M. 6 Claret , 92 

08390 MONTGAT (Barcelona) 

Teléfono 384 31 62 
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AUTOELECTRICA 
MO TG 

ri~ 
BOSCH 

IOU lf O 
lUCll!CO 

PAI A AUfOMOY ll 

TALLER AUTORIZADO 

REPARACIONES ELECTRICAS DEL AUTOMOVIL 
CARGA DE BATERIAS 

Carretera de Mataró , 113 

BADALONA 

Tel. 389 4 7 65 

Ar1TOr11 Vt:ílTURA PUIG 
MECÀNICA DE L'AUTOMÒBIL 

Urbanització Turó del Mar 

Bloc IX, baixos 
08390 MONTGAT 

<() 384 31 12 



DIJOUS 20 
a les 17:00 HOMENATGE A LA VELLESA - a l'envelat 

J DIVENDRES 21 -· 
a les 20:00 SORTEIG DE T AULES 
a les 22 :30 CONCERT, i seguidament 

a les 23 :00 BALL DE GALA amb l'orquestra Jl/ARINA M 

l DISSABTE 22 
a les 11 :00 Jocs per a la mainada i Concentració de bicicletes - a la Riera Sant Jordi 

a Ics 16:00 Demostració de tècniques de TAEK\YON-DO per gentilesa del gimnàs 
G/,\ fD.4.N-7 ~ 11:, · . a l'envelat 

a les 17: 00 Festival Infantil - Pallassos i animació pel !:,'Tup infantil ARLEQUÍ 
a les 22:30 ESPECTACLE, en viu i en direc te, amb l'actuació de: 

.JORDI L.P. 
Alògic Tre vol - Seh-111 - Georgina 

de matinada NIT JOVE - "Coca-Cola VIDEO ROAD SHO\V" 
a les 02:30 Nit dedicada a la joventut amb la instal.l ac ió a l'envelat d'una di scoteca 

mòbil on hi haurà: 
3 Disc-.!ockeys - Karaoke - Càmara husca ¡níhlic - Toro mecànic 

l DIUMENGE 23 
de matinada TRACA D'ALBA Es tirarà als llocs on toqui més els nassos 

a les 08:00 TORNEIG DE PETANCA 
a les 11 :00 TROBADA DE PUNTAIRES a la Riera Sant Jordi 
a les 11 :30 TREN DE L'ARROSSADA - fins a les 14:00, aquest fabul ós tren, que 

fi ns i tot no necessita vies, fa rà viatges des de la Riera Sant Jordi fins al 
Pla de la Concòrdi a. Per la tarda de l 6 :JO a 19:00 farà viatges de retorn . 

(El servei serà t:,1Tatuït) 

a les 12:00 OFICI SOLEMNE a l'església dels P.P. Missioners Claretians 

a les 12: 15 AUDICIÓ DE SARDANES a la Riera Sant Jordi per la Cobla 
.! 0 11 ~'N Í1 '() /,A DL SARADIJL 

a les 14:00 IV PAELLA POPULAR al Pavell ó . 
Durant i després de la sobretaul a actuara el grup Ql 1.4RTET DE )CARXA 
que ens farà cantar i ball ar 

a les 18:30 Vè CONCERT DE SANT JORDI DE CANT CORAL 
a l'església Panoquial de Sant Joan - Hi actuaran les corals: 

l'alia de Sahadell - /,uetare de Calella 
Coral del Centre Recreot i11 i C ultural de Afontgat 

a les 19:00 CERCA VI LA AMB CONCERT a l'envelat, amb la banda de música 
SANT C JU'-\7 1 RA I >A f,ONA 
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al baf l or 

SERVEI A DOMICILI 

Us desitgem bona Festa Major 

MERCAT DEL CENTRE 

08390 MONTGAT (Barcelona) 

T el. 464 39 23 

Queviures 

ANNA Ma. 

cl. Raquet, 2 
MONTGAT 

Telèfon 389 32 58 

14 

ANTONI MARÍ i MOLINAS 
JORDIPANÉSiFERRER 

ADMINISTRACIÓ i VENDA DE FINQUES 

Pau Alsina, 20 

Tel. 384 64 00 

Fax 389 30 32 

08390 MONTGAT 

NATALIA ALBIOL i BOU 
AGENT 

ASSERGRUP 
assessoria - assegurances 

e/. Espanya, 1-3, B 
08390 MONTGAT 

TEL. 384 16 56 



l PREUS: 
11 

*Paella - 1.200 ptes. 

* BaH - 1.500 ptes. 

* Ban i disco - 6.000 ptes. 

* Espectade - 1.500 ptes. 

* Karaoke - 300 ptes. 

VENDA D'ENTRADES: li 

* Les entrades per l'Espectacle i la Paella Popular es poden obtenir a: 

NOTES: li 

* Es reserva el dret d'admissió. 

Farmàcia Cirici 
Estanc Les Mallorquines 

Granja Dulcinea 

\ 

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

* Es prega vestir amb total correcció a la sessió de ball del dia 21. 

* Els actes com: Concert, Bali, Taekwon-do, Festival Infantil, Espectacle, Nit Jove, Paella 
Popular es faran a l'envelat situat a i Pavelló esportiu del Pla de la Concòrdia. 

COL.LABORACIONS: 

FARGGI l COCA-COLA l CAIXA DE CATALUNYA l CAIXA LAIETANA 
GIMNÀS - GIMDAN-TAE l RESIDENCIAL MONTGAT l BANDA MÚSICA SANT 

CRIST I BADALONA 

AGRAÏMENTS: 11 

La Comissió agraeix sincerament totes les col.laboracions desinteressades que està reben, 
així com als comerciants i empreses que any rera any ens donen suport, malgrat la crisi. 

A tots moltes gràcies. 
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AUTOESCOLES 

S. Antoni M.ª Claret, 118 
08390 MONTGAT 

Sant Cebrià, 8 
08391 TIANA 

Director: JUAN MARÍN 

Telèfon 389 37 99 

ASSEGURANCES 
ASSESSORAMENT, S . L. 

Joan Carles Marín 

NOVES OFICINES: 

Ctra . Tiana, 11 O 

08390 MONTGAT 

T el. 464 50 7 4 

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

Auto Lavado 
Montgat 

Camblo de Neumatlcos 

Alineada Dlreccl6n 

Equ/llbrado Electr6nlco 

Reparacl6n de Pinchazos 

l l auto rentat 
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Ca rretera de Montgat a Tiana 
a 0, 153 Km. de la N- 11 

Te l. 389 11 47. MONTGAT 



~M ,... 
.......... ._..t--~-- ~~~--~~ 

INSTAl·lACIONS ARNO JAGER, 16 
ART AU, S. A 08390 MONTGAT (Barcelona) 

TEL. 389 07 44 
FAX 389 25 91 

ELECTRICITAT· AIGUA · GAS · CALEFACCIÓ · AIRE CONDICIONAT. REG PER ASPERSIÓ · PROJECTES 

,.TJ 
¡ ·~ ¡ : ï' 

// f 
/ / 

.QgN;;RAMENTS 
ARTAU, S. L. 

