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RELACIO DE COMERCIANTS RECOMANATS
ACADÈMIA
DE ESTÉTICA
DE PERRUQUERIA
ADMINISfRACTÓ DE WTERIES
AIMINISTRACIÓ N°2
ADMINISfRACTÓ DEFINQUFS
ANTONI MARÍ
ARCOS & ARCOS
ARTICLES DE PESCA
CANEIA I PERIA
ASSEGURENCFS
ALARCÓN
JOAN TORRENT Ga1AR
MONTGAT - MARÍN
NATALIA ALBIOL
BARS-RFSfAURENTS
CHIMI
CHIMI-GEIADERIA
DULCINEA
EL MIRALL
EL QUIJOTE
lA GRAELIA
lA VIÑA
MARINA
MONT-BAR

469.10.24

CONSIRUCIORS
CONST. I REEDRMES MONTGAT
ROQUE CARRANZA
SABATER
CORDERIFB
JOAN GILI
ROGI
DROGUERÍF.S
ARA GERMANS
PAZ

469.29.50
469.16.00
469.20.39
469.16.36

F.SCOIA
MIREIA-MARINA,49
MIREIA-IXJNYA AMADEA, s/n.

388.52.01
388.52.01
469.24.46
469.04.00
469 . 31.62

FSfANC

LES MALLORQUINES

469.10.20
469.26.38
469.13.55
469.13.75
469.10.13
469.06.63
469.10.10
469.28.84
469.10.07

FÀBRICA DE GELATS IP~

EARGGI
FARMÀCIES
M.CIRICI
M.LL.JANER
TURÓ
FOTÒGRAF
Mª .IXJLORS
FUSlERIA

FERRETERIES

PAZ
RODRIGO
FLORISTERIBS
:MAINADA
FORN DE PA
J.ERILL
BENZINERA-AUIO RENTAT
EP-MONTGAT
CAIXES

CATALUNYA
LAIETANA
CARAVANING
C~

A.TORRENTE
CARPINTERJ!A D'ALUMINI
DU-MAR
LLAMAS HNOS .
TALIADA GERMANS

PEREZ
IMPRENfA
GRÀFIQUES MONTGAT

469.18.05
469.19.06

JOIERIF.S

469.27.53

EDRTUNA
RABAT
MANUFAcruru:s
CCMTEX
MATAIASSERIA
RAMÓN TARRAGÓ

469.27.44
469.05.09

MA'JERIALSPERAINSTALIACIONS l

ARTAU
MATERIALS MONTGAT
MORTERERAMONTGAT
SAIMI
SAIMI
MODELISlES
CAMBRAS MODELS
FUSTA - REVERTER
MATRIUS - UTECSA
MECÀNICA KOPSA

469. 23 .89

469 . 30.71
469 .24.91
469 . 00 .75
469 .17. 44

l

469.03.56
389.17.53
469. 14.95
469.26.87
469.04.46
469. 17.23
469.18.05

469. Ol. 52
469.24.50
469.16.53
469.05.60
469.11.87
469.17.50
469.00 . 45
384.60.56
395.34.12
469.22.50
469 .28.02
384. 41.11
469 .1 5.58
469.29 . 55

COl'SIRUCOó
469.07.44
469 . 22.58
469. 01. 48
387.32.45
752. 35.11
469.05.67
469.25.78
469.19.16
469.23.49

RELACIÓ DE COMERCIANTS RECOMANATS
ÒPllQUES

PRIMCIPAL OPTICA

PARRÒQUIA

SANT JOAN
CLARETIANS

PERRUQUERIA DE SENYORES

JOSEP MARIA

PINTORS

TORRENT

REFRIGERACIÓ

COREF
TECFRI

RÈfOlS

469.22.41
469.15.59
469.13.22
469.07.33

TAILERS ELÉCIRIC
AUTOEIÉCTRICA MONTGAT

389.47.65

ANTONI VENTURA
AUTO JIMO
BETAUTO - RENAULT
KOPSA

469.05.01

1ENDESDE

469.20.31
469.22 .56

PEIX
QUEVIURES
QUEVIURES
TROFEUS
VIDRES
REVERTER

469.18.48

REPARACIÓ DE T.V. - RÀDIO VÍDEO ETC.

.ARTAU
ELECTRO GUERRERO

469.09.86
469.05.01

TAILERS MECÀNIC

RECOBRIMEIS DE METALLS

VIGMAR

TORRENT

REX

469. 25 . 24
469.1 8 .67

V
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- .ARTPEIX
- ANNA Mª
- FREIXA
- BADALONA

469. 31.12
389.36.92
464.24.24
469.23.49
469.25.01
469.17. 76
469.05.97
384.37.32
469.25.7 8

'
'
TELEFONS
D'INTERES
I
URGENCIES:
AEROPORT
AIGÜES DE BARCELONA

AJUNTAMENT

AMBULÀNCIA
AMBULÀNCIA 1A PAU
AMBUIATORI BADALONA
AMBULATORI BADALONA
BOMBERS
BOMBERS - INFORMACIÓ
CASAL DE CULTURA
CENTRE DE SALUT
COL. LEGI SALVAIDR ESPRIU
COL.LEGI FOLCH I TORRES
COL.LEGI MALLORQUINES
COL. LEGI MIREIA
COL. LEGI MIREIA
CONSULTES AMBIENTALS
CORREUS
COTXE PATRULLA
CREU ROJA MONTGAT
ESGLÉSIA
ESGLÉSIA
ESTACIÓ RENFE BARCELONA
ESTACIÓ RENFE MONTGAT
ESTAT DE LES CARRETERES
FARMÀCIA CIRICI
FARMÀCIA M. LL. JANER
FARMÀCIA TURÓ
FECSA - AVARI ES
FECSA - INFORMACIÓ
GAS NATURAL
GAS URGÈNCIES
GENERALITAT DE CATALUNYA
GUÀRDIA CIVIL
HOSPITAL BADALONA
HOSPITAL CAN RUTI
INSTITUT THALIASSA
JUTJAT DE PAU
METGE D'URGÈNCIES DIA
METGE D'URGÈNCIES NIT
PARRÒQUIA CIARETIANS
PARRÒQUIA ST . JOAN
POLICIA LOCAL
POLI CIA LOCAL MÒBIL
POLISPORTIU
SERVEI SOCIAL
TELE RUTA CATALUNYA
TELE TAXI
TELE TAXI
TELÈFON DEL CONSUMIDOR
TELÈFON VERD

3

325.43.04
900.355355
469.06.96
469.12.12
395.50.61
389.32.46
389.47.55
388.00.80
387.22.22
469.07.37
469.01.51
469.07.15
469.01.72
469.07.72
469.24.50
469 . 01. 52
469.24.00
469.23.85
469 .07.07
469.12.12
469.15.59
469.13.22
322. 41. 42
469.00.25
900.123505
469.11. 87
469 .17. 50
469.00.45
900.232323
900.313131
900.383940
900.394041
315.13.13
469.18.49
389.40.00
465.12.00
469. 31. 85
469.28.64
469.01.51
909.768537
469 . 13. 22
469.15.59
469.07 . 07
989.753030
469 . 02 .96
469.08.08
204 .22 .47
391. 22 .22
392.22.22
900 . 300303
469.2 4 . 00
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Ajuntament de Montgat
Pl. de la VIia, s/n. •Telèfon 469 06 96 •Fax 469 13 58 • 08390 Montgat

SALUTACIÓ

Els montgatins ens preparem per tornar a anar de festa, de Festa Major.
l aquest any possiblement siguem més. A les Mallorquines ens han vingut
nous veïns i m'agradaria dir-los que n'estem molt 'c ontents de la seva
arribada. El barri ja fa anys que es belluga però ara é1s quan hi ha canvis
realment importants, perquè són canvis que afecten el dia a dia de les
persones. Molts joves que van néixer i han crescut al costat de fàbriques
i fums, joves que a l'estiu s'anaven a banyar a "Caldetes" , ara s'han
quedat a viure al seu poble, a Montgat, i a primera línia de mar. N'hi ha
d'altres que venen de poblacions properes, que han dut aquí els seus
projectes de futur. Els qui fa anys que voltem pel barri, veiem amb il·lusió
com les nostres Mallorquines estan deixant de ser una zona envellida i
amb un aire entristit.
Als nouvinguts m'agradaria convidar-los a conèixer el poble i el barri i
dir-los que no tot està a primera línia de mar. Els convidaria a passejar
per la riera a primera hora del matí, a veure com es pon el sol en el
carrer de l'Horta, a seure a la grada en un partit de bàsquet, de futbol
o dels molts esports que es practiquen a la vila, i en aquesta ocasió a
participar en la Festa Major de Sant Jordi.
Aquestes són , entre moltes altres, coses de les Mallorquines, són imatges
de Montgat. l nosaltres ho hem de viure, d'explicar-h o i de defensar-ho.
Cada any quan arriba la Festa Major hi ha una comissió de festes que
treballa desinteressadament per conservar una de les tradicions més
arrelades del nostre poble . 1per aquests dos motius els vull d onar el meu
més sincer agraïment.
Montgatins nous i de tota la vida, des d'aquesta salutació, vull desitjarvos que passeu una molt bona Festa Major de Sant Jordi, tot i que
espero poder-vos-ho dir personalment mentre gaudim de la Festa .

L'Alcalde
Pere de José i Hermens
5

FESTA DELS AVIS 1997
DIJOUS, 24 D'ABRIL DE 1997
AL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE MONTGAT
A les 18.00 h berenar per a tots els avis de Montgat.
Espectacle amb Jaume Oró i després ballaruca per a tothom.
Hi haurà servei d'autobús gratuït d'anada i tornada al
poliesportiu:
Horari

Parades

17,00 h
17, l h
17, 15 h
17,20 h
17,25 h
17,30 h
17,35 h
17,40 h
17,45 h
17,50 h

Can Regent
Sant Joan / Carretera nacional
Plaça de la Vila
Turó del Mar/ e/. Espanya
Camí Vell a Tiana /e/. Rosella
Caserna Guàrdia Civil
Placeta Ciurana
Les Costes
Centre de Salut
Benzi nero Montgat

o

És totalment imprescindible recollir els tiquets gratuïts a l'Ajuntament de Montgat
o a l Casa l de Cultura de Can Casanovas, abans del dia l 8 d'abri l.

