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Des de fa deu anys quan arriben aquestes dates m'adreço a vosaltres per a 
demanar-vos la participació en els actes organitzats amb motiu de la Festa 
Major de Sani Jordi. 

Si en Ioles aquestes ocasions volia que fa Festa fos un motiu d'alegria, aquest 
any ho desitjo encara moltmés, ja que durant uns dies podrem anar a divertir-nos 
al lloc que havia provocat més patiment al nostre poble. 

D'altra banda, aquest havia estai l'espai on originàriament s 'ubicava la Festa, la 
qual cosa suposa la recuperació d'una part molt important d'aquesta. 

Un altre aspecte que també hem recuperat és la Comissió de Festes, als membres 
de la qual vull donar la Benvinguda i les gràcies per intentar fer la Festa el més 
lluïda possible. 

Montgatins, amics Iols, tenim l'ocasió de gaudir d'unes bones jornades i espero 
que així ho farem. 

sgt. PERE DE JOSÉ l HERMENS. 

~ 

LA FESTA ES DE TOTS, l ENTRE TOTS HEM DE HR·lA 
Quan aquest programa arribi a les vostres mans, just fa rà un mes i mig que vern 
inic iar converses amb l'Ajuntamet per tal de cercar, plegats, un redreçament de 
la nostra Festa Ma jor de Sant Jordi. 

Bé, doncs ja hi sóm altra vegada. Amb la il. lusió d 'uns principiants, l'experièn
cia d'anys enrere i coneixedors que no hem disposat del temps necessari que cal 
dedicar-h i, hem posat en marxa el nostre enginy per ta l d 'oferir-vos la millor 
Festa Ma jor que les possibilitats ens han permès. 

Si surt bé, millor que millor, si no és així haurà servit per tancar un parèntesi del 
que no cal cercar-ne responsables, i que pot ser el detonant que trenqu i el gel per 
a properes Festes Ma jors o altres activitats de ca ire popular. 

Creiem que de l 'ex it de lo Festa Ma jor d'enguany depen lo motivació d'aquesta 
com issió da cara a les properes, i tenim molt clar que l'èxit d'una Festa Major es 
mesuro amb la participac ió del poble. 

Bona Festa Ma jor. 

Comissió Festa Ma jor Sant Jordi 



FERRETERIA 

Francisca Rodrigo 

Marina, 33 - 35 
Teléfono 389 35 93 MONTGAT (Barcelona) 

Alarcón 
ASSESSORIA TÉCNICA D'ASSEGURANCES 

Josep Alarcón i Muñoz Ramos 
CORREDOR D'ASSEGURANCES 

Col.legiat n.º 6.085 

389 59 50 GALERIES F MORAGAS, LOCAL 5 MONTGAT (BARCELONA) 



R/IB/IT 
JOIERIA - RELLOTGERIA - ARGENTERIA 

FRANCESC LAYRET, 112 

TELÈFON 384 41 11 

BADALONA 



BANYS 
MONTGAT, S. A. 

Barrau Massó, 14 
Telèfon 389 06 99 

casetes platja 

MONTGAT 

ELECTRO 
GUERRERO 

l 
T.V. COLOR 

. VIDEO ----------t Hl-FI 
s. A. T. GARANTIZADO 

cl. Marina, 85 
08390 MONTGAT Telf. 389 18 97 



'Desitja a tots 

ef.s 'Jv[ontgatins, 

una mii{or 

:festa Major de Sant Jordi. 



- Bodas 
-Bautizos 
- Comuniones 
- Banquetes 
- Reuniones 

ESPECIALIDADES 
ALA CARTA 

RESTAURANT 

La Graella 

Calle Marina, 19 
(Ctra . N-II, Km. 629'45) 
MONTGAT (Barcelona) 

1 J 

[ TELÉFONO ~89 O~ ~3 J 



FESTA 
L'hivern ho quedat enrero , 
adéu o les fredes nits, 
Aoçodes i glaçats llits; 
ja ens tornarem a veure l 

Les arbredes del carrers 
s'ufanegen amb delit , 
dolça briso que omplo el pit 
i es disperso pels terrers; 
Son perfum primaveral 
dens, s'aplomo o les con trades 
on les coses son contades 
i lo vista és celestial: 
Ben blanquejats e ls portals, 
les senyeres ol s balcons, 
i o lo llor i pels racons 
belles Aoires immortals, 

Cor semblo que brillin més 
els clavells d'aquests terrats 
que Iols e ls que son emprats 
en fer .nos gastar diners. 
l ol mig de l'imme ns jardí 
just farc it de lluents Aors 
amb vestits multicolors, 
acabades de Aorir: 
Petits nins, a legres ne nes 
que amb les go les de les festes 
són darrera les finestres 
esperant a les veïnes; 
Eixerides papallones, 
que envohodes de rosada 
espurnegen l'esplanada, 
espigades, i rodones . 
Jovenalla que amb el sol 
esclato en mil pètals d'or, 
de formosu ro i candor, 
pordolets de primer vol. 
Ales ràpides i tendres 
esporuguides però, 
d'amagat fon un petó 
o l'envelat, el divendres ... 