ARNOJÀGER, 12 
TEL. 384 39 03 - FAX 389 25 91 

08390MONTGAT 

ELECTRODOMÈSTICS· Hl-FI· MATERIAL ELÈCTRIC · AIXETES· MOBLES DE BANY· OBJECTES DE REGAL 
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AUTO 

SERVICIO OFICIAL 
LUCAS - GIRLING 

Carretera a Mataró, 103-105 

Tel. 389 36 92 

08911 BADALONA 

• offset 
• tipografia 
impressors des de 1948 

Arno Jager, 79 
Tel. 384 22 50 
Fax 384 22 50 
MONTGAT 
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ASSEGURANCES 

- AUTOS 

-HOGAR 

-VIDA 

- ASiST. SANITARIA 

-SUBSIDIOS 

Carretera a Mataró, 105, l. º 

0891 1 BADALONA 

Tel. 389 36 92 

~ . 
¡ 

----· - ~ 

;: 

NS 
MONTGAT, S.L. 

casetes platja 

Barrau Massó, 14 

MONTGAT 

Telèfon 389 06 99 



A la voreta del mar 
l'Agnès se'n va a treballar 
quan l'alba apunta 
i sos ulls en plor desfet 
van mullant el coixinet 
on fa la punta. 

Enyora son aimador 
que sembrà en son tendre cor 
dolça esperança; 
i son plor amarg i ardent 
no és pas de penediment, 
és d'enyorança. 

Fa cinc anys que ell va deixar 
la vila d'Arenys de Mar 
1 sa promesa, 
la pobresa l'ha espaordit 
i a l'Amèrica ha partit 
cercant riquesa. 

-Quan aquí retornaré 
amb ton amor compliré -
deia i marxava. 

-Aquí t'espera mon cor
ella amb purissim amor 
deia i plorava. 

Esperant amb fe constant 
amb anhel va treballant, 
que res li sobra, 
i per minvar sos fatics 
va fent-ne puntes pels rics 
perquè ella és pobra. 

A Arenys de Mar ha arribat 
aquest matí un potentat, 
ve de l'Havana; 
era fill d'un mariner 
i ve casat amb muller 
americana. 

Quan s'arribada ha sabut, 
l'Agnès en terra ha caigut 
d'un desmai presa; 
cinc anys l'ha plorat absent 
i avui plora el mancament 
de sa promesa. 

Retorna en si del desmai 
i plena de dol i esglai 
plora i gemega. 

La Puntaire 

- Filla meva,viu per mi
sa mareta li va dir. 

La filla ofega en son cor 
del desengany i l'amor 
les penes juntes, 
i plorant amb dol sens fi 
pren els boixets i el coixí 
i va fent puntes. 

I plorant i sospirant, 
amb anhel va treballan , 
que res li sobra, 
i per minvar sos fatics 
va fent-ne puntes pels rics 
perquè ella és pobra. 

La muller del potentat 
a casa l'Agnès ha estrat 
fa poca estona. 

-Per al fill que he de tenir 
el niuet has de guarnir, 
bona mínyona. 

De ta rara habilitat 
moltes proves n'han donat 
ja tes companyes. 

Fes-me puntes i entredós 
per adornà el fill hennós 
de mes entranyes. 

Amb mon or podràs minvar 
la pobresa que en ta llar 
tant se revela. -
L'Agnès en oir això 
sent una mortal fredor 
que el cor li gela. 
r es mira la post de pa 

i ni un sol mos no hi veu ja 
i dubte encara; 
veu uns ulls en la foscor 
buits de llum i plens de plor, 
els de sa mare. 

Mare meva - diu amb fe -
sols por vós treballaré, 
que el cor me sobra. 

Tinc d'ofegar mos fatics, 
tinc de fer puntes pels rics 
perquè soc pobra. 
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Treballat sense repòs 
va fent puntes i entredós, 
sempre treballa. 

Quan algú li diu: 
-Què fas? 

Diu amb veu freda com glaç: 
- Faig ma mm;talla. 

La grogor va prenent peu 
en ses galtetes de neu 
que enveja el marbre: 
és tarongina d'amor, 
i quan grogueixi la flor 
caurà de l'arbre. 

Dia i nit ha treballat, 
i ja la feina ha acabat 
per la senyora. 

Treballant de dia i nit 
ha deixat el niu guarnit 
la cosidora. 

A bateig van repicant, 
els veïns a veure'l van 
tost a la porta; 
el toc de morts els sorprèn 
i pel veïnat van dient: 

- L'Agnès és morta. 
Pobra màrtir de l'amor 

ja del cel Nostre Senyor 
la porta li obra. 

Ja no tindrà més fatics 
ni farà puntes pels rics, 
ni serà pobra. 

Manel Ribot i Serra 



Construccions SABATER, s.a. 

sant antoni m.ª claret, 201 

08390 montgat 
telèfon 389 14 95 

BAR 
. 
l 

GELATERIA 

CHIMI 

Marina, 89-90 

MONTGAT 

Telèfons 389 l O 20 - 384 56 48 
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CARPINTERIA 
DE 
ALUM NIO 

DU· 
Se cubren toda clase de galerías 

Escaparates de tiendas 
Ventanas correderas 

Mamparas de baño y ducha 

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 

Sant Antoni M.ª Claret, 200 
Tel. 384 38 94 

08390 MONTGAT 

DROGUERÍAINDUSTRIAL 
PERFUMERÍA 

US. 
PINTURAS - BROCHAS - OISOLVENTES 

ARTÍCULOS UMPIEZA 

PAPELES PINTADOS 

cl. Marina, 99-101 
M O N TGAT 

Teléfono 389 31 98 



• • 
_.e_/ 
l 

• ri 
Passeig Prat de la Riba, 64 

Tel. 555 02 90 - EL MASNOU 

Goleta Palagra Constanza, 8 
Tel. 555 04 42 - EL MASNOU 

Riera San Jordi, 14 
Tel. 384 41 86 - MONTGAT 
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Us desitja 