Organitza Àrea de Serveis Personals de /'Ajuntament de Montgat.
Amb el suport de

W. Diputació de Barcelona .
'Íllll:I
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Tradicions i novetats

Doncs bé, ja hi som altra vegada. Amb la
il·lusió de cada any engeguem la Festa Major de Sant Jordi
d'enguany, no sense, abans, trencar-nos el cap pensant com
podríem fer-ho per obtenir una Festa Major oberta a tothom
on en veritat es comprovés una participació de tot. el poble.
Tenim ben clar que cal dividir la suma del nostre esforç
més l'esforç del nostre Ajuntament, entre el nombre de
persones que participen a la Festa; quan més petit sigui el
resultat d'aquesta divisió més gran serà l'èxit de la Festa
Major.
La Festa Major de Sant Jordi d'enguany
l'hem plantejat amb nombrosos actes populars al carrer,
amb les novetats de un Correfoc i d'una Passejada Popular
pel poble. Mantenim, però, la Paellada (i ja en van sis), la
Trobada de Puntaires, el Festival Infantil, les Sardanes,
l'Ofici, el Ball, etc .. Per tan la Festa d'aquest any podríem
dir que discorrerà entre la tradició i la novetat.
I corn que parlem de novetats, aquest any
comptarem amb la incorporació dels nous veïns de
"Residencial Montgat", que amb els braços oberts els
donem la benvinguda al nostre barri i els convidem a la
nostra Festa Maj or que des d'ara és també la seva.
Un altra novetat, i aquesta és en el paisatge, és

l'enderroc del Banys Montgat. La tristor que ens produeix
perdre aquest edifici, tradicional a Montgat, la compensa
pensar en el proper passeig marítim que hi veurem en el
seu Uoc i que ser à una novetat.
Jordi de
novetats.

Esperem doncs, en la Festa Major de Sant
1.998, poder parlar d'aquesta i altres bones

Feliç Festa Major.

La Con1Íssió
7

JA TENIM EL SANT JORDI !

Els qui heu visitat darreramen t la capella dels Pares Claretians de
Montgat, u s heu trobat amb l'agradable sorpresa de ser acollits per un
detall artístic que segurament ha captat la vostra atenció. En la paret
enfront a la porta d' accès a la capella, presideix, des de fa un any, una
talla n eo-gòtica representant Sant Jordi en la seva lluita contra el drac.
Com ja sabeu, des d'un temps que ens és difícil de p recisar i que els
historiadors del nostre p oble haurien d e definir, Mon tgat té dues festes
majors, una per Sant Joan, l'altra per Sant Jordi. Aquesta darrera m és
circumscrita al barri de les Malorquine~
.
Cada any, la Comissió de festes d ' aquest barri de Montgat, entre els
actes organitzats per a la festa de Sant Jordi, ha inclòs en el programa una
celebració religiosa a la capella dels Pares Claretians. A aquesta
celebració, hom ha procurat sempre que hi presidís alguna reproducció
litogràfica representant el Sant Patró. El resultat n'era prou digne però
una mica pobre, i, cada any, a l' acabar la celebració religiosa, tots teníem
el bon pensament, manifestat en algún comentari, de poder adquirir per a
l'any següent una bona reproducció artística que presidís els actes
lirurgics de la festa de Sant Jordi.
Aixó es va fer realitat l' any passat, quan la Comissió de festes d e les
Mallorquines, la Parròquia de sant Joan i algunes persones que estimen
les coses del poble, afinant violins artístics i econòmics ( que tot és
important i necessari ), varen decidir adquirir una reproducció moderna
d'una taula gòtica del segle XV.

Amb tota solemnitat, i amb la presència de les autoritats civils i
religioses, dels menbres de la Comissió de festes i d'un bon_ nombre de
fidels i veïns del barri, el dia 23 d'abril del 1996, es va benerr el nou
quadre de Sant Jordi i es va col.locar en el lloc on ara les persones que
entren a la capella dels Claretians tenen el goig de contemplar-lo.

8

El quadre és una reproducció d'una taula gòtica de Bernat
Martorell del segle XV. Aquest quadre actualment està en el Chicago Art
Institute. Originàriament era la taula central d'un famós retaule gòtic
anomenat Sant Jordi i la princesa. Segons els entesos, és una peça de gran
bellesa que denota profundes coneixences de composició i dibuix, palesa
en el cavall que és un dels estudis naturalistes més aconseguits de la
pintura gòtica. En la reproducció que tenim a la capella dels Oaretians, el
pintor ha fet desaprèix~
la part alta de la pintura on en el quadre
original hi figura la princesa i un castell. Per una banda, és de plànyer
aquesta supressió però, per una altra, sembla que el pintor ha volgut
donar més relleu a la figura principal que és Sant Jordi a cavall lluitant
contra el drac.
La presència de Sant Jordi a Montgat, i en especial al barri de les
Mallorquines, és motiu de goig per a tots els Montgatins. Que el Sant
Patró ens sigui protector, com diu el poeta Josep Maria de Sagarra, per a
plantar cara a tots els dracs del món.

Salvador Solà i Bohigas.
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PROGRAMA D:ACTES
Divendres 18
a les 19:30

Proclamació de la Pubilla de la Sardana
A L'a ·unt11J11ent

a les 21:30

Sopar de germanor
Reserves als Telèfons: 469 08 44 i 399 05 07
al restaurant "El Quijo te"

Preu: 4.500 Ptes.

lDissabte

19
a les 21:30

CONCERT DE SARDANES
per la Cobla "la Flama de Farners,,
També hi participarà la Coral del Centre Recreatiu i Cultural
A J'es¡f]ésia de Sant Joan

lDiumenge 20
a les 9:00

TORNEIG DE PETANCA
A l'espl anada de Ja xemeneia

lDimecres 23
a les 9:30

BOTIFARRADA
Botifarra Catalana a la brasa , pa i vi per a tothom. No
hi falteu, és gratuït i a Ja Riera

a les 11:00

OFICI SOLEMNE
a FEsf!'lésia dels P.P. Missioners Claretians

,,

a les 12:30

AUDICIO DE SARDANES
per la Cobla Laietana
a Ja Riera Sant Jordi

a l es 16:00

FESTA PER A LA MAINADA
Pista americana, Tren infantil i Pista de cotxes
ala Riera

10

!Dijous 24
a l es 1 7 :00

HOMENATGE A LA VELLESA
Hi haurà servei d'autocars

Proe:rames a banda

!Divendres 25

CORREFOC

a les 22: 0 0

Espectacular i inèdit (en la nostra Festa) espectacle de
pirotècnia a càrrec dels Diables de Tiana
En programes a. banda. s'informarà. del r 'ecorregut, que s'iniciarà a. la.
l
Riera, davaI1t l'estació

seguidament

SARAU

(diu Pompeu) m. Reunió' de persones que es
diverteixen ballant

amb l'orquestra Mandràgora
El

reu serà tan

o ular

e fins i tot no es

a l'envelat
arà

lDissabte 26
a les 9:30

CAMINADA PER MONTGAT
Aquesta "Caminada" que també en podríem dir
passejada, està oberta a tots els públics i a totes les
edats. Solament cal inscriure's de 9 a 9:30 al control
de sortida situat a la Riera Sant Jordi. No cal portar
esmorzar,
ho farem
a
mig canú i
convida
l'organització.

a les 16:30

FESTIVAL INFANTIL
amb l'actuació del grup ELS SAPASTRES a l'envelat
Preus: Menors de 14 anys gratuït (amb berenar)
els majors de 14 anys 200 pessetes

a les 22:30

BALL DE NIT
amb l'orquestra MARIMBA
Preu 1.500 Ptes per persona.
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a l'envela.t

!Diumenge 27
a les 10:00

Inauguració de la pista de petanca de
Les Mallorquines

a les 11:00

Ill TROBADA DE PUNTAIRES
a Ja Riera Sant Jordi

a les 11:00

Trobada de GEGANTS i CAP-GROSSOS
a Ja Riera San t Jordi

3
ales ll: 0

Sortida del

TREN DE

L'ARROSSADAquecomcada
asse·arà toth om

an ,

Cantada d'HAVANERES

a les 11:30

a càrrec del grup

Roca-grossa

a Ja Riera Sant Jordi

VI PAELLA POPULAR

a les 14:30

Els paellaires seran els mateixos de cada any i aquesta vegada ens han pro mès ferla encara millor. Seguin les consignes del nostre govern h o farem al mateix preu de
l'any passat (1.300 pessetones). Després de dinar també hi haurà ball a c àrrec del
grup veí nostre

ROCA-GROSSA
Per fe r les pre visions, convé que compre u l e s entrades per endavant. Podeu fer-ho,
com sempre , a la "Farmà cia Cirici" l' e stanc "Les M a llorquines" i a l a granja
" Dulcinea"

·.·: .

.

. ...

. .
... ·.·. :.·

. :.~ · :.

Notes
La comissió podrà a lterar. en cas de força m ajor, el co n t in gut i
l'ordre d'a uest ro ama de festes
La organització es reserva el dret d'admissió
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Academia
de
Peluquería
y Estética
Badalona
Homologada por la Generalitat.
INICIO DE CURSO
EN SEPTIEMBRE

Tendras a tu dlsposlción
todos los servicios de
Peluquería y Estéllca

QUALITAT I BON SERVEI
Mercat del Centre - Pdes. 35-36-37
Telèf. Mercat - 469 03 05
Teléf. part. 469 30 71
MONTGAT

~

AU~lISTJ2ÀCÚ
U~

LUT~J21S

~-

f\~º
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~ov
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Francesc Macià, 30
Tel. 388 52 01
BADALONA

Alarcóo

() 2

ASSEGURANCES

ES FAN RESERVES PER
º'NADALBR l EL ª NIÑ0º
1

CJo

v(,~

~o

fe,~

e;~

Josep A larcón

1

ü

Muñóz Ramos

CORREDOR D'ASSEGURANCES
REGISTRE D.G.S. F-1352

Marina, 93

T el. 469 24 46

M

GALERIES F. MORAGAS, 5
M oNT GAT (BARCELONA)

o N T G A T (BARCELONA)
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Tel. 469 29 50
Fax 469 19 37

AUTOELECTRICA
MONTGAT

Bar -Restaurant

ri~

mARlnA

BOSCH
rou rro
ILIC ll lCO

rAIA AUTO MOVll

ê

Menjars

.

