coneix...

6 de juliol de 1933
Montgat es va segregar de Tiana fa 75 anys

Aquesta és, potser, la data més important en la història de Montgat, en què el nostre poble compleix
la majoria d’edat i trenca el vincle que el lligava al municipi de Tiana, tancant així la llista dels pobles
costaners de la comarca del Maresme que en el decurs dels darrers dos segles es constituïren com a
municipis independents de les seves poblacions d’origen.
Des de que a mitjans del segle
la segregació del veïnat de Tiana.
XVIII els pescadors tianencs,
Aquest fet, i les diﬁcultats per la
lluny ja el perill de les escomeses
governabilitat, va ser aproﬁtat
de la pirateria, substituïren
per un grup de montgatins per
progressivament les barraques en
presentar el dia 28 de desembre del
que guardaven els ormeigs de pesca
1932 una petició, avalada per les
per humils vivendes aixecades
ﬁrmes del 62 per cent de l’electorat
al redós del Turó de Montgat, la
del districte 2n. demanant que
llunyania amb el centre social i
aquest fos segregat del municipi
religiós de Tiana –l’actual ermita
de Tiana, petició recollida per la
de la Mare de Déu de l’Alegria–
majoria del consistori, que, un cop
va fer que el veïnat
cursada a la Generalitat
de Montgat (l’actual
de Catalunya, fou
Barri Antic) anés
aprovada per Decret
«A la costa llevantina, en menos d’una centuria
assumint la pertinença Vilassar, Premià y Masnou, amb constancia may rendida del
Conseller
de
a un poble amb unes
romperen valents lo jou que ab los de Dalt los unía;
Governació el 6 de
arrels pròpies, com ho
quedava un poble naixent sota lo Montgat altívol,
juliol del 1933.
expressen els versos
habitat per pescadors, gent de cor y decidida,
Pocs dies després,
continguts en un llibret que ab prou feynas y fatigas, de la Madrastra fugitne, el dilluns dia 17 del
editat l’any 1900.
per rompre’l vincle de Dalt aixecaren una iglesia
mateix juliol, va tenir
que des d’alta mar s’ovira,
Aquest sentiment
lloc el Ple constitutiu
es va afermar a les essent desde est jorn Parroquia dedicada al gran Baptista» del nou consistori del
acaballes del segle XIX
municipi de Montgat,
i principis del XX amb
Versos editats al 1900 amb l’assistència dels
la industrialització del
sis regidors que ja ho
veïnat de Les Mallorquines i l’augment de població eren en el consistori de Tiana per elecció del districte
forana sense els vincles sentimentals vers Tiana que 2n –Montgat i les Mallorquines–: Carmel Casanovas
encara servaven els antics montgatins.
i Riera, Salvador Argemí i Pera, Josep Pedrisa i Tolrà,
En les eleccions municipals del 14 d’abril del 1931, Jaume Estadella i Urgell, Francesc Villà i Mas i Jaume
l’augment de població dels veïnats de Montgat i Les Mir i Castellà. Completaven el Ple en Pere Rodés i
Mallorquines va capgirar la correlació de forces en el Raymond, Joan Batlle i Font, Josep Colldeforns i
consistori tianenc, que ﬁns aleshores havia mantingut Marigot i Francesc Casadejús i Teixidor, aquests
una majoria de regidors del districte electoral 1r. – designats per la Generalitat de Catalunya, en la seva
l’actual terme municipal de Tiana-. Dels 11 regidors condició d’impulsors de la campanya de segregació.
electes, 6 ho foren pel districte 2n. –Montgat i Les En una primera votació és elegit alcalde en Carmel
Mallorquines–. En el ple per l’elecció dels càrrecs Casanovas, que ﬁns aleshores encara ho és del
municipals, els regidors montgatins coparen els més consistori de Tiana, el qual no accepta el càrrec. En
importants del nou consistori, amb la protesta dels una nova votació és elegit en Pere Rodés i Raymond,
tianencs, que van refusar qualsevol responsabilitat de primer alcalde del nou municipi de Montgat.
govern, un dels quals va prendre la paraula per demanar
Abelard Chimisanas i Julià
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