a• Bona 

Festa 

Major 
.:>-

<.. 
.'\, 

" ., 
___......._ f A1 D 1íl íl A~CIA 

., 11 11 

J Jílíl •. f[ IJD l~[ l 
Sant Jordi, 14 Telèfon 389 11 97 

MONT G A T 

- PREPARACIÓ DE FÓRMULES 
MAGISTRALS 

- PREPARATS HOMEOPÀTICS 

- ANÀLISIS CLÍNIQUES 

- ORTOPÈDIA 

- DERMOFARMÀCIA 

- PRODUCTES VETERINARIS 



Expenedoria MONTGAT -2 

•Tabacs 
Efectes timbre 

•Diaris 
•Revistes 

Marina, 73 

Telèfon 389 16 53 

MONTGAT 

- ANÀLISIS CLÍNIQUES 

- FÓRMULES MAGISTRALS 

-ORTOPÈDIA 

-DIETÈTICA 

-HOMEOPATIA 

-VETERINARIA 

FARMÀCIA 

Ma. LLUISA JANER 

Camí Ral, 5 

Telèfon 389 32 49 

MONTGAT 
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ESPECIALITAT EN: 
- Tapes calentes 
- Plats combinats 

Plaça de la Vila, s/n 

MONTGAT 
Telèfon 384 65 05 

FERRETERÍA - DROGUERÍA 

-LAMPARAS 
-MENAJE 
-P~NTURAS 

-CORCHO 

Rambla del Turó, 9 

MONTGAT Tel. 389 18 05 



EN JORDI , UN HOME COM CAL 

Del terol arribar 
quan la guerra no era encara, 
i de mans d'un valencià 
que Martí s'anomenava, 
a Montgat es va quedar. 

D~I poble de Rudilla 
i el fred sec de l'Aragó 
va venir a aquesta vila, 
on formare sa família 
amb esforços i suor. 

La farmàcia fou el món 
que va viure intensament, 
les hores, per ell eren segons 
i no li calien raons 
per ajudar a la gent. 

Fent bàlsams i medicines 
es feu molt popular, 
treballant de nit i dia; 
i tothom qui el coneixia 
ben aviat el va estimar ... 

Ungüents per a les moreres 
o la t ípica magnèsia, 
cremo-tarto i tants d'altres 
preparats de "mitja-pela" 
que guarien malalties. 

Els diners n·o l'importaren 
sí, el servei al ciutadà 
firns alguns que li adeudaren 
i no li podien pagar, 
de tot cor els diguera 

el que mai vam oblidar; 
amb un copet a ll 'esquena 
i un somriure ben dar: 
-Si no pots avui pagar-me, 
ja ho trobarem demà !.. 

Solcs guanyats feixugament 
arrodonirem son rostre, 
l'honradesa, el sentiment; 
i voltat de mil receptes, 
els laborables i les festes 

\ 
jo el recordo en tot moment ... 
i el respecto, i l'escolto, 
i el cel s'em torna rogent 
i li parlo, i l'anyoro 
i li demano consell. 

Que l'any '90 va marxar 
deixant-me l'ànima morta; 
ja mai més no tornarà ... 
però em salta el cor a la mà 
just quan sento obrir la porta ... 

Ara que ve Sant Jordi; 
Oh ! pare, la Festa Major, 
desitjo curull d'il.lusió 
que el teu front s'engalani 
amb la llum del senyor. 

" Amb Déu siau, pare, 
amb Déu siau, amic, 
sempre com ara, 
us portaré al pit." 

E ll teu fill 
Abril 1995 

( Escrit per l'Isidre Colomè 
sota encàrrec dels fill s del 
diftmt, IN MEMORJAM). 
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SERVEI PERMANENT 
D'AMBULANC ES 

o 

Telèfons 389 37 14 
384 00 Ol 

MONTGAT 

RF:SIDENCIAIA 
MO T · T 

24 



~~ ~®Il?f~~~~ 

~~flflr ~ 

Vista aèria die Iles Mallorquines, al voltant dells anys 30. 

Petit recull gràfic, on es poden veure els canvis que ha viscut la nostra barriada en el~ 

darrers anys. Actualment encara en viu. 
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CORDERIA 

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

JOVE RIA 

FORTUNA 

Anlics treballadors del tramYia de Badalona. prenent 
alguna beguda a Can Passió. an~ 192 l Ctra. Real. 
actual e/ Marina. 

26 

Cira Real l Ctra . N -li / Actual cl Manna 
lnaugurac10 tra1mïa Montgai - Tiana. a n ~ l ') J(, 

e/. Esg lésia, l 
Tel. (93) 389 58 52 
Fax (93) 464 50 53 

Fàbrica: Riera Sant Jordi, 26-28 
Tel. 384 41 30 

MONTGAT 

PAQUITA GARCIA AVELLANEDA 
Marina, 97 - Tel. 389 28 02 

MONTGAT 

JOYERIA, S.A. - Córcega, 200 - Tels. 41 O 41 01 - 02 03 
Fa x 405 03 59 - 08036 BARCELONA 



HORARI: MAT!- de 9,30 a13h - TARDA: de 17 a 20 h 

TRO 
ADA ONA 

• US OFEREIX EL PRIMER 
COMERÇ ESPECIALITZAT AMB 
TROFEUS DE BADALONA 

• PUNT DE VENDA DE FABRICA 

·e ··- ""\ 
\ . ,· ,-·· 

~ "'/ /--: GIMNASIO 
,,// 

\ TAEKWON-00, GIMNASIA DE MAN-
. ,: TENIMIENTO, ADELGAZAMIENTO y 

/ ELASTICIDAD 

~ SAUNAvSOLARIUM 

Final de trajecte del tramvia de Badalona, a mà 
dreta antiga casa de menjars de Can Maçanet i 
l'estanc . any 1935 

• NO CAL QUE ANEU A BARCELONA PER 

ACONSEGUIR TROFEUS 

• us ESPEREM A: SAN BRU NO, 129 

TELE F. 384 37 32 (DAVANT ELS PISOS DE LA CAIXA) 

Ven a visitarnos, estamos en: 
CENTRO COMERCIAL FRANCESC MORAGAS 
GALERÍAS. Junta al Ayuntamiento. 
Tel. 464 21 77 -MON TGAT 

' · MOti6/I T. Carrelert. !'(..,, 

.A.ctu:il c1'\1anna. final de trajecte del tram\ ia de 
fia na. a ma esquerra bar C'h1 mi. actual Banesto 
A' u1 en dia encara es pot assaborir un fabulós 
nu tat 1 mitat. an~ 1920-23 . 
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Actual e/. Marina, final de trajecte del tramvia de 
Badalona, en un dels seus últims trajectes. Els 
xavals d'aquell temps feien entremaliadures amb 
cl tròlei. Aquest tramv ia era conegut popularment 
amb c l nom de "el tanque" . Any 50. 