TALLER AUTORIZADO

l

Tapes
REPARACIONES ELECTRICAS DEL AUTOMOVIL
CARGA DE BATERIAS

Carretera de Mataró, 113

Carrer Marina, 95
Telèfon 469 28 84

BADALONA

MONTGAT

Tel. 389 47 65

CORRED ORES DE FINCAS

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

VENTA

ALOUILERES - TRASPASOS - CO MUNIDAD ES

J()rdi Arc()s l?()dríeuez

TORRES

CASAS

PISOS

J()rdi Arecs [)uñate

Adm inistrador Fincas Colegiado N.2 4572

San Antonio M.6 Claret, 92, 1.2
08390 MONTGAT

San Antonio M. 6 Claret, 92, 1.2
08390 MONTGAT
Te lfs. 469 31 62 - 907 20 25 31 - 907 81 32 54

Te lfs. 469 31 62 - 907 20 25 31 - 907 81 32 54
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AGRUPACIÓ SARDANISTA DE MONTGAT
Arno Jager, 38 - baixos - Tel. 469 08 44
08390 MONTGAT

•
Festes de Pubillatge.
Dia 18 d'abril a 2/4 de vuit de la tarda:
Proclamació oficial de la pubilla de la sardana de la vila de Montgat anomenada,
Srta.lrene Vila Mir amb la dames d'honor Lourdes Alegret Huguet i Noemí Calles Sola.
L'acte es celebrarà a l'excel.lentíssim Ajuntament de Mcmtgat (acte públic).
A 2/4 de deu sopar de germanor, en homentage a la pubilla al restaurant " El Quijote ".
Preu: 4. 500 pts.
Interessats trucar als teléfons: 469.08.44 i 399.05.07
Dia 19 d'abril a 214 de deu del vespre:
Concert de sardanes a l'esglèsia de Sant Joan de Montgat, que serà interpretat per la
cobla "la flama de Farners". També hi participarà la Coral del C.R. i Cultural de
Montgat.
Dia 23 d'abril: Diada de Sant Jordi.

A les 12 h. del migdia audició de sardanes a la riera de Sant Jordi amb la cobla

Laietana.

L'agrupació Sardanista de Montgat agraeix la col.laboració de l'excelentíssim
Ajuntament de Montgat, la Comissió de Festes de Sant Jordi. el Centre Recreatiu i
cultural de Montgat i la Parròquia de Sant Joan .

La Presidenta.
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MOLO ES
MATRICES Y
UTILLAJES

ANTONI MARÍ i MOLINAS
JORDIPANÉSiFERRER

•utecsa

ADMINISTRACIÓ i VENDA DE FINQUES

UTILLAJES TÉCNICOS INDUSTRIALES, S. A.

Passatge Pare Claret, 15 al 25

Pau Alsina, 20

Tel. 469 19 16

Tel. 469 04 00

08390 MONTGAT (Barcelona)

Fax 469 30 52
08390 M O N T G A T

NATALIA ALBIOL i BOU
AGENT

ASSERGRUP

A n n a lv\CI

assessoria - assegurances

cl . Raquet, 2

Ctra. de Mataró, l 03 , l r

MONTGAT

0891 1 BADALONA

Telèfon 469 l 7 7 6

TEL. - FAX 464 28 l O
Mòbil 907 95 65 45
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1UlNA ACCllÓ QPUE DlE§TlR.1UUEllX VJlDA

Fa dos anys, com recordareu, va tenir lloc un incendi provocat per una persona
prop de Can Ruti . L' acció d'aquest desaprensiu i irresponsable ens va deixar, sense
aquest bosc que teníem tan a prop de nosaltres: la Conreria.
Passat un temps, van aparèixer ells: els organismes de planificar o desarreglar la
natura; els tècnics els professionals de
laboratori o escola. Ho planifiquen tot,
cr ec jo, amb bona voluntat, però
l'espifien massa. Tot això ve a joc per
la forma que es va dur a terme la tala
dels arbres a la Conreria: passat un cert
temps es van dedicar a fer una tala
indiscriminada de tots els arbres
cremats, sense tenir en compte les
llavors germinades que ja iniciaven
lentament la seva repoblació particular, encara que només fos d'un vint per
cent.

Ara passats dos anys, el terreny ha
perdut la seva capa protectora de
pinassa, humus etc. No aflora cap llavor
d' arbre i el seu terra és pobre i perquè
con que és granític i sorrenc li falta el
(Eucaliptus comú)
manteniment per arrelar. Ja s 'han
format els solcs de l' aigua de pluja. Molt aviat el degradament de la muntanya serà
mes evident i el seu entorn erm d'arbres patirà greus conseqüències per a la muntanya
i per a nosaltres: l'única vista serà una abundant garriga de matolls.
Creia que seguidament a la tala farien una repoblació encara que petita, però
visual als nostres ulls. Però no, l 'única iniciativa ha vingut de part de l'Ajuntament de
Tiana i alguns voluntaris.
L' única veritat és que les entitats amb competències per fer o desfer segueixen
mostrant la seva incompetència i incapacitat, tot ho volen fer com, a professionals de
bata i no com a professionals de sabata.
p.e.r.m.1997 .
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ASSEGURANCES
ASSESSORAMENT, S.L .

AílTOíll vrnTURA PUIG

L'ASSEGURANÇA A LA SEVA MIDA

M ECÀNICA DE L'AUTOMÒBIL

Urban ització Turó del Mar

Ctra. Tiana, 11 8
08390 M O N T G A T
Tel. 469 06 74

Bloc IX, baixos
08390 MONTGAT
({) 469 31 12

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

Estacion de Servici o
Auto Lavado
Montgat
Cambio de Neumaticos
Alineada Di rección
Equilibrada Electrónica
Reparación de pinchazas

l~

ffiontgat G~ER
Carretera de Montgat a Tiana
a 0, 153 Km . de la N-11
Te l. 38911 47 ·MO NTG AT

b:J -

______________

.._
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INSTAL·LACIONS
ARTAU, S. A.

ARNO JAGER , l O
08390 MONTGAT (Barcelona)

TEL. 4 69 0 7 44
FAX 4 69 25 9 1

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

--

ARNO JÀGER , 12
TEL. 469 25 24 - FAX 469 25 91
08390 MONTGAT

SUBMINISTRAMENTS
ARTA U, S. L
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ELECTRODOMÈSTICS. Hl-FI. MATERIAL ELÈCTRIC• AIXETES• MOBLES DE BANY e OBJECTES DE REGAL
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REPARACIÓN DEL AUTOMÓVIL
MECANICA, PLANCHA Y PINTURA

Carretera a Mataró, l 03-105
Teléfono 389 36 92

08911 BADALONA

Bar-Restaurante
• Botes hilatura
• Contenedores textiles

NA

Manufacturas Contex, S. A.

Arno f ii.ger, 4
Telf. 469 10 10
MONTGAT

Pujal, 8-12
Tel. 469 15 58
08390 MONTGAT (Barcelona)
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CONCURS DE GOSSOS D'ATURA DEL
~

PALLARS SOBIRA
De bon matí les sardanes
entraven per la finestra,
el Sol sortia brillant
tot el poble era una festa
i la cobla anava tocant.
Vers la sortida del poble
anava la gent en processó
fins el prat engalanat,
per veure qui seria el pastor
que millor guiaria el seu ramat.
Bascos, francesos i catalans,
tots als Pirineus nascuts,
amb destresa competien
per honorar el seus escuts
i els xistularis venien ...
Les muntanyes ens voltaven
aixecant la seva testa
i fent la sardana gegant;
tot el prat era una festa
i els xistularis tocant ...
El pastor amb sa veu patenta
donava ordres al gos,
els pobres bens caminant
buscaven el seu redós
i el gos els anava empaitant.
La competició ja ha acabat;
el pastor que la guanyava
amb valerosa porfídia
en el seu gos s'ab raçava
a mb una gran a legria .
En el prat ja no hi ha festa,
el Sol enc ara brilla ben a lt,
la gent ja va desfilant ...
els bens c ap el seu c orra l
i els xistularis, s'en va n.
Mª Muñoz-R. i Bosch.
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ARTÍCULOS DE PESCA

CARPINTERIA
DE
ALUMINI O

Cebos vivos

Canela y Perla

DU· MAR
Se cubren toda clase de galerías
Escaparates de tiendas
Ventanas correderas
Mamparas de baño y ducha
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Sant Jordi, 2 (frente estación Renfe)
08390 M O N T G A T
Tel. 469 10 24

Sant Antoni M.ª Claret, 200
Tel. 469 24 91
08390 M O N T G A T

BAR

DROGUERÍA INDUSTRIAL
PERFUMERÍA

.

l

GELATERIA

ARAHnos.

CHIMI

PINTURAS- BROCHAS - DISOLVENTES

Marina, 89-90
MONTGAT

cl. Marina, 99-101

Telèfons 469 10 20 - 469 26 38

Teléfono 469 17 23

ARTÍCULOS LIMPIEZA
PAPELES PINTADOS

MONTGAT
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LLOANÇA A LA SARDANA

Bonic record
les mans unides
alegre el cor
La blavor del mar
la verdor dels arbres
el so de la cobla
em fa disfrutar.

Es la Sardana
la que enamora
ella és la dança
que fa vibrar.
\

La dança noble
de tot un poble
que com el nostre
sap estimar.

l. Vera

___..L..

•
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D 1íl íl A~Clt
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Sant Jordi, 14 Telèfon 469 11 87
MONTGAT

Passeig Prat de la Riba, 64
Tel. 555 02 90 ·· EL MASNOU

-

PREPARACIÓ DE FÓRMULES
MAGISTRALS

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

-

PREPARATS HOMEOPÀTICS

-

ANÀLISIS CLÍNIQUES

-

ORTOPÈDIA

-

DERMOFARMÀC!A

-

PRODUCTES VETERINARIS

RieraSanJordi, 14
Tel. 469 27 44 - MONTGAT
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Expenedoria MONTGAT -2

LES
MALLORQUINES
•Tabacs
• Efectes timbre
•Diaris
•Revistes

ESPECIALITAT EN:
- Tapes calentes
- Plats combinats

Marina, 73

Plaça de la Vila, s/n

Telèfon 469 16 53

MONTGAT
Telèfon 469 13 55

MONTGAT

FERRETERÍA - DROGUERÍA

- ANÀLISIS CLÍN IQUES
- FÓRMULES MAGISTRALS
-ORTOPÈDIA
-DIETÈTICA
- HOMEOPATIA

az

- VETERINARIA

FARMÀCIA

-LAMPARAS

Mam LLUISA JANER

~MENAJ

-PINTURAS
~CORH

Camí Ral, 5
Telèfon 469 17 50

Rambla del Turó, 9

MONTGAT

MONTGAT
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Tel. 469 18 05

LA PARRÒQUIA NOTES HISTÒRIQUES

L 'església.- Segons una nota de l'arxiu parroquial de Tiana, l'església de Montgat va ser
començada a principis del segle passat, però per falta de recursos econòmics quedaren suspeses les
obres. En acabar l'any 1856 es van reprendre fins a cobrir l'edifici. El dia 15 de setembre de 1857 va
ser beneït el temple. Des aquesta data a moltes festes, hi deia missa o un capellà de J iana, o de
Masnou. Com que era bastant irregular aquest servei, va obtenir-se l'any 1860 el nomanament d'un
vicari de Tiana amb residència a Montgat. El Vicari Mn.Miquel Albadell, pvre., va ser qui l'any 1861
va presentar el plànol de la Casa Rectoral, es va edificar tot seguit. L'església es va construir amb els
donatius dels feligresos . L'arquitectura no té cap estil determinat, i en sobresurt la torre del campanari
que dintre la seva senzilleza, és d'una agradable perspectiva\ arquitectònica.

