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Avui és

TARTAS, HELADOS
Y SORBETES DE LUJO

Artesania Pastelera
en helados

l

!Festa Major Sant Joan
Montgat

Festa

Manlflesta su adheslón a esta
Fleata antrañable y algnlflcatlva
de nuastro pueblo

Però demà us atendrem amb
feficàcia de sempre.
Ramón y Cajal, 19

Apartado de Correos, 35
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PROGRAMA

dalulació

Stjo pogués escollir-ne

A

N ovament arriba Sant Joan, la commemoració de la Festa de
tot un poble.
La Festa Major ve de molt lluny, els pobles tenen els seus
costums i aquests cal conservar-los. Aquest any seguint la línea
traçada per Sant Jordi, la festa serà al carrer, oberta, gran,
sinònim d ' amistat i d'unitat. Volem que les fes tes d'avui i de les
d 'un futur siguin grans festes.
Tothom i esteu convidats, heu de participar així expressan el
nostre sentit de ciutadà, de Montgatí, la festa ens necessita i
l'hem de fer tots junts.
Us demanem la vostra col.laboració, fem una festa digna del
nostre patró.

VISCA LA FESTA MAJOR!

DIJOUS,23
22 hores.- • Actuació dels DIMONIS CORREFOCS,
ELS KABROTS de Badalona.
• REVETLLA a la Plaça de Sant Joan, amenitzada
pel Conjunt TAXMAN.

on tindré de morú;
N o triaria cap més lloc
Tinguent-ne Montgat aquí.

J o voldria que el destí,

Oh. .. / Montgat del meu amor
DIVENDRES, 24
10 hores.- • DIANA FLOREJADA per la Banda de Cornetes
i Majorets de les Costes.
11 hores.- • OFICI SOLEMNE a l'Església Parroquial de
Sant Joan. Celebrarà la misa, Mossèn Salvador
Solà.
Acte seguit l 'Orfeó de Badalona, actuarà en la misa
cantada i ens oferirà un selecte Concert.
19 hores.- • BALLADA DE SARDANES a la Ptaça de Sant
Joan amb la Cobla -Orquestra MARA VELLA.
22 hores.- • BALL a la Plaça de Sant Joan i carrer Església,
amenitzat per l'Orquestra internacional MARAVELLA.
DISSABTE, 25
18 hores. • Passada de GEGANTS i a continuació
PALLASSOS i berenar per a tota la quitxalla a la
Plaça Sant Joan.
Interessant partit de FUTBOL.

Aquesta gràcia em donés
N o allunyant-me de ton cor.

F ixeu-vos, veïns i amics;
E s la Festa que ha

arrtb~t.

Sant Joan ens engalana
T ot el poble de Montgat,

A

l'instant mateix que ens dóna

Més fe d'afany i bondad..
Afany de noble treball,
Jòta tan rica i tan pura

Oh. .. 1poble treballador
Recw.le 1. ...que és ta .figura.

Don.ant-ho tot per la vila
Ens esbargin de bon grat

DIUMENGE, 26
CAMPIONAT DE PETANCA en el camp de futbol del Pla de la Concórdia.

Montgat, Sant Joan 1988

M és tant si és treball comfesta

Obron el cor per M ontgat.
N o és això maravellós ?

L'Alcalde,
PERE JOSE I HERMENS

Col.laboren:
CAIXA DE PENSIONS PER LA VELLESA I EST AL VIS "LA CAIXA", FARGGI, COCA-COLA.
Organitza:
AJUNTAMENT DE MONTGAT.

Tots units et f em reviure
Gua.roant per a tu lo millor

Amb ànsia tomem a dir-te:
Tot per la festa Mqfor
SalvadorPruts