Pare Claret, 205 àtic, 2a 
08390 MO NTGAT 

Te l. 384 09 21 
Fax 464 16 07 

CONSTRUCCIONS 
ROQUE CARRANZAs.L. 

CENTRE RECREATIU l CULTURAL 
DE MONTGAT 

Mateix lloc, novembre de 1957 cl tramvia ha 
desaparegut. El e/. Marina perd aquell encant de 
punt de trobada . 

Tel. 464 39 53 

Desitja a tots els montgatins 
una feliç Festa Major de Sant Jordi 
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Comercial de Refrigeración, s. A. 

[ f[!J~~fl:J~ 
INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES 

i AIRE ACONDICIONAT 

Al2C()S 

Antiga N. If Abril del 1959. petit quiosc del 
desaparegut Julio populanncnt anomenat "EL 
MAÑO". La influència americana ja la teníem ha 
sobre. 

San Antonio M.ª Claret, 200 
Tels . 389 37 46 - 389 05 02 - 384 60 88 

384 04 18 - 555 62 04 
08390 MONTGAT (Barcelona) 

Delegación: 08140 CALDES DE MONTBUI 
Major, 114 - Tel. 865 03 16 

CORREDORES FINCAS 

VENTA TERRENOS PARA 
CONSTRUCCION TORRES-P ISOS 

VENTA MANSIONES, T O R RES 
CAS A S Y P ISOS 

J ordi A rcos D oñate 

S a n Antonio M.ª Claret, 92 
08390 MONTGAT (Barcelona) 

Tlf. 384 31 62 
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An~ 19\ l. en plena actiYitat inslallant les 
primeres cistelles al camp del Montgat. l'equip 
era representatiu de la Biblioteca Popular. cl 
camp"ª ser inaugurat cl dia 
2-l de Jun~ de 1932. 

Botes hilatura 
Contenedores textiles 

Manufacturas Contex, S. A. 
Pujal, 8-12 

Tel. 389 15 58 
08390 MONTGAT (Barce lona) 

CARLOS PUERTAS OLIVER 
GERENTE 

PELUQUERIA MASCULINA 

Jesús 

An~ 1<>32. camp de bàsquet inaugurat. 
Actualment hi ha una empresa de tractament de 
metalls a ma dreta la Bíbhotc<:a. en segon terme 
les instal lac1ons de Pimures Maninc1. 
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No quiero que pierda su tiempo .. . 
por éso, llameme y pongamonos de acuerdo 

en la hora 

TEL. 389 28 46 
Riera Sant Jordi, 5 

M ONTGAT 

t 

l! 



r 
( l\rno lii gc: r popularment dtt carrer de Ics 

1 Bolcs 4.. b dreta tenim l'anti ga hodcga de b 
j \ 11fa . al coc;tat la fabnca de gel de la fomtl1a 
' '\rtau Abn l de l 95'J 

i l ' n diumenge d'act1' it:ll al camp de bàsquet del 
i 1..arrer A.mo Jager. era cl mes de desembre de 
' 196 ~ . 

MODELS 
CLAUDI l PERE DE JOSE GOMAR 

MODEL STES Arno Jager, 89 baixos 

, 

Telèfon 384 54 14 
MONTGAT 

BI d 11 TUR0 11 
8Cl8 e Ldo. E. MEDRANO 

DERMOFARMACIA - FORMULAS MAGISTRALES - ORTOPEDIA -
NUTRICION - HOMEOPATIA (ENCARGO) 

(Turó de Mar) M O N T G A T Teléfono 389 00 45 
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Marina, 33-35 

Al cap de 22 anys i 8 mesos les insta l·l acions de 
la Unión Deporti va Montgat van serenden-ocades 
per la construcció de l'autopista al seu pas per 
Montgat, va ser e l primer camp cobert de tot 
l'estat espanyol, l'equip durant un temps va mili
tar a la màxima categoria . Foto Juliol de 1966. 

indústria - bricolatge ªjardineria 
decoració - materials 

Telèfon MAGATZEM: 384 10 15 
Telèfon OFICINA: 389 25 93 
08390 MONTGAT (Barcelona) 

Cerrajería y Carpintería Alumin~o 
LLA MAS HERMANOS 

C.LLA l-_l E_R ___ , s_.L._ 
Sta. Victoria, 27 MONTGAT 

Dos entranyables amics del bàsquet i del poble de 
Montgat, l'Inglès i en Salvador Prats, veient com 
s'acabava una etapa i recordant antics èxits i mil 
anècdotes passades. Juliol de J 966. Al fons 
l'escenari on es feien moltes funcions de teatre. 

Telf. 395 09 02 Fax 465 34 69 
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An ~ 196-l. primera estació de tren. an1i en dia 
enderrocada. A mà dreta. la Riera . 

Alimen tació 
. 
l Carnisseria 

Marina, 75 Telèfon 389 05 97 08390 MONTGAT 

s ERIA 
E R EZ 

l.'am !')(¡\es pm imcnta\a la Riera comcrtin
sc en mès transitable. ~·acab~!\ en aI\:l cis clot<; 1 

Ics piles de sorra. 

SantJosep,4 
08391 TIANA 

Telèfon 395 34 12 
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KOPS 
• Piezas únicas • Mecanizaciones hasta 5.000 kgs. 
• Pequeñas series • Utilajes 
• Series medianas • Maquinaria especial 
• Grandes series • Estudios, proyectos y desarrollos 

BAR - RESTAURANT 

cl. St. Jordi vi st des de la porta d'entrada de les 
Pinturas Martínez, desembre del 1963. 

MECANICA KOPSA, S.L. 
Arno fager, 32 

08390 MONTGAT 
Tels. 384 42 20 - 389 23 49 

Fax 384 31 44 

E Q o Direcció: Jaume Solà 

Li ofereix els seus locals per Festes, Bateigs, Comunions i Casaments, 
amb la seva renovada carta i els menus de degustació al servei del poble. 

Ctra. N-II, km. 631'200 

Tel. 389 10 13 - MONTGAT 

El desaparegut carrer Mallorquinas, antic Can 
Pruna, típic carrer de poble molt carismàtic, fins 
i tot s'h i feia la matança del porc, any 1965. 

Us desitja bona Festa Major 
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" Mateix carrer Mallorquinas, al cap d'un any 
gairabé no en queda res. Fins i tot. .. (Qui sap on 
és la petita figura de l'entrada). 1966. 