2 ~ de

juliol del 1886, va comprar-se per
L 'altar major.- Quan era rector Mn. Pere Fonoll, el
l. 000 pessetes a l'església de Sant Cugat de Barcelona a quest primer altar va ser destruït l'any 1936
durant la guerra.

Campanar, campanes i rellotge. - El dia 22 de Juny de 1900, quan era rector Mn. Roc Comas,
va fer se la inauguració del campanar i el rellotge i la benedicció de dues campanes per l'Il.lm. Sr.
Bisbe Dr. Morgades ( ACS ). El rellotge original es va col.lacar al cim de la torre, es va posteriorment
recol.locar a la mateixa façana de la torre, però amb la característica de elevar l'edificació de la torre.

F\. T. V. -
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1291 . MONGflT, Vista general

Restauració.- Com a record del cinquantenari parroquial, s'ha col.lacat l'artística vidriera de
colors al rossetó, s'ha vestit de ferro la porta principal i s'ha sustituít per dos graons de pedra de
Montjuïc els dos de maó del portal. l a fi que la restauració fos completa, el Sr. Lluís Ribas, cada dia
més amant de Montgat, es va oferir per pintar l'església.
La Pa"òquia. - Montgat creixia cada dia en nombre de veïns i això va fer pensar al Sr. Bisbe
D. Pantaleón Montserrat, en la conveniència de fer-la parròquia. Durant el 1867 sen va tramitar la
creació. El dia 27 de juny d'aquell any S.M. la reina Isabel 11 va aprovar el desig del Sr. Bisbe. El dia
29 de desembre el Sr. Bisbe firmava el decret i fi xava els límits de la nova parròquia de Montgat,
d'aquesta manera segregava els veïns de Montgat i Tiana. L'endemà, dia 30, s'executava el decret i
quedava constituïda la nova Parròquia de Sant Joan de Montgat.
El dia 5 de Juliol de 1877 s'eixamplava la parròquia des de la riera de Tiana al torrent de les
Fites, també per un decret del Sr. Bisbe. El titular de la Parròquia és Sant Joan Baptista.
De 186 7 al 1917 van ser batejats 1917 nadons, es van unir en casament 483 parelles i els veïns
que ens van deixar van ser 1396 morts.

Recull de notes i escrits de les noces d'or de la Parròquia.
(30 de Desembre de 1867-------30 de Desembre de 1917)
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A

Cafè

MONT-BAR
JOSEP i FINA

./ ESPECIALITAT AMB PAELLES
./ ENTREPANS
./ ASSORTIT EN APERITIUS
./ MENJARS CASOLANS

cl. Mar, 38
Tel èfon 469 l O 0 7
MONTG A T
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EL FERROCARRIL DE MATARÓ
AL SEU PAS PER A MONTGAT

El 1789 neix a Mataró l'impulsor del ferrocarril Barcelona Mataró, que s' anomenava Miquel Biada
i Buñol, emigrà, com tants altres catalans, a l'illa de Cuba a la recerca de fortuna, que per cert va
aconseguir, encara que no va ser un gran capital, però, li permetè viure sense restriccions la resta de
la seva vida.
De retorn al seu país, portava dintre el cap un projecte de ferrocarril, ja que a L'Habana, mentre que
ell hi va ser, es va inaugurar un tram de línia fèrria entre L'Habana i el Bejogal, al 183 7. Allò del
ferrocarril, el va entusiasmar, fins al punt de dir que al seu retorn a Barcelona faria una línia de
ferrocarril que unís Barcelona amb el seu poble Mataró.
Passat un temps, va exposar la seva idea als amics i coneguts que tenien influència, però l'acollida
del projecte va ser rebuda amb molta fredor, i van qualificar el projecte d' utòpic i arriscat.
Aleshores, Biada va contactar amb el seu amic Roca, que residia a Londres, i era un prestigiós
comerciant que coneixia l'enginyer Joseph Locke, membre de la Cambra dels Comuns. Tant Roca a
Anglaterra com Biada a Barcelona va contactar amb possibles accionistes per al projecte del ferrocarril.
El projecte va ser portat a terme i el
Sr. Locke n'acceptà la direcció .
L'enginyer Weimann, el nebot de
Locke i l'enginyer Green van fer una
primera prospecció sobre el terreny i
van fer uns retocs al projecte. El Sr.
Green, acabat el seu treball, va preferir quedar-se a viure a Barcelona.
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El 2 de Maig de 184 7 van arribar a Barcelona els constructors
anglesos Mackenzie i Brancy, els quals van recórra la línia
prevista acompanyats pels enginyers Locke (nebot) i Green.
La quantitat a pagar per a la construcció de la línia, excepte
les estacions i les tanques era de 112.849 lliures esterlines,
uns cinc milions de pessetes de aquell temps.
El projecte no es va proposar en bons moments, ja que
l'economia de l'empresa va tenir un lamentable entrebanc.
El capital estava retret, molts dels accionistes que hi estavan
compromesos no van respondre-hi al seu moment; Els
trabucaires interceptaven els correus, assaltaven els carros

de diligències i d' aquesta forma pertorbaven la ll iure
circulació per carretera, Barcelona els tenia a les seves portes, però malgrat tot es va construir i es va inaugurar el
ferrocarril.
Algunes reunions es feien al cafe de Las Siete Puertas, avui
dia reconegut restaurant prop de l'estació de França.
Qui no va poder veure realitzada la seva obra va ser en Miquel
Biada que als 59 anys va morir de malaltia a Mataró. El seu
enterrament fou una gran manifestació de condol. Van venir-hi centenars de persones de Barcelona. El seu lloc a la
companyia el va ocupar Manel Gibert.
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L'obra mes important de tot el
recorregut de la línia, va ser la
perforació del túnel de Montgat
la Foradada, primer t únel
ferroviari de l'Estat espanyol.
Les mides del túnel són 123 m.
de llarg, per 27 peus d'ample i
24 peus d'altura. L'obra va exigir un treball penós, a causa de
la duresa ,ge la roca i per la manca del material més adient per a
la perforació. Tal com s'anava
perforant, aparexien (vetes)
d'aigua Per aquest motiu va ser
revestit de (carreus) ajustats en

filades al llarg de tota la seva llargària.
L' obra va tenir un cost aproximat de 62.500 duros, més de tres milions de pessetes, que en aquell
temps representaven una despesa molt considerable.
L'obertura del túnel de la Foradada va ser molt comentat a Barcelona i van ser molts els veïns que els
dies festius s'apropaven a Montgat per veure la gran obra de la muntanya Foradada .
El pont del tren sobre la riera de Sant Jordi era de fusta, que passat un cert temps va ser substituït per
actual de ciment i totxo vermell.
L'estació actual és posterior a
!'inaugurada en el seu temps, però
segueix el mateix estil que les de tota
la línia. L'estil és (tosca), hi ha tres plantes: a la planta baixa, com si fos un
afegit, hi ha el control palanques
d'agulles, i la seva maquinària és la
mateixa; l'edifici pròpiament dit inclou
les oficines de despatx de bitllets i cap
d'estació, local de mercaderies amb
taulell, balança, sala d'espera, local de
magatzem i sala d'espera de primera.
La primera i segona planta eren les
dependencies en els quals residien el cap
d'estació i els treballadors.
Separat de l'edifici hi havia els lavabos. En direcció a Mataró, hi havia una marquesina de fusta de
estil modernista que hi feia molt de goig, avui dia no hi és. La marquesina de la mateixa estació
encara es manté, però pateix una degradació del seu material molt important, ja que és de ferro i li
manca un bon manteniment Seria una llastimosa pèrdua la seva substitució, ja que a l'estació li
mancaria aquell aire d'antiguitat que encara manté. El que fa llàstima és la falta de la campana i el
rellotge. Mica en mica les parets van quedant nues dels elements tradicionals d'aquella época el
mobliari també va ser substituït per elements metaLlics i cridaners de color vermell; la campana és
dintre de les oficines del cap d'estació. Actualment quasi té la lluentor d'abans. Aquesta restauració
a estat realitzada pel matrimoni de Montgat Andrés Moreno i M8.de les Neus Pons.
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El que sí s'hauria de conservar és
la seva reixa forjada de ferro que
manté una estructura ferma. La
que hi havia a la part dels lavabos
va desaparèixer quan els treballs
d'enderroc i posterior renovació
de tota aquella zona. Antigament
recordo dos bancs i tres arbres, jo
hi havia jugat a bales i un o dos
avis seien als bancs. Avui aquell
racó no té cap identitat pròpia.
En la societat actual manca una
mica de conservadorisme per
mantenir les coses antigues.
Moltes vegades fa la impressió
que es vol esborrar amb el passat
de la gent i la història d'un mateix.