Als cavallets i o la firo 
s'hi amunteguen els menuts, 
i van passant els minuts 
mentre o lo plaço tot giro . 
Quan lo nit jo n'és entrada 
ol llampec de les bombetes, 
acolor ides llumetes 
que tremolen fins l'albada , 
El batec de l'harmonia 
crido o tota lo gentada 
que asseguda i encontodo 
va escohont lo melodia : 

MAJOR 
T oc d'atenció ols ballarins 
que preparen llurs parelles 
amb ses cares ben vermelles, 
xic de cava i colorins. .. 
l la danso ha començo! 
tant pels joves com pels grans, 
fins i Iol alguns infants 
que fent gresca s'hi han quedat. 
Dins la vela, la remor 
de gatz ara i d' il.lusió 
que avui és Festa Major, 
dins del cor, el vell omar. 
A les taules, xerinola , 
a la p ista tothom ballo; 
mentrestant la lluna calla, 
desvetllat, un gos g rinyola . 
Ho sonat el cornetí ! 
roso roja, seda ol llaç 
i l' enamorat de l braç 
que e l boll de roms ja és aquí 

El cel hi vol afegir 
a ton sorol losa onada 
una molt forta tronada 
que acompanyi al tamborí, 
l humitegen bé l'entorn 
aigües Iresques de l'abril 
que són poques i en són mi l, 
quan ol poble ningú dorm. 
A l'entrar la matinada 
que mustiga la foscor 
i ens atrapo en son albor 
com follia entrenyinada, 
Amb putpurri de cançons 
i amb e l vols del fanalet , 
espai mes que de ben cert 
acabaran en petons, 
Revé e l silenci a la vi la , 
i a l'espero del not1 dia 
xiula el tren a llà a la via 
marcant l'hora de partida. 

Neix e l jorn, i son brillar 
espavila als moliners 
que recorren e ls carrers 
tot cercant amb qui xerrar; 

Al voltant del mig matí, 
amb compàs de cercavila 
es desperta qui dormia, 
i torna a esclatar el jardí ... 
Passejant per tot Montgat 
plens de goig i de tendror, 
Visca la Festa Major l 
que Sant Jordi ja ha arribat. 

/sldM Co/omé 



PERRUQUERIA DE SEÑORES 

Carrer Mercat, s/n. 
Telèfon 384 32 55 MON TGAT 

ESPECIALITAT EN FLORS NATURALS 
RAMS DE NUVIA - CORONES 

Plaça Espanya, 1 - Telèfon 389 27 53 
MONTGAT 



DROGUERÍA INDUSTRIAL 
PERFUMERÍA 

ARA Hnos. 
PINTURAS - BROCHAS - DISOLVENTES 

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 
PAPELES PINTADOS 

e/ . MARINA, 99 - 101 
TEL. 389 31 98 

B. MUCHAMAN 

MONT GAT 

Sant Jordi, 49 - Tel. 38916 49 
MONTGAT 



Laboratori 
Fotogràfic 

Marí na, 85 

e Carnets a l'acte 

e Material d'oficina 

• Fotocopies 

1Jf nins í\Iarrón 
LLIBRERIA PAPERERIA i JOGUINES 

Telèfon 389 34 49 MONTGAT (Barcelona) 

CONSTRUCCIONES 
:;¿::=ROQUECARRANZA 

San Antonio M.• Claret, 205, atico 2.• 
Teléfono 384 09 21 MONTGAT 



~!~ 
INSTAL·LACIONS 
ARTAU, S.A. 
ARNO JAGER. 10 
T389074J 
FAX 389 2591 
CAMI Véll A TIANA. 2 
r_ 3892926 
08390 MONTGAT {BARCELONA) - MOBLES DE BANY 

- AIXETES 

- ACCESSORIS 

ELECTRICITAT -AIGUA- GAS - CALEFACCIÓ - AIRE ACONDICIONAT- REG PER ASPERSIÓ - PROJECTES 

SONY • PANASONIC • RADIOLA • AIWA • MIELE • CANDY ·IGNIS. 

OBJECTES REGAL • ELECTRODOMÈSTICS • VIDEO • HIFI • 
VIDEO CLUB • BISUTERIA. 