PERRUQUERIA PER \1\ SENYORES 

A • 
I NURI 

Sant Jordi , 14, 1r Telèfon 389 OS S 3 MONTGAT 

CONSTRUCCIONS 
i REFORM S 

MONT AT, s.c.p. 

Sant Jordi, 49 baixos Telèfon 464 03 56 08390 MONTGAT 
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Bor- Restourante 

• 

Arno fager, 4 

Telf. 389 10 10 

MONTGAT 

1nar1a osa 

Palau, 28 

MODA INFANTIL l JUVENIL 
PUERICULTURA 

Tel. 790 37 07 
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08301 MATARÓ 

A la Riera passen coses com aquestes durant les 
seves Festes Majors Tothom i participa. 
Trobada de gegants. an~ 1993. Però ... 



Pedro IE. Romero Martínez 
C omissió de Festes St. Jordi 
Les Mallorquines. 
23 d'abril de 1995 

.. . però, 
també passen coses com aquestes, una de les més 
fortes riuades que va pati r, es van contar 8 cotxes, 
alguns van anar al desballestament 4-10-1987. 

Documentació fotogràfica: 

La Cava 
FORN CROISSANTERIA l PASTISSERIA 

37 

Arxiu de Pedro E. Romero. 
Josep Alarcon. 

de 14 a 21 h excepte dissabtes. 
Diumenges de 7a 15 h. 

Pau Alsina, 8 
T el. 464 02 29 

08390 MONTGAT 



El nostre amic Lluís Sunyol: 

Incansable batallador de la vida, d'admirable memòria 

i col.laborador infatigable d'aquest programa de Festes, 

amb els seus inconfusibles escrits, fa recordar fets que per 

molts ja son llunyans, però eH gaire bé els palpa i els 

viu quan ens recorda. 

És una memòria viva del nostre pobDe, de noranta-un anys, 

dóna p!aer escoUar-~o amb els seus relats, eH mateix et 

transporta a aquell temps i gaire bé ho vius com e ~t 

Nosaltres, aquesta comissió, voDem donar-H senziHament ~e s 

gràcies per la seva desinteressada col.laboració. 

La Comissió. 
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EL LLIBRE l LA ROSA 

Deia el llibre a la rosa 
parlant sobre el seu valor: 
-Jo sóc la més gran cosa 
i el més valuós tresor. 

Per mi s'ha guardat memòria 
de tots els savis del món, 
sense mi no hi hauria història 
si seriem el que som. 

Jo dono als homes lucidesa 
i guardo el pensament millor, 
de cultura en faig bona estesa 
ü de la ciència un pregó. 

Tu ets la dolça futilesa 
que passa sense remor, 
la teva efímera bellesa 
sols ens deixa bona olor. 

l contestava la rosa ... 

-Jo sóc ll'ideal de la vida, 
ell símbol de Da bellesa, 
jo fa ig la meva florida 
per exaltar la puresa. 

Sóc l'estimul de l'amor, 
Ua fantasia i la il.lusió, 
que tot ho necessita el cor 
per vñure sense presó. 

Jo et donaré Üa ÏlllDOCència 
de creure en ll'eterna bondat, 
tu em post donar la ciència 
de ft'll.uome que t'ha creat. 

n en veure Uavors tots dos 
que es completava Uur afany, 
per Sant Jordñ Gloriós 
es trobem i s'abracen, cada any. 

M.Muñoz- R. i Bosch. 
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~QDO::&©D~ 

Riera San Jorge, 68 

08390 MONTGAT 

TEL. l FAX 384 59 45 

JOSEP 

ROGI, S.L. 
FILS, CAPS l 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 

cl. Navarra, 66 
Tel 540 13 77 
Fax 540 14 12 

08320 EL MASNOU 

Punt Maresme si 
Tràmits · Gestions .,, Muntatges e èctrics 

Punt de Servei 
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L 
espectacles .. 

Laura Arnald 

Sant Eusebi, 3, àtic - 08006 BARCELONA 
Tel. (93) 218 42 00 - Fax (93) 218 47 96 

Enric Granados, 3, 1.º - 25008 LLEIDA 
Tels. 24 89 25 - 24 89 38 - Fax (973) 23 04 76 

MIREIA -e.¿, 
1::¡ 

serralleria de Ferro i alumini 

i 
l 

~·~· 
L- ' ,. 

11 

l i JOAn MIREIA CENTRE D'ESTUDIS 

DA 

PUJALS, l (Riera) 
TELÈFON 389 17 44 

MONTGAT 
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Donya Arnadea, s/n. (Mestra) 
Tel. 389 24 50 

Marina, 49 
Tel. 464 O l 52 

08390 MONTGAT (Barcelona) 



M·<Í!JI · SERV/CE 

NÀUTICA i AUTOMOCIÓ 

Exposició i vendes: 
Francesc Layret, 191 
08911 BADALONA 
Tel. i Fax 464 20 19 
Tel. mòbil 908-892439 

Tallers: 
Sant Antoni Ma. Claret, 149 

08390 MONTGAT 
Tel. 389 37 47 

NETEJi 
~ ~ DE 

~¡·rl~2~~ XEMENEIES 

MON 

MORTEROS DE CAL Y ARENA 

Y ARIDOS EN GENERAL 

l 

cl. Sant Jordi, 74 

Tels. 389 51 48 - 389 07 40 

08390 MONTGAT 

No corri riscus 
No esperi a que se li cali foc 

--¡~~) D e 11 en y a i d e g a s· o i l 
( 1

¡1 a d o m i e i l i a m b a p a r e 11 s m o d e r n s , 

1

¡1i !i e m b r u t a r l a s e v a 11 a r . 
~: v 

·¡':;: ::~ 
_! .. ' ~· ·-::::,~~ TRUQUI AL TEL. 
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PENSAMENTS 

La vida és un gran poema 
on tots hi escrivim un vers; 

hi ha qui hi posa son emblema. 
hi ha qui no hi posa res. 

Hi ha qui no sab escriure, 
hi qui no llegeix bé; 

hi ha qui escriu en sa llengua, 
hi ha qui hi fa en estranger. 

Hi ha qui parla de guerres, 
hi ha qui parla d'amor; 
hi ha qui parla de penes, 

hi ha qui ho fa del què pot. 

H i ha qui parla, i parla; 
hi ha qui parla de tot, 

hi ha qui no sab de què parla, 
hi ha qui no diu ni un mot. 

Parlant, parlant et diria 
només paraules del cor ... 

que t'estimo amb boigeria, 
encara que et sembli poc. 
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Isidre Colomè 
S.Jordi 1995. 