M01':1GAT-Estaci6n
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INAUGURACIÓ.
El primer tren a vapor circulà
el 28 d'octubre de 1848.
Copiem del Diario de Barcelona.
Barcelona i la ciutat de Mataró
i totes les poblacions
d'entremig van experimentar
ahir un dia de goig en veure
passar per primera vagada el
ferrocarril per desgràcia, fins al
present, el primer i únic de
l'Estat espanyol, un tren de deu
vagons i dur a més de quatrecentes persones. El tren es va
aturar a l'estació del Masnou,
punt que es considera la meitat
del trajecte. Aturat durant
mitja hora, va tenir una segona
benedicció de la línia.
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Les estacións del recorregut
eren Barcelona, Badalona,
Montgat, el Masnou, Premià de
Mar, Vilasar de Mar i Mataró.
Mé s endevant v an ser
con struïdes les estacions de
Sant Adrià del Besòs, Ocata i
Monsolís.
La línia va tenir un cost d' un
milió de duros.
La longitud és la mateixa, de
26,6 Km.
El nom de les quatre
locomotores eren Catalunya,
Barcelona, Besòs i Mataró.
El tren va trigar 36 minuts en fer el recorregut Barcelona Mataró.
Els preus dels bitllets eren :
Primera classe: Dotze rals.
Segona classe: Nou rals.
Tercera classe: Sis rals
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Es fan sis sortides diàries a l'estiu i quatre a l'hivern des de cada estació terminal.
L'emplaçament de l'estació de Montgat va ser ubicada en un lloc pla del municipi, ja que hi havia una
indústria que era molt forta en aquells temps, com a conseqüència la seva activitat no es va trigar
gaire de instal·lar trossos de vies mortes per descarregar i carregar mercaderies, adob, combustible,
pirites, etc.
El 3 de desembre de 1848 va tenir lloc el primer accident del tren, en sortir-se el tren de la via entre
Montgat i el Masnou. Afortunadament sense cap conseqüència per a la gent.
Transcrivim un popular rodolí:

Jamas tal cosa se vió
el comer en Barcelona
y el cenar en Mataró.

Tot aquest recull d'informació ha estat gentilment facilitat pel cap d'estació de Montgat, persona
molt agradable i estimada a la barriada de les Mallorquines, sense la seva ajuda no agués pogut fer
aquest article, o història. És prou evident que la inauguració del ferrocarril de Barcelona a Mataró,
va beneficiar no solament aquestes dues ciutats sinó també tots els pobles que es trobaven al llarg de
la línia fèrria. L'arribada del ferrocarril va comportar un intens creixement demogràfic, així com la
implantació de diverses indústries, al voltant de Montgat, de manera que ben aviat es van formar
dues barriades, les de Montgat i Les Mallorquines. D'altra banda, els que no disposaven de vehicle
propi només podien recórrer al servei que prestaven les tartanes que sortien cap a Tiana des de
l'estació de Montgat, en combinació amb el ferrocarril. De les tartanes en parlarem em una altre
ocasió.

Bibliografia:
( Monografias históricas de Barcelona).
( Diario de Barcelona) original de J848).
(El tramvia de Montgat a Tiana), de
Armengol, Haro, Luque, Urquiola.
Documentació fotogràfica:
(Arxiu de Pedra E. Romero).
Agraïments:

(RENFE).

(Cap d'estació de Montgat: Salustiano García Zafra ).

Pedro E. Romero Martínez
Comissió de Festes Sant Jordi
Les Mallorquines
23 d'abril del 1997
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CONSTRUCCIONS

SABATER

Amb la Festa Major
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MATERIALES MONTGAT, S.Lm
-

DECORACIÓN DE COCINAS V BAÑOS
-AZULEJOS
- PAVIMENTOS
- SANITARIOS
-GRIFERIAS
- MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE OBRA

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Pasaje Rosella, 16

Tel. 469 22 58 - Fax 469 23 90

UNIÓ ESPORTIVA
loca

~. Social i Pave

08390 M O N T G A T

MONTGAT
i ~ ó !Esportiu

Sant Antoni Ma. Claret, 114 (carretera a Tiana)
MONTGA T

Desitja als seus socis i simpatitzants
Bona Festa Major de Sant Jordi
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LA CARTOIXA DE MONTALEGRE .
TRADICIÓ DE COM ES VA CONSTRUIR

La tradició que corre en boca del poble, diu que ja fa molt de temps, en èpoques
remotes , traspassaven un jorn la serralada dos joves estudiants que retornaven de
Barcelona on havien cursat llurs estudis, i es dirigien a llurs pobles respectius. En
arribar al lloc on ·avui s'aixeca el convent, es deturaren una estoneta per a descansar, i
parlant, parlant, l'un digué a l'altre:
- Quin lloc més bonic per a aixecar-hi una cartoixa.
- Efectivament, deliciós - respongué l'altre - Si mai arribo a ésser Papa, faré construir
ací un sumptuós edifici de cartoixans.
- l jó - digué el seu company - per tàl de poder ésser el primer estadant, em frare
frare .>

Varen transcórrer mesos i mesos, anys i més anys ... Un jorn, un llec de la cartoixa de
Scala Dei , que s'anomenava frai Joan d'Enea, fou cridat a la cel.la del prior, on aquest
li digué que marxés tot seguit vers Roma " perquè el Sant Pare l'havia enviat a cercar.
Espantat el pobre llec i ple d'ansietat i confusió per aquella honra amb què se'l
distinguia, partí vers la Ciutat Santa, i en arribar, tremolós i estemorlit a la presència
del Vocari de Jesucrist, es trobà davant per davant d'un dels seus antics companys
d'escola.
·
Has oblidat, li digué el Papa, la prometença que fére~
un j?rn en passar per
Montalegre ? Vaig dir que si arribava a ésser Papa a1xec~r
~n?
cartoixa en aquell
lloc, recordes ¿ Doncs bé, demana els diners que necess1t1s 1ves tu mateix a
començar les obres.
at moltes vegades tot
l aquest fou l'origen de la cèlebre cartoixa, que tots hem ~ontempl
esplaiant la nostra vista quan arribem al cim de la Conreria.

A Mingarro
Recull del Butlletí de la Biblioteca Popular de Montgat.
(Any 11 - Núm.6 - Gener Febrer de 1935.)
Gentilment cesit per: Sebastia Fiqueroa Lermas.
Transcripció feta per: p.e.romero - Montgat 1997.
Al cap de 17 anys, en un llibret de Montgat el seu autor, Artur Llull, escrivia això de la
Cartoixa de Montalegre.
El Monestir o cartoixa de Montalegre es composa de dos edificis. La Conreria i el
Convent. Al principi va ser convent de dames ~obles,
sota l'ord~
de Sant Agustí,
traslladades a Barcelona, va passar a ser propietat de la Coleg1ata de Santa Eulalia, i
el 17 de març de 1399 el van traspassar a Fray Arnau de Torrevella que junt amb altres
companys van fer vida de ermità, fins el 8 de febrer de 1408, que el van vendre
l'Hospital de la Santa Creu de Barcelona i aquest el vengué als cartoxos de Vallparadís
de la antiga Egara (Tarrassa). el dia 16 de febrer de 1415.
Al cap d'alguns anys, no era suficient el local i no era possible per la situació de
l'edifici eixamplar-lo, varen determinar fer el Monastir actual molt a prop de la Conreria.
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Per poder fer el convent, la propietat de Vallparadís es va vendre i amb donatius
del rey Alfons IV i de la seva muller Maria i altres personatges, van iniciar la
construcció del convent, que es va acabar a mitjans del segle XV El nom de Conreria
ve de la gran quantitat de terreny de conreu que tenia la part de la muntanya que està
orientada a mar, hi havia arbres fruites , viñes. l d'aquí bé el nom de Conreria
<Conreu>.
Durant el segle XIX la Cartoixa de Montalegre va patir les mateixa sort que tots
els altres convents de l'estat espanyol, i van ser ocupats despres per monjos de l'Orde
de San Benet, que son els actuals.
,,,
Com a edifici no té una gran vistuositat peró té una bellesa magnifica, i una biblioteca ben instalada amb el seu contingut de molta qualitat.

A. Llull
Recull del llibret de Reportaje Histórico de Montgat
per Artur Llull Fedriani de 1952.
Gentilment cedit per Rosita Villà Monsó.
Transcripció feta per PE.Romero - Montgat 1997.
Una versió apareguda al llibret Això és Tiana de 1995, diu dels personatges
d'aquesta bonica llegenda.
Identifica l'estudiant de teologia amb Tomàs de Sarzana ( o Zarzana )"l que arribà
a ser papa Nicolau
1 el seu amic badaloní l'adjudica a Joan de Nea, valencià convers
de pares italians, bon amic en la vida real del papa Nicolau V

v.

Altre versió opina que l'estudiant era Pera Martínez de Luna, tutor papa Benet
Xlll, el Papa Luna, Papa del Mar o Antipapa. l el tuse~
badaloní podria ser Domènec
de Bonafè, amic del papa Benet Xlll i prior de la Cartoixa de Montalegre.
Del mateix llibret diu el següent: desembre de 1844, el patrimoni de la cartoixa de
Montalegre és subhastat públicament, com a resultat ~l
~ecrt
de desamortització del
govern Mendizabal i Jaume Tió compra a l'Estat el edifici de la Conreria amb totes les
l

seves pertinences per 45.000 durus.
Març de 1902: la Cartoixa recompra la Conr~i,
que s'havia convertit en un hotel
restaurant de no gaire bona reputació: ,Aq~es_t
ed1!1c1_ el llogaren a famílies que varen
convertir la Conreria en un dels llocs d est1ue1g mes importants de Catalunya. Es va
construir el restaurant de la Font de les Monges, avui malauradament enrunat, i en les
seves esplenades s'organitzaven aplecs de sardanes.
L'any 1940: els monjos cedeixen a precari la Conreria al Bisbat de Barcelona per
ubicar-hi el Seminari Menor Diocesà.
Actualment, la Conreria encara conté el Seminari.
Comissió de Festes Sant Jordi.
P. E. Romero 1997.
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Joan Torrent Gomar
CORREDORIA D'ASSEGURANCES
Col·legiat n.º 48.711

Telèfon 469 16 00 *
Fax 469 18 34

08390 MONTGAT

Avda. Turó, 1, entl. 1a

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

TROFEUS
BADALONA

RESTAURANT

• US OFEREIX EL PRIMER
COMERÇ ESPECIALITZAT AMB
TROFEUS DE BADALONA

CU INA IDE MERCAT

º

PUNT DE VENDA DE FABRICA

Tanquem els dilluns nit i dimarts

• NO CAL QUE ANEU A BARCELONA PER
ACONSEGUIR TROFEUS

cl. Mar, 35
Tel. 469 13 75
MONTGAT

• us ESPEREM A: SAN BRU NO, 129
TELEF. 384 37 32 (DAVANT ELS PISOS DE LA CAIXA)
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JOYERIA

CORDERIA

FORTUNA

f~lS

JOAN GILI' S.L.

