=:.Pr11J'ª~" ti' t1cte1 p11pulars
1esta 11ta1or de Sant 'Jordi 1988

clalutació
Un cop més com cada any arribem a unes dates entranyables per a tot.ei nosaltres, donat que s'acosta una de les
nostres Festes Majors. Com cada any també ens posem a
pensar com podria ser aquesta Festa, perquè a tots ens deixés satisfets, fòs alegre, participativa i ... i com cada any
intentem que el poble la visqui.
En aquests moments us voldria fer arribar la nostra
preocupació, no acabem de trobar la fòrmula exacta perquè
la població hi participi.

--

DIA 22
_
17'00 hores ·

23
DIA
9'30 hores.
11'00 hores.

_

17'00 hores. -

Hem intentat portar la festa a un espai municipal central, perquè estigués a l'abast de tots els barris i al propi
temps crear una zona d'unió, sembla que la idea va ser rebuda amb molta fredor donat que la gent no els hi semblava
un noc apropiat, vam retornar la Festa al barri i l'any passat vam patir un dels fracassos més sonats en quant a afluència de públic. Aquest any volem intentar una nova fòrmula:
LA FESTA POPULAR, la de carrer com abans es feien, treure a la gent de casa, portar-la a viure la festa al carrer.

22'00 hores. -

DIA 24
12'00 hores. -

Els actes seran els mateixos, però tot de franc, el ball
guarnit l en local tancat però obert a totes les butxaques.
QUE NINGÚ ES QUEDI SENSE FESTA.
Us demanem la vostra col·laboració, fem una festa digna
del nostre patró i
VISCA LA FESTA MAJOR!

18'00 hores. -
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da de Corn tli:JADA, ao:ienitzada per la Bane es i Majori3ttes de Les Costes.
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Sgt. : Pere José i Hermens.
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Festa Major de Primavera
Quan els ar~res posen fulles
. flüreig la ginestera
1
que sant Jordi
•
es
. arriba
auent-nos la primavera.
per això el poble de Montgat
ue a sant Jordi molt estima,
~er celebrar-li les glòries
m.ai cap esforç li escatima.

OFICI SOLE;lVJ"'

retíans i seg _,,E, a la capella dels Pares Clacentre Recr Uidament cc:>ncert de la Coral del
eat1u i cultV.raI de Montgat.

CB~~AquDE:

Celebrarem les seves festes
arnb repicament de campanes,
actes culturals i religiosos
i ballades de sardanes.

CO~CER; Per l'Orquest.-:a ~ROSALEDA». SefE~c~~e~ir~~~- Tot a la Pista Poliesportiu de

Tindrem festes per tot l'alt
per celebrar la «Capdab diada,
li farem lloances al Sant,
als avis i a la mainada.

Proclamació Guanyador.S: locals V Mostra Literària del Maresme.
Lloc : Ajuntament de M<>ntgat.

Hi haurà una sala engalanada
per donar realç a les festes,
on tothom podrà fer ballades
al só de bones orquestres.

DURANT EL MAT! HI .I'iAURA TOTA MENA
D'ESPORTS: FUTBOL, HA.SQUET, PET ANCA ,
etc.

A sant Jordi per l'any vinent
el que li pod riem demanar ,

PROGRAMA INFANTIL, amb pallassos

és que poguem fer-li la festa
en lluc ben a prop del mar.

SARDAN:t:S, amenitzada per la
estra «ROSA.:LE:DA».
Lloc: Plaça Nova dav•i.nt Pares Claretians
(Carretera de Tia~a). e

renar per a tots els nois

CoHaboren:
CAIXA DE CATALUNYA, FARGGI i

Montgat, abrll de 1988.
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COCA COLA

be-

Benvingut sigui Sant Jordi
pels vilatans de Montgat,
i que tothom el recordi
amb humor, salut i felicitat.

Organitza:
AJUNTAMENT

DE MONTGAT

Baptiste Berenguer l Llorca.
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TARTAS, HELADOS
Y SORBETES DE LUJO

Artesanía

e/fonl¡al

Pastefera

en helados

TOTS ELS MONTGATINS
i es complau en convidar·los a celebrar tots junts /es
~estes de Sant Jordi "FESTA MAJOR DE MONTGAT" que
tindrem lloc els dies 22. 23 i 24 d'abril.
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