R/IB/IT 

FRANCESC LA YRET, 112 
TELÈFON 384 41 11 
BADALONA 

Bacallaneria 

L'Oliveta 

(Pilar lglesias) 

Paradas 28-29 

MERCAT DEL CENTRE 

MONTGAT 
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JOIERS 

Us desitgen 
una Bona Festa Major 

75 
ANIVERSARI 

PINTORS I RETOLISTES DES DE 1920 

PINTURA EN GENERAL.-

RETOLACIÓ.-

Estucats, escales de veïns, 
Façanes , Col·locació de papers i 
suros, Tot tipus d'aplicació de 
pintura. 

Vehicles comercia ls, Anuncis, 
Murals, Rèto ls a mà i de vinil. 

Marina, 25 º Rambla, 8 ° Taller: Joaquim Costa, 3 
08390 MONTGAT 

Telèfons 389 31 47 - 384 52 91 



RESTAURANT 

11 

ESPECIALITATS A LA CARTA 

- Casaments 
- Bateigs 

- Cornunions 
- B a nquets 

- Reu nions 

Carrer Marina, 19 (Ctra. N-II, km. 629,45) M O N TG A T 

TELÈFON 389 06 63 

RECUBRIMIENTOS 
TÉCNICOS 

ELECTROLÍTICOS 

IG 
Aplícacíones electrolítícas de plata, 

níquel, cobre, zinc, etc. 
Control de espesores con 

mícroprocesadores. 

Ramón y Cajal, 6 

Tel. 389 18 48 

MONTGAT 
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Us desitja bona Festa Major 

. OPT/CA 

LA TEVA ÒPTICA DE CONFIANÇA 
GRADUACIÓ D'ULLERES 

LENTS DE CONTACTE 
ÒPTICA INFANTIL - ULLERES DE SOL 

EL MASNOU: Sant Miquel, 43 ·Tel. 540 15 96 

BADALONA: Avda. Marques de San Mori, 133 (Llefià) 
Tel. 387 27 66 
Riera Sant Joan, 623 (Lloreda) 
Tel. 383 54 54 

MONTGAT: Francesc Moragas, 4 • Tel. 389 22 61 



Cafè 

1'110NT 
JOSEP i FINA 

ESPECIALITAT AMB PAELLES 
ENTREPANS 

ASSORTIT EN APERITIUS 
MENJARS CASOLANS 

cl. Mar, 38 
Telèfon 389 10 07 

MATALASSERIA 

Especialitat en: 
Tendals i Cortines 

cl. Marina, 27 

Telèfon 389 29 55 

08390 MONTGAT 
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MONTGAT 

VIlDRES i CRISTAll..LS 
VENDA i COL·LOCACIÓ 

MODELS PER LA FUNDICIÓ 

~~aNa.1'..?r 

CANONADES i ACCESSORIS PVC 

Ramón y Ca ja l, 14 
Riera Sa nt Jordi , 49 
Telèfon 389 25 98 
Fax 389 25 98 
MON GAT 

Telèfon 387 59 95 
BADALONA 



Sols hi ha tristesa i condol 
l'endemà del foc al bosc. 
sembla que s'hagi fet fosc 
tot i que brilla el sol. 

La verdor de la carena, 
el bé de Déu del fullam 
i les floretes pel ram, 
són grisor d'ànima en pena. 

Ni l'arboç ni la ginesta 
tornaran mai a florir, 
ha passat el seu botxí 
llengua de foc funesta . 

Els pins que queden dempeus 
com fantasmes ennegrits, 
clamen al Cel espaordits 
en veures com tristes creus ... 

La sàlvia , la sajolida, 
el romaní ben florit 
i l'esbarzer atapeït, 
trigaran a tenir vida. 

Què s'ha fet de l'esquirol 
quan saltava tot festiu? 
i l' ocellet des del niu, 
ha pogut aixecar el vol?. 

On s'ha amagat la formiga 
si el terra és calcinat, 
on trobarà un gra de blat 
si no ha quedat cap espiga? 

El conill i el porc senglar 
han hagut de deixar el cau 
i la garsa de pit blau 
no s'ha vist més a volar ... 

EL BOSC CREMA T 

I quan torna a caure la nit 
sols la lluna il.luminada 
es-·mira el bosc desolada 
en veure'l tan mal ferit ... 

Qui ha causat tal estrall? 
ha estat la ira Divina? 
o potser la mà assassina 
que ha fugit muntanya avall. 

l i 

M.Muñoz-R. i Bosch. 
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EL NUEVO RENAULT 
ES ASI 

La g una 
Verlo es quererlo 

t----- HILARI MUSSULL, VEREMA AUTOS, S.L. ------1 

República Argentina, s/n. Telèfon 540 24 87 - Fax 540 08 60 08320 EL MASNOU 

XARCUTERI" \ 
-1 

l- -,., 

PARADES l 2 3 - TEL 389 29 9 7 

MONTGAT 
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s & C S 
ASE SORES 

GESTORIA ADMINISTRATIVA 
ASESORIA LABORAL-FISCAL 

San Antonio M.ª Claret, 92 
08390 MONTGAT (Barcelona) 

Teléfono 384 31 62 



A LA MEMORIA DE EM FRANCESC ALVAREZ 

A LA RIERA FAN SARDANES 

Jo si que no calia dír 
mere deixeu-mi anar 
doncs des del balcó on vivia 
ja les sentia refilar. 

Per aprendre la sardana 
no hi ha edat ni manca temps 
doncs jo, per aprendre a ballar 
als seixanta anys vaig començar 

I gràcies a la sardana 
he pogut donar-me'n compte 
que a tot arreu on he anat 
com més rotllanes hem fet 
més amics he trobat. 

A la Riera fan sardanes 
anem-hi a ballar 
i així tots junts 
la mà ens podrem donar 

Francesc Alvarez i Cuscó 
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LA SARDANA 

La sardana és com la mar 
que ones venen i ones van 
és la dança catalana 
és pubilla de la mar. 

Terra nostra que agermana 
agafan-se bé les mans 
és senyera catalana 
tots els pobles com Montgat 

Ajudant-se uns als altres 
Catalunya va endevant 
la sardana serà sempre 
senyera del catalans. 