~

i CORDES DE TOTES CLASSES

d. Córcega, 200
Tel. 410 41 03 - Fax 14ps 03 59
BARCELONA

\

\
c/. Església, l
Oficina: Tel. (93) 469 29 92
Fax (93) 469 05 81

\

PAQUITA GARCIA AVELLANEDA
-

porta fo rtuna a M ontgat -

Fàbrica: Riera Sant Jordi, 26-28
Tel. 469 26 87

Marina, 97 - Tel. 469 28 02

M O N T G A T (Barcelona)

MONTGAT

+

CREU ROJA ESPANYOLA
SERVEI PERMANENT
D'AMBULANCIES

Telèfons 469 12 12
469 00 Ol
MONT
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BAR - RESTAURANT

CR)

El Qu··o

Direcció: Jaume Solà

CONSTR UCC IONS
ROQUE CARRANZA s.L.

Li ofereix els seus locals per Festes,
Bateigs, Comunions i Casaments,
amb la seva renovada carta i els menús
de degustació al servei del poble.
Ctra. N-II, km. 631 '200

Tel. 469 10 13
MONTGAT

Tel. - Fax 389 17 53

Us desitja bon a Festa Major

Comercial de Relrigeración, S. A.

( (])!1l:~a
~ INSTAL

a
·l AC

IO

NS

FR

~ GO

R ÍFIQUE

i AIRE ACONDiCIONAT

ASESORES

S

ASE SO RIA ADM INISTRATIVA
FISCAL-TRIBUTAR IA Y LABORAL

San Antonio M.!! Claret, 200
Tels. 469 20 31 - 469 04 18 - 469 05 oo
08390 MONTGAT (Barcelona)
San A ntonio M .ª Claret , 92, 1.º
08390 MO NTGAT
T elfs. 469 31 62 - 907 20 25 31 - 907 8 1 32 54

Delegación: 08140 CALDES DE MONTBUI
Major, 114
Tel. 865 0316

4:?.

A LA PETITA ELISA,
de l'illa de Tenerife.

,,

Amb d9lça trena emmarcada
la careta somrient
i la pell ben bronzejada
per aquest Sol tan ardent,
salta i brinca enjogassada
la petita i bella Elisa,
té tot el Cel en la mirada
i porta l'encant per divisa.
Com illenca afortunada
li ha abocat mare natura
la bellesa tan variada
de l'illa ón és nascuda:
dolça parla melangiosa ,
perfums de la terra i el m ar;
ets com la fruita saborosa
qu e ens alegra el paladar.
Del Meditarrani oriünda
al Atlàntic has passat,
n o s ents l'enyorança profunda
del mar que has abandonat?
De la sang que portes encara,
no t'en sents una guspira
que en passar la teva cara
s'arravata i et sospira?
Però, la teva alegre innocència
et lliure de tot penar,
que mai aquesta cadència
un crit la pugui trencar.
M" Muñoz-R. Bosch
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La vostra Ferreteria

CDfac

Ferreteria Rodrig.o

Alimentació i Carnisseria

indústria - bricolatge - jardineria
decoració - materials

FRE~

Marina, 33-35
Telèfon OFICINA: 469 19 06
Fax 469 07 18
08390 M O N T G A T (Barcelona)

Marina, 75
Telèfon 469 05 97
08390 M O N T G A T

Cerrajería y Carpintería Aluminio

FUSTERIA
,,,,,,.

LLA M AS

l

PEREZ

HERMANOS

C. LLAI ER. S.L.

Sta. Victoria, 27
MONTGAT

SantJosep,4

Telf. 469 00 75

08391 TIANA

Fax 469 13 25

Telèfon 395 34 12
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BARCA DE VELA
- barca de vela
que al cel rogent,
ensenya pura,
blanca és la tela
que oneja al vent,
on dolçament
la nit s'hi atura.
- no hi ha medalles,
tampoc malesa ,
joia madura,
no hi ha migranyes;
i a la noblesa
del pit, extesa ,
ta lluent figura.
- no a la riquesa
feta d'argent,
abans pobresa !
sí, la fermesa
que acull la gent:
la llar encesa,
taula i seient ...
- mans clivellades
de tant de remar ,
cor d'esperances;
no hi ha lloances
però hi és el mar,
i ses onades
que vull solcar.
- escuma aimada
que ho envoltes tot,
fe s lliscar el bot;
i a la tornada,
lluna estimada,
si s'ha fet fosc,
guia'm a port.
Isidre Calomé
Abril 1997
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CLUB PET ANCA MALLORQUINES

Fundat el setembre del 1966, està situat al carrer de Ramón i Cajal, front
la gasolinera de M ontgat i autopista.
Actualment el C.P. Mallorq uines compta amb 85 soci s, és un club inscrit
en la Federació Catalana de Petanca i milita amb la 6ª categoria provincial, amb un equip
masculí i altre femení, està formada una junta i els seus integrants són:
President: Vicente Rebollo
Vicepresident: Àngel Mantera
Tresorer: José Martínez
ler. Vocal: Federico Sanchez
2on. Vocal: Joan Romeu
Delegat: Ventura Sanchez

Equip femení:
Delegada Eusebia Pérez
Nota: El Club Petanca Mallorquines i la seva junta agraeix a l'Ajuntament de Montgat
tota l'ajuda feta fins ara.
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Recull de la Memoria de en fosep
ens la Biblioteca Popular.

Cuscó,

Reproducció integra i sensa cap manipulació del es'êrit.

Any 1931al1934.

·

Aques~a

obra, ~aig
iniciaria particularment, en el bar propietat de la meva fami
~ a, en la part
postenor del local que actualment ocupa Banesto. Dec manifestar que els cliens i amics de
l'al.Judit establiment, li donaren molt bona acollida.
Com que l'esmentat negosi no ens satisfeia, van traspassarlo i continuarem l'obra amb caràcter
public, amb el nom de Biblioteca Popular, traslladant··nos en el portal que actualment ocupa
el B a ~c Central. Es va elegir una junta ad~instr
\ a., i amb la nova estructura, prenguè
No detallo noms, pero haig
molt mcrement, donat l'entusiasme de la ma1ona de la ~ . oventu.
de manifestar, que de la barriada de les Mallorquines hi col.laboreven la major part de les
famílies (hi havia casa que tots n'eren socis). No s'hi adheriren alguns veïns, majors d'edat,
que no tingueren en consideració l'important d'aquella labor popular; que solament actuaven
pel seu lluïment i interes personal ¡ per si podien ocupar un càrrec al nostre Consistori. Hi
havia tambè algun altre de la barriada de Montgat que hi simpatitzava. Tambè acollirem
alguns amics de l'esmentada barriada, on instal.Jarem una altre Biblioteca.
En l'aspecte cultural, reberem l'ajuda del metge local Cosme Rofes i els seus frlls, Cosme ¡
n un magatzem
Carles. Tambè, del company, estudiant, Artur Mateos i. de dos joves que t~nie
en aquesta barriada (dels quals no recordo el nom) molt mtrodmts e? el medi cultural barceloni.
No cal dir, que tots els demès socis col.laboreven en tot lo que podien.
Organitza rem conferències: hi prengueren part, la prestigiosa periodista Maria Luz Morales,
l'escriptor Climent Ferrer i altres que en aquest moment no recordo. Tambè fou un gran
entusiaste i col.la borador l'excelent violinista, profesor del Conservatori del Teatre Liceo de
Barcelona, Enric Roig, que ens donà alguns recitals ~e m ~s ~ca . clàsia
sol i ta~bè
en companyia
1
d alguns amics musics, sense mai accepter cap retnbuc10 1 m tans sols que Dhi abonessim les
despeses.
Amb motilll d'una forta rierada, es va ensorrar una de les naus de la fàbrica de bastons. EB
pro
i etari~
era eDSr. Clavell, de la fam ília Clavell-Casanovas que en aqueu temps era veï
nostre. L' hi demanarem si ens voldria habilitar-la per poder traslladar-hi la Biblioteca ¡ en el
t~reny
que hi havia al seu davant poder de~camos
a les ac.tivitats deportives. Com que
ll1l erem amics ¡ es donà compte del nostre en!us
o as~e,
va accedir a fer les obres d'acord amb
les nostres necessitats, amb la condició que JO tema de respondre del pagament del lloguer ¡
d 'ocupar-no un determhllat periode de temps. Aquella expanció donà motiu a uma alegria
genenD. Arreglarem el terreny per poder j ugar al basquet ñtambè pei tennis ( perque poguessin
j ugar-M les noies ). El tecnic de la secció de basquet, fou el compauny Muntaner ( jugador
procedent de Da Societat Gimnàstüca de Badalona ). Tambè es creà Ja secció d'atietisme de Is
<Jlllle es destacà el company Josep Dalmau. Hañg de constatar que els nostres jugadors es podien
companr entll"e altres dels equips devanterrs.

47

segueix

>>>>>>

>>>>>>

La secció fotogràfica tinguè alguns adeptes, particularment en Francesc Fernàndez que
actualment continua aquesta activitat amb caràcter profesional. Igualment en la secció de
pintura es distigi en Josep Suñol que fins va fer algunes exposicions en el Museu Municipal de
Badalona. Tambè s'organitzà la secció femenina de la que fou delegada Joana Poch. La secció
infantil dirigida i administrada pels propis infants, amb el paternal assessorament del company
Brau, amb un entusiasme i dedicació exemplar.
Tambè fèrem algunes sortides col.lectives, entre d 'altres visitarem la fàbrica de cerveses dam m,
la fàbrica Hispano-Suissa, la fàbrica de perfumeria Dana, l'observatori Fabra. D'aquestes
activitats s'en cuidava Santiago Balada, que tambè era un dels destacats i entusiastes
col.laboradors. Les excursions per joves sols i per joves i familiars. L'Artur Mateos ens incloguè
en una associació pacifista que n'era president el mundialment conegut astronem Comes i
Sola, que al assabentar-se de la labor de la Biblioteca s'oferi per venir a donar-nos una conferencia. Tambè organitza-rem un curset de Gramàtica catalana, dirigit pel notable poeta Sànchez
Juan. Si mal no recordo, tambè pretenguerem ensenyar a ballar sardanes.
Amb tota sinceridat, ~aig
de manifestar que si no haguès sigut per la Secció Deportiva, l'obra
de la Biblioteca, no hauria tingut aquella embranzida. (En el butlletí editat per la U.D.Montgat,
commemorant els 50 anys d'histona del basquet, s'amplia l'informació de les activitats
deportives ), però tambè la cel.lebració dels actes culturals, excursions i sortides col.lectives,
tingueren una amenitat que ens ajudà mantenir aquella germanor.
Fou remarcable l'austeritat econòmica que ens desenvolupavem, les quotes eren minimes,
teníem alguns modestos donatius mensuals d'algunes fàbriques, pero de cap estament oficial
ni de l' Aj111ntament tinguerem cap aj uda moral ni monetaria.
Amb ia finalitat de que poguès col.laborar tot el poble, tinguerem molt present d'estar al
marge de tota ideologia politica.
EPILEG: Que l'obra realitzada per una joventut idealista i il.lusionada, no ha continuat,
perque fou destroçada per una guerra fraticida. He tingut interes en recordaria perque se
sàpiga que alguns companys que disortadament han passat a millor vida, junt amb altres que
no trigarem gaire a fer-los companyia, amb tot anhel i el mès gran desinterès, ferem una labor
tant completa, que no recordo que mai se n'hagi realitzat un altre a Catalunya.