I. Vera. 1995 



SOCIETAT ANÒNIMA DISTRIBUÏDORA D~ MA T ~ iALS PER A 

INSTAL·LACIONS 

VENDA DE MATERIALS 
-Electricitat 
-Fontaneria 
-Gas 
-Calefacció 

cl. Lleida, 15-17 
T el. 387 32 45 
BADALONA 
Fax 383 44 03 

-Sanitaris 
-Aire condicionat 
-Griferies 

cl. Enric Granados, 57-59 
Tel. 752 35 11 

PREMIÀ DE MAR 
Fax7521210 

® 

JORDI RAM A GISBERT 

Refrigeració 
lndustr,·a1 i Comercial 

Acondicionament d 'aire 

Oficines: Sant Jordi, 66 
Taller: Horta, 19-21 
08390 MONTGAT 
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Telèfon 389 22 56 
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~ ELECTRO 
~ GUERRERO 

MARINA, 85 
MONTGAT 
(DAVANT DE L'ESTACIÓ RENFE) 
TELF. 389 18 97 

PHILIPS, SONY, PANASONIC, ETCº 

=9> CÀMERES DE VIDEO 

=9> VÍDEOS DOMÈSTICS 

=9> TELEVISORS 

=9> EQUIPS DE SÓ 

=9> AUTO RÀDIOS 

=9> COMANDAMENTS A DISTÀNCIA 

=9> ANTENES 

=9> ORDINADORS I MONITORS 

SOLUCIONEM EL SEU PROBLEMA EN 24 H. GARAMTIM ELS NOSTRES SERVEIS 

ESPECIALITAT EN: 
- FLORS NATURALS 
- RAMS DE NÚVIA 

P d -CORONES 
ara a, 48 - MERCAT DEL CENTRE 

Plaça Espanya, l - Telf. 389 27 53 
MONTGAT 
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PERRUQU RIA DE 

SENYORES 

JOSEP MARIA 

Carrer Mercat, s/n. 

Telèfon 384 32 55 

MONTGAT 



ARA V A DE FUTBOL 

Heus ací que tanmateix en els meus noranta-un anys ... 
em plau certament, i m'agradaria posar en clar un "mot" que es refereix al F.C. 
Barcelona, i jo crec que s'ha fet ja rutinari , dit mot és" Cule", dec fer avinent amics del 
Barça, que no és pas així que es nomena dit motiu, és evident. .. 

Jo vós puc contar el contingut real d'aquest motiu .. 

. . Per aquells ja molt llunyans temps, les competicions de futbol es feien per regions 
1 a qui es competia el campionat de Catalunya mitjançant dos grups A i B com equips de 
primera fila, i a l'encens equips mes inferiors que feien les seves competicions ... ! 
també per grups. 

El grup A es componia= F.C.Barcelona, C.D. Sports Sabadell, C.S. Europa, 
Internacional de Sants, Atlètic de Sabadell, R.C.E. Español, F.C. España. 

Be es donà el cas que Club Sportiu Europa tot d'una, és convertí en un gran 
equip el contrincant mes fort i seriós ... 1 

per el Barça. 
E n el campionat de Catalunya de l'any 21 quedaren finalistes empatats de punts 

Barça i Europa i jugaren ambdós camps primer el camp del Barça, i el segon partit el 
camp de l'E uropa, empatats .. . ! el desempat en camp neutral i tocà a Girona ... quina 
final... segons la premsa de llavors ... va aver-hi de tot menys futbol... lo que es diu bon 
futbol i fins i tot guanya l'Europa per un a zero ... l'Europa que és convertí amb gran 
adversari per un curt temps del Barça. 

Com a estat una costum ja rutinària de tota la vida en futbol entre els aficionats 
rivals, que tanmateix es declara la guerra de mots, els dos equips, els seus jugadors . 
llueixen en el seu pit !'insígnia del seu club l'europa la seva te la semblant d'una orella, 

1 
la 

del Barça en forma d'olla, i a qui començà la guerra sportiva-ment parlant de mots 
ambdues aficions els del Barça deien 11 orelluts " a els de l'Europa i els de l'Europa ''. Olla 
de cols " en els del Barça, jo en el meu entendre, per no ésser tan llarg feren un d_envat 
d'olla de cols i ho deixaren per " Coles " que deriva de col no i no Cules, que denva de 
cul, jo no m'atreveixo a pensar que s'interpreti en un mal sentit, p_er algunes persones ... 
però si que és mal estès és evident, que és Cole no Cule ... no no t no.··! 

. ~ertament fins el punt de no donar lloc a dubtes que jo va!g teni~ l'e~cert ?e . 
vmre ... 1a l'encens sentir-ho, gran nombre de vegades, per el m~tm que JO l any vmt-1-~n 
en plena eufòria Europeista, treballava en un taller al carrer Pad1lla de Barcelona, fi~s t 

tot, recordo el nom de dit" Taller Joan Feiner" en aquest taller treballaven uns vmtanta 

obres entre ells hi avien d'ambdós Barça i Europa. 
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Allí .. . vaig tenir el goig d'assabentar-me de la veritat d'aquesta polèmica paraula ! 
dels anys 21 - 23 . 

És evident, que en llur taller, va néixer aquest polèmic 11 mot 11 inventat per un soci del 
C.S. Europa treballava de company meu asos dit taller i recordo molt be del seu cognom 
Nadal. .. aquest Europeista va ésser el legítim autor del 11 Mot 11 11 Coles 11 i els del Barça 
es defensaven amb el 11 Mot 11 11 Orelluts 11 autèntics mots de lluita Sportiva . Orelluts 
Europa . Coles els del Barça ... cules no és un petit mal entès que sa estès maça ... ! 

Ho faig pales 

Lluís Sunyol i Canyelles 
1995. 

Evident: Aquest polèmic 11 Mot 11 le guardat a la meva memòria 72 anys i el 
celebrar el 91 aniversari, he decidit publicar perquè s'assabentin els que ignoren 
malauradament la realitat del mot en qüestió. Cole no cule. Cole derivat d'Olla de cols 
escut del Barça, Orelluts derivat d'orella l'escut de l'Europa. 

Aquest relat és evident ... ni mes ni menys ... ! 

MONGA\ .-Pa.noramÇ\ Ma\\orquinas 
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o T VA MONTGAT 

local Social i Pavelló Esportiu 
Sant Antoni Ma. Claret, 114 (carretera a Tiana) 

MONTGAT 

Desitja als seus socis i simpatitzants 
Bona Festa Major de Sant Jordi 

RESTAURANT 

CUINA DE MERCAT 

Tanquem els dilluns nit i dimarts 

cl. Mar, 35 

Tei. 389 13 75 

MONTGAT 
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BAR - RESTAURANT 

CARNS A LA BRASA i TORRADES 

cl. Pau Alsina, 21 
MONTGAT (El Maresme) 

Tel. 464 49 74 

Tanquem els dñlluns 



PROGRAMA D9ACTES 
DIJOUS 20 

a les 17:00 l HOMENATGE A LA VELLESA - a l'envelat 

i DIVENDRES 21 
a Jes 20:00 SORTEIG DE TAULES 
a les 22 :30 CONCERT, i seguidament 
a les 23 :00 BALL DE GALA amb l'orquestra MARINA 