Montgat 28 Setembre 1981.

-
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CONSTRUCCIONS
i REFORMES
MONTGAT, s. L.
l l

Sant Jordi, 49 baixos

Telèfon 469 03 56

08390 M O N T G A T

HORARI DE MISSES
Claretians

Parròquia
Festius:
Feiners:

19 h. (vigília)
1O h. (castellà)
12 h.
7,30 h.
19 h.

19, 15 h. (vigília)
11 h.
13 h. (castellà)
19,30 h. (EXCEPTE DILLUNS)
Club Sant Jordi

DESPATX PARROQUIAL: De 20 a 21 h.
Dilluns i dimecres als Claretians
Dimarts i dijous a la Parròquia
NOUS TELÈFONS:

Parròquia St Joan
CiareUans .. Casa
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469 15 59
469 13 22

JOSEP

RÈTOLS - ROTULACIÓN

ROGI, S.L.

PINTURA

F ILS, CAP S l CO R D E S
D E TOTES C LASSES

RÈTOLS EN GENERAL
Mar, 55 i Plaça Sant Joan, 6
Fàbrica: Enriqueta Pujal, 6
Tels. 469 03 03 - 469 04 46
Fax 469 12 36

Riera Sant Jordi, 68
08390 MONTGAT
TEL. l FAX 469 09 86

08390 MONTGAT

MIREIA -e..¿,

~

1
l

serralleria de Ferro i alumini

mARÇAl i JOAn MIREIA CENTRE D'ESTUDIS
TALLADA
Donya Amadea, s/n. (Mestra)
Tel. 469 24 50
Marina, 49
Tel. 469 01 52

ENRIQUETA PUJAL, l
TEL.-FAX 469 17 44
MONTGAT

08390 MONTGAT (Barcelona)
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En tots els pobles de· la nostra terra catalana, en la
dècada dels anys 1920 - 1930, es feien unes festes de
carnestoltes molt lluïdes i participatives.
Els joves passaven per llur poble recollint al ~
una
cosa per
al sopar que organitzaven a cada lloc. La gent els posava
als cistells ous, patates, botifarra, llonganissa, etc., i
amb tot el que recollien feien un sopar.
Tambe sabem que el jovent portava una llarga canya o bastó
que era conegut amb el norh de "rostera", que duien dos
joves a coll, passant per tot el poble, i allí les dones els
anaven penjant les llonganisses, les botifarres i tot allò
que s'hi pogués penjar. Ells amb això a coll, anaven cantant
per tots els carrers del poble cançons al. l usi ves a la
capta o arreplec.
La rastrera que portem
és més llarga que el mes de maig,
i per emplenar-la
ja cal que poseu bon tall.
Aquest noi de la cistella,
és un gran jove i un gran he~u,
més s'estimaria a la vostra filla
que tot el que li donareu .

Era costum per Carnaval, fer coques de greix per aquests
dies, i també era costum que els joves entressin a les
cases, en un descuit de les mestresses, i que els prenguessin
les olles que tenien al foc. un cop el jovent s'havia begut
el brou, els era reposada l'olla al foc, plena d'aigua .
després de sopar, els nois anaven a buscar les n~ies
i
anaven a ballar ... Si no s'anaven a buscar , les noies no
sortien de casa. També hi havia algun cas que el pare de la
noia no la deixava sortir amb aquell noi que l'anava a
buscar, ja que esperava que ho fes algú de "més categoria" .
La gent anava pintada amb farina , pintura, masca res, etc .,
ja que ningú no portava careta, perquè ai xò era molt mal
vist, fins al punt que era considerat com a cosa del dimoni.
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Un cop passat el Carnestoltes arribava la Quaresma,
la qual cosa ja canviava l'actitud de tothom. Ara
arribaven els dies de duresa, de penitència,
d ' auster i tat . La Setmana Santa era la culminació
d'aquests dies, amb les processons, els via crucis,
el dejuni, i un seguit de tradicions . La orocessó del
llogarret de Durro es distingia per la dura penitència
que s ' imposava als concurrents que hi assistien en
compliment d'un vot o prometença. Una de les setmanes
santes més destacades de tot el Pirineu català, per
no dir la més destacada, era la que tenia lloc a
Barruera , o n acudien gent de molts indrets llunyans.

El dia de Pasqua a més del cant de caramelles, era
típic pel fet de menjar-se la truitada, que consistia
a men-jar-se una grossa truita feta amb tots els ous
que duran t la Quares-ma haguessin agafat de l'onyal (
ponedor ) , a fi de fer aquesta truita. Hi havia truites
de 1 8 ous . El fet d'amagar els ous era conegut com
amagar la conya .
Avui n omés són record,
de la nostra terra .

aqu estes boniques tradicions

Recull del llibret costums de un poble.

52

SOCIETAT ANÒNIMA DIST RIBUÏDORA DE MATERIALS PER A
I N STAL·LACIONS

VENDA DE MATERIALS
-Electricitat
-Fontaneria
-Gas
-Calefacció

l

-Sanitaris
-Aire condicionat
-Griferies
cl. Enric Granados, 57-59

cl. Lleida, 15-17

Tel. 752 35 11
PREMIÀ DE MAR
Fax 752 12 10

Tel. 387 32 45
BADALONA
Fax 383 44 03

m

TECFRI ®
JORDI RAM IA GISBERT

Refrigeració
Industrial i Comercial
Acondicionament d'aire
Oficines: Sant Jordi, 66
Taller: Horta, 19 - 21
08390 M O N T G A T

Telèfon 469 22 56
53

PINTORS I RETOLISTES DES 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 M O N T G A T

FOTO

Telèfons 469 31 47 - 469 05 01

CREATIVA

PER:

• P U BL I C ITAT
• BNDUSTR I AL
•MODA
• REPORTATGES DE NOCES
•RETRAT

Prim, 111 • BADALONA • Telèfon 384 60 56 • Fax 464 39 63
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FRASES FETES
En totes les llengües es troben sovint una sèrie de frases que
per mitjà de comparances o de relació d'imatges, a vegades ben
poc clares, transmeten una Idea que potser no sabríem dir en
una sola paraula, sorgeix de situacions lligades a la vida
quotidiana.
En l'obra El CaN de la Marina de Josep M. de Sagarra podem
trobar frases com ara:
• Corre, que al pot només hl queden quatre anxovesl
• l el teu noi què? ••• Li has amanit l'escombra?
• Si, mira, tot plegat, rem de quatre hores, dos rals de part i ben
mullats d'esquena.
• Si has vist cua de gall posa-t'hi cebes.
• Si mai tomes a dir ni un gruix d'espina •••
• Guaita quin vol de peix per sucar molla.
• Bon vent de popa que l'antena aguanta.
• Van per la colla i mosseguen el pop.
• Gastes mal geni.
• Ja veuràs el pa que hi donen.
• Doncs, au, confita'l.
• Tens uns dits de plata.
• Quina li ha picat?
• Ja estàs torrat?
• Que ho hem de mullar?
• No us fa peça aquesta noia?
• Esteu cosit de feina.
• Fas molt mala fila.
Busqueu en el record alguna frase que us deia l'àvia.
Segurament no sabreu dir, en poques paraules, la mateixa i dea.

.
RecuJl de l'obra El Cafè de la Marina
de J.M. de Sagarra.
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ESPECIALITATS A LA CARTA
- Casaments
- Bateigs
- Comunions
- Banquets
- Reunion.s

Carrer Marina, 19 (Ctra. N-li, km. 629,45)

MONTGAT

Us desitja bona Festa Major

TELÈFON 469 06 63

RECUBRIMIENTOS

PRINCIPAL
OPT/CA

TÉCNICOS
ELECTROLÍTICOS

IGMAR

LA TEVA ÒPTICA DE CONFIANÇA

GRADUACIÓ D Ull ERES
lENTS DE CONTACTE
ÒPTICA INfANTi l Ull ERES DE SOl
1

Aplicaciones electrolíticas de plata,
niquel, cobre, zinc, etc.
Control de espesores con
microprocesadores.

ª

"

C:

Ramón y Cajal, 6
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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. 469 22 41

Tel. 469 18 48

MONTGAT

R

El TRAMVIA MONTGAT TIANA
Durant la celebració de la festa major de Tiana de 1996 es va inaugurar un
exponent del tramvia. Tot el conjunt del vagó ha estat restaurat, gràcies a la constància
i l'amor que una persona té envers el·lramvia Montgat Tiana. Ell es diu Lluís Carreras
antic regidor de cultura de l'Ajuntament de Tiana. El tramvia va ser adquirit per 100.000
pessetes i des de Masquefa es va traslladar a Tiana, el dia 11 de Juliol de 1992 on
provisionalment va ser posat al pati de casa seva, aquí es van fer els treballs de
restauració, que va ser molt laboriosa a causa de l'estat ruïnós del tramvia. Gràcies a
ell, cap visible de tota l'operació, es va aconseguir i es va poder tenir exposat en una
plaça de Tiana, el tramvia núm.2.

Moltes gràcies Lluís
La Comissió de Festes Sant Jordi.
Les Mallorquines - Montgat 1997
MOl<GA T - CA.RR ETERA REA. L
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R/IB/IT
JOIERS

FRANCESC LA YRET, 112
TELÈFON 384 41 11
BADALONA

En els millors moments

MATALASSERIA
ESPARDENYERIA

VIDRES l CRISTALLS

VENDA i COL·LOCACIÓ

MODELS PER LA FUNDICIÓ

~aH.,Jf"r
CANONADES fi ACCESSORIS PVC

Especialitat en:
Tendals i Cortines

Ramón y Caja l, 14
Riera Sant Jordi, 49
Telèfon 469 25 78
Fax 469 25 78

cl. Marina, 27
Telèfon 389 29 55
08390 MONTGAT

MONTGAT
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Telèfon 387 59 95

BADALONA

La intolerància:

La paraula tolerància és tan bonica que la tenim plantada en el jardí interior que tots cuidem,
perquè faci goig a nosaltres i al~ altres. Ens agrada creat-nos un petit món amb paraules d'aquesta
mena: tolerància, pau, respecte, convivència, generositat, comprensió Un móH de paraules, potser
dirà algú, no és gaire de fiar. Les paraules se les emporta el vent, segons la dita clàssica. Jo no soc
tan escèptic. I suposant que les paraules se les emporti el vent, vol dir que circulen, que van d'un
lloc a l'~tre,
que molta gent les sent passar, i penso que alguna bona llavor deixem caure, mentre
passen i sonen, les paraules com tolerància, i pau, i convivència ... Només repetint una paraula
podem arribar a entendre què vol dir.
Tots hem après, més o menys, què vol dir tolerància: actitud de respecte davant les conviccions
d'altre i en matèria religiosa, política, ètica, artística, etc., ni que siguin molt diverses de les
personals. I cal reconèixer que no és gaire facil suportar en els altres allò que nosaltres
desaprovem. Ni en el camp de les idees ni en el camp dels costums. El que és facil és dir-ho, que
so~
~olerants,
com és facil dir que som generosos o comprensius. El problema sempre és la
practica.
Potser seria higiènic que cada u s'esforcés a redactar una petita llista de les seves intoleràncies diem, de tant en tant, ')o no tolero que ... "-, aleshores convindria analitzar, serenament, cada
mtolerànc~
c~nfesad,
i comprovar fins a quin punt som intol~ras
davant un. fe~ determinat, per
una consciencia cívica socialment compartida 0 perquè ens of~s etim
º, pe?udi~ts
?er uns
pensam~t
o uns hàbits que contradiuen els nostres. Aquesta mtolerancia es l egocentnca, encara
que sovmt es disfressi de defensa de principis altruistes.

?é

L'objectiu cívic, en definitiva, és mantenir els propis criteris, sense que això signifiqui impedir que
els altres exerceixin ta seva llibertat de ser i d'actuar d'una altra manera.
Les paraules boniques, com tolerància, són una trampa perillosa. Hi ha el risc d'enamorar-se'n i
creure que ja ens l'hem feta nostra. Però la pedra de toc dels sentiments és el compromís quotidià:
l'exercici concret i experimentable. Ho han de dir els altres, se de debò som tolerants, perquè són
els altres els qui, prescindint de les paraules, fan la suma dels nostres actes.
Valdrà la pena examinar si els altres tenen raons per creure que som tolerants amb la família, amb
els veïns i ~?1
~Is com~anys
de treball.
.
.
, .
. , .
.
La p.erfeccio es impossible, però es tracta de reduir les. nostre,s i~tolerancs
a una dosi mmima, i
rebaixar-ne el grau d'intensitat per tal que, més que d'mtolerancia, puguem parlar de desacords,
de diferències de visió o d'opinió.
J.m.e. 1997
La Comissó Festes Sant Jordi.
'
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Farmacia del TUR0 11
11

CAMBRAS MODELS

Lda. MARINA TOURÍS
CLAUDI DE JOSÉ GOMAR
MODELISTA

-

DERMOFARMACIA

-

FORMULAS MAGISTRALES

-ORTOPEDIA
-

NUTRICION

-

HOMEOPATIA (ENCARGO)

Arno Jager, 89 baixos
Telèfon 469 05 67

{Tu ró de Mar) M O N T G A T

MONTGAT

Teléfono 469 00 45

MORTERERA MONTGAT, s.A.

So i Llum

LLORENÇ

MORTEROS DE CAL Y ARENA
Y ARIDOS EN GENERAL

l

cl. Moianès, 12

cl. Sant Jordi, 74

Telèfon 840 07 00
08400 GRANOLLERS
(Barcelona)

Tels. 469 01 48 - 469 07 40
08390 MONTGAT
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cl. Alfons l, 52-54
Telèfon 870 04 44
08400 GRANOLLERS
(Barcelona)

lilirtel

ELECTRO
GUERRERO

DISTRIBUIDOR OFICIAL

MARINA, 85 (DEVANT ESTACIO RENFE)
08390 MONTGAT

CABLES DE TOT TIPUS
PILES RELLOTGE
TELEVISORS
WALKMANS
RELLOTGES
TELÈFONS
RÀDIOS
•
VÍDEOS
•
CINTES
•
PILES
•
PRIMERES MARCAS I BONS PREUS.

•

TELF/FAX.: 469 18 6
Móvil. 907 20 18 51

.
:
.
:
.

REPARACIÓ

TELEVISORS
AUTO RÀDIOS
EQUIPS DESÓ
•
CÀMERES DE VIDEO
•
VÍDEOS DOMÈSTICS
ORDfNADORS I MONITORS
ANTENES PARABÓL.LIQUES
COMANDAMENTS A DISTÀNCIA

..
.
.. .
...
..

•:

SOLUCIONEM EL SEU PROBLEMA EN 24 H .

-SERVEI SERIÓS I GARANTITZAT-

PERRUQUERIA DE
SENYORES

s\

JOSEP MARIA

f\...ofl.

C\

5 t:.\'.\"y

p..ºº

~,cu

ESPECIALITAT EN:
- FLORS NATURALS
- RAMS DE NÚVIA
-CORONES

Carrer Mercat, s/n.

Telèfon 469 07 33
MONTGAT

Parada, 48 - MERCAT DEL CENTRE
Plaça Espanya, l - Telf. 469 27 53
MONTGAT
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RECULL D 'ANUNCIS DE GENER - FEBRER 1935

J

"A can PAGAN"

CE LLERS l DESTIL"LERIES

RtGENT-

Pes ca salada , qu e viu res , t eixits i rob a
c onf e c c ion a d a

La única · ca sa qu e
dón a als sa us cl ients
un tan p er cent del
qu e con s umei x en

E. BARRAU
MAR I NA, 31

MON TG AT

TEltfON 44

tBARCEl ONAI

Ramon i Cajal, 1 B- M O NT6AT

FL ECA

TA LLER DE FU STERIA
MECA N ICA

- - DE

•

J A CINT
ELIAS

).1Mtal

a

: ~

DROGUE S l
COLONI A LS

i~

d ' ~,

•

i~.

•

VE N D.E S A l

M ~ jbit

•
a l o , ~u

; n•)

, : ~BafMe

~

[) ~ ! A l

Mal~rquin-es,
1
MONTGAT

MON TGAT
(Loo M

l
11

16
~l

J

Antoni
Alvarez
OBR ES l CO NSTRU CCI O NS
Pra t çle li; Riba , 38-Mo nt ga t

u

ffla.t., 35

fl,~t

ííll= = = == = =ííll
C A F E - B A R

l D E A L - Generalísimo Franco, 95 - Montgat

íl

íl
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TRANSPORTES CON AUTO CAMION Y CARRO

~ ~:·

~:,

~:

Agencia

íl

Ba z a r M A RI - CA R MEN - San

Barcelon 2

:

~íl

FACUNDO A RT AU

íl

en

!

FABRICA DE HIELO

Rech, l l . Tel. 21 l3 66

Milans del Bosch, 26 - Tel. 51 - M~

1

ntga

Jorge, 2 - MONTGAT

íl

c:=J<i>~a1

CARNISSERIA
TOSSINERIA
QUEVIURES

Fà brica de (¡nRoses i s ifon s
D l POS (T

Espocialllal

on carn tre sca
( b a d o l l a , x a l,
porc) i Polloria

BOTIGA NOVA
MARINA,

DE CERVESA

MORITZ

F. T eixidó i Giralt

75

(davant la para·
da dol tramvia)
TEL~FON
89
Sucuraol:

PLAÇA ST. JOAN

MONTGAT
LE S MALLORQUINES

GALETES

•
MARINA, s
MONTGAT

'IDEAL

1

Grsn saló de Perruqueria
per a senyores

Queviures
de

de Na

Ramon

Conxi ta de D arbra

Les millors de les millors

Occolorah

MONTGAT

de

so

ca-

bell i pintat., ondulacions 1 maaat4c1,
fricciona, d c., cte.

!LES MALLOROUINESJ

E1
a

fan

1crvc i 1

Marina, 53

domicili

Montgat

Carrer de Sont Jordi-Mnl~

Taller de
Serralleria Artística
de

Jau me
Manzanares
Fabricació de
carre tille s metà l·liqu es, L agones,rastrell s
e t c. , e t c.
Sant Jordi, 19

MONTGAT
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lé

Fruites i
Verdure s
-

de-

Josep Sa les
(a MORENO)

Sani Jordi, 41

Montgat

POESÍA AMATEUR
El camino de la vida

I
Que lindo camino,
que liso, que sol,
que flores tan lindas,
se ven al andar.

VI
Que mal vas andando
que largo camino
pensando en llegar
que pena, que oscuro.

11
Quince, o veinte años
que seguro estas,
con que fuerza pisas
camino al altar.

VII
No encuentras la mano
que te ayude a andar
y poder llegar y encontrar
el largo camino y llegar al final.

Ill
Que lígero el paso
pensando, en llegar
no crees poderte cansar
todo és tan hermoso
piensas llegar.

VIII
El sol ya no brilla
las flores no estan.
Que sola te encuentras
que sola que estas
ya no tienes fuerzas
para ver el camino
y llegar al final.

IV
Sigues y sigues andando
ya no es tan liso el camino
ya no brilla el sol,
ni encuentras la flor.

Isabel Vera

V

Que vaches, que viento
que largo el camino,
lo encuentras ya,
que oscuro se pone.

arno jager, 7 9
telèfon 469 22 50
fax 469 22 50
08 390 montgat
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GELATS
XARRUPS

~

PASTISSOS

·
¿!f~

aen§D~

LACREM, S. A.
e/. Ramón y Cajal, 19 • Tel. 469 os 60 *
MONTGAT (Barcelona)

~r

~

CAIXA DE CATALUNYA
comparteix la vostra festa

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