!DISSABTE 22 l 
a les 11:00 Jocs per a la mainada i Concentració de bicicletes - a la Riera Sant Jordi 

ales 16:00 Demostració de tècniques de T AEKWON-DO per gentilesa del gimnàs 
GIMDAN-TAE, a l'envelat 

a les 17:00 Festival Infantil - Pallassos i animació pel grup infantil ARLEQUÍ 
a les 22 :30 ESPECTACLE, en viu i en directe, amb l'actuació de: 

JORDI L.P. 
Màgic Trevol - Selvin - Georgina 

de matinada NIT JOVE - "Coca-Cola VIDEO ROAD SHOW" 
a les 02:30 19dedicada a la joventut amb la instal.la9 a J' envelat d'una discoteca 

.mòbil on hi lumrii · 



3 Disc-Jockeys - Karaoke - Càmara busca públic - Toro mecànic 

i DIUMENGE 23 • • 
de matinada TRACA D'ALBA Es tirarà als llocs on toqui més els nassos 

a les 08:00 TORNEIG DE PETANCA 
a les 11:00 TROBADA DE PUNTAIRES a la Riera Sant Jordi 
a les 11 :30 TREN DE L'ARROSSADA - fin s a les 14:00, aquest fabulós tren, que 

fins i tot no necessita vies, farà viatges des de la Riera Sant Jordi fins al 
Pla de la Concòrdia. Per la tarda de 16:30 a 19:00 farà viatges de retorn. 

(El servei serà gratuït) 
a les 12 :00 OFICI SOLEMNE a l'església dels P.P. 1--Aissioners Claretians 
a les 12 : 15 AUDICIÓ DE SARDANES a la Riera Sant Jordi per la Cobla 

JO VENÍVOLA DE SABADELL 
a les 14:00 IV PAELLA POPULAR al Pavelló. 

Durant i després de la sobretaula actuara el grup QUARTET DE XARXA 
que ens farà cantar i ballar 

a les 18:30 VèCONCERTDESANTJORDIDECANTCORAL 
a l'església Parroquial de Sant Joan - Hi actuaran les corals: 

Tafia de Sabadell - Laetare de Calella 
Coral del Centre Recreatiu i Cultural de Montgat 

a les 19:00 CERCA VILA AMB CONCERT a l'envelat, amb la banda de música 
SANTCRIST l BADALONA 



NOTES 
Es reserva el dret d'admissió. 
La Comissió de Festes podrà alterar, en cas de força major, l'ordre 
d'aquest programa. 
Es prega vestir amb total correcció a la sessió de bal l del dia 21 . 
Les taules per a les sessions de ball estan a la venda a 6.000 
pessetes. 
Inclou 4 tiquets pel ball del dia 21 i la Nit Jove del dia 22. 
Els actes com: Concert, Ball, Taekwon-do, Festival Infantil , 
Espectacle, Nit Jove, Paella Popular es faran a l'envelat situat al 
Pavelló esportiu del Pla de la Concòrdia. 

VENDA D'ENTRADES 
Les entrades per l'Espectacle i la Paella Popular es poden 
obtenir a: 

Farmàcia Cirici 
Estanc les Mallorquines 

Granja Dulcinea 

Per problemes d'espai i de cassola l!s recomana comprar- Ics per endavant 

COL·LABORACIONS 
FARGGI, COCA-COLA, CAIXA DE CATALUNYA, 

CAIXA LAIETANA, GIMNÀS GIMDAN-TAE, 
RESIDENCIAL MONTGAT 

AGRAÏMENTS 
La Comissió agraeix sincerament totes les col·l aborac ions 
desinteressades que està reben, així com als comerciants i empreses 
que any rera any ens donen suport, malgrat la crisi. 

A tots moltes gràcies. 

• 

• 



• 

FOTO PORTADA : (SANTES CREUS). 
Autor fotografia: Pedro E. Romero. 

ORGANITZA: COMISSIÓ DE FESTES LES MALLORQUINES. 
PATROCINA: AJUNTAMENT DE MONTGAT. 



MATER l Cl 

- DECORACIÓN DE COCINAS V BAÑOS 
-AZULEJOS 

- PAVIMENTO$ 
- SANITARIOS 

-GRIFERIAS 
- MATERIAL V HERRAMIENTAS DE OBRA 

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 

Pasaje Rosella, 16 Tel. 389 41 09 - Fax 389 46 58 08390 M O N T G A T 

MACRO-CARAVANING 

-TODO EN MUEBlES DE JARDIN 

-BARBACOAS 

-PERGOLAS 

Ctra. de Tiana, s/n. (junto gasolinera) 

MONTGAT 

Tel. 464 21 20 
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Senyor feu-me el cor ben fort 
per afrontar bé la vida 
feu que fins la meva mort 
senti la vostra esbranzida. 

Doneu-me serenitat 
feu-me ferma i coratjosa 
i obriu-me de bat a bat 
la vostra gràcia amorosa. 

Que em passin tots els recels 
i que en vostra companyia 
hi pugui trobar uns estels 
que em donin goig i alegria. 

Feu que mai sigui pels meus, 
la càrrega intolerable, 
feu-me les hores breus 
d'allò que és insuportable. 

A Vós m'acullo Senyor 
vostre empar ara em fa falta 
aclariu-me la raó 
perquè la sento malalta. 

Angelina Goro Lozano 
( La Mareta ). 
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RESIDENC 
MONTGA: 

Festius: 

Feiners: 

HORARI DE MISSES 

Parròquia 

19, 15 h. (vigília) 
11 h., 
13 hm (castellà) 
19,30 h .. (EXCEPTE DILLUNS) 

Club Sant Jordi 

Claretians 

19 h. (vigília) 
1 O hª (castellà) 
12 h~ 

7, O hm 
19 h. 

DESPA X PARROQUIALm e 20 a 21 h 
Dillu s i di ecres als Claretians 
Dimarts i dijous a la Parròquma 
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GELATS 

XARRUPS 

PASTISSOS 

,, 

~~- ~en§ ~ 
¿ lf~ 

LACREM, S.A. 
Cl. Ramón y Cajal, 19 • Tel. 384 05 60 • 

MONTGAT (Barcelona) 



. ~' 

. .::J))~ 

~rr 
· i 

CAIXA DE C/\T/\LUNY/\ 
c0VV1parteix la vostra festa 

OFICINES A MONTGAT : Riera Sant Jordi, 47 - Espanya, 6 
Obra Social: BIBLIOTECA SANT JORDI , Sant Antoni M. Claret, 114 
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