Electrodomèstics 

ART AU 
Marina, 55 Telèfon 384 39 03 MONTGAT 



TECFRI® 

C 
REFRIGERACIÓ 

INDUSTRIAL i COMERCIAL 
ACONDICIONAMENT D'AIRE 

JORDI RAMIA GISBERT 

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

1errolleria de ferro i alumini 

ffiAR(Al i JOAíl TALLADA 

PUJALS, l (Riera) Telèfon 38917 44 MONTGAT 



L'AMOR 

Si et pregunten que és amor 
algú que no ho sapiga gaire 
li diràs que és un cop d 'aire 
que es fica a dintre del cor. 

\ L'amor, dintre del cor fa niu 
dins del niu fa flamarada 

t fuig l'amor, el foc s'apaga 
però encara hi queda caliu. 

Ve un dia d ' una ventada 
i fa buf . .. ! cap el niu 

com encara hi ha caliu 
torna a fer la flamarada. 

l. Vera 
(10-01 -1.938) 

Sant Jordi, 1.990 



PROG 
DIVENDRES DIA 20 
A les 19'30 hores: Pregó de Festa per tot el poble. 
A les 20'30 hores: Sorteig de taules a l'envelat. 
A les 23'00 hores: BALL DE GALA, a l'envelat amb l'actuació de 

la gran Orquestra MARAVELLA. 

DISSABTE DIA 21 
A les 11 '00 hores: Concurs de Tir de Saló a l'envelat. 
A les 15'00 hores : SLALOM INFANTIL a la Riera Sant Jordi per a 

nens i nenes de 7a 13 anys . 
A les 19'00 hores: Sortida del D R A C pel barri Mallorquines, 

amb el Grup Geganté del Masnou. 
A les 22 '00 hores: Gran ESPECTACLE-SHOW a l'envelat amb 

les actuacions de: 
MAGIC ANDREU (mag) . 
JORDI LP (humorista) . 

~ , LISSY (vedette). 
~ t \ HECTOR Y SUS AMIGOS (ventriloquia) . 
~ A 4-. l) ; LIDIA l JOAN DAVID (bal l). 
/...~, o 1¡d ~: · VANESA (canta nt de Montgat) . 

0 . i NURIA INGLES (presentadora) . 
~ : Venda anticipada d'entrades, de l'ESPECTA-

CLE-SHOW, als següents punts: 
- Farmàcia C i ric i Delgado (Riera Sant Jordi, 14). 
- Estanc Arimany (C/. Marina , 73) . 
- Granja Dulcinea (Galeries Francesc Moragas) . 

DIUMENGE DIA 22 
PARTITS DE FUTBOL: 

A les 12'00 hores: Club Deportivo Montgat - Premor 
A les 17'00 hores: Club Deportivo Baterias - U. D. Gassol 

PARTIT DE BASQUET: 
A les 12'00 hores: U. E. Montgat - Terrassa 

TORNEIG DE PETANCA. 
Amb trofeus de Festa Major. 



RAMA 
A les l 3 '00 hores: 

A les l 7'00 hores: 

A les 22'00 hores : 

DILLUNS DIA 23 

Entrega de prem is dels guanyadors locals de 
la VII MOSTRA LITERARIA DEL MARESME, en 
el Saló de plens de l'A juntament de Montgat. 
FESTIVAL INFANTIL a l'envelat amb l'actua
ció de: 

LA PINYA (t itelles) . 
BABAKAR (el rei del foc) 
MARI TEXAS (escenes de l'oest) . 
DANNY l MIPPY (pallosos) . 
i berenar per a tots els nens i nenes amb 
gelats, obsequiats per la casa FARGGI. 

BALL a l'envelat, amenitzat per la gran or
questra MARACAIBO . 

A les 11 '00 hores : O FICI SOLEM NE a l'Església dels Pares Cla
retians, oficiada pel Pa re Salvador Solà . 

A les 12'30 hores : AUDICIO DE SARDANES, a la riera Sant 
Jordi, per la cobla RAMBLAS. 

A les 16'00 hores : FESTA DELS AVIS 
Recollida dels avis amb autocar per les 
seg üents pa rades d'autobus: 
16'00 h. Rambleta M onsolis 
16'05 h. A juntament de Montgat 
16' 1 O h. Turó del Mar - C/. Espanya 
16' 15 h. Carni Vell de Tiana - Rosella 
16'20 h. Guardia Civil 
16'25 h. Placeta Ciurana 

-'.'. ;:. :: -~ 16'30 h. Parada bus Costes. 
Per proximitat a l'envelat, s'han suprimit les parades a les Mallor
quines, en cas necessari, ho feu saber amb antel. lació al telèfon: 
389 06 96 . 
A les 17'00 hores: Actuació del DUO AMORES i berenar-sopar 

per a tots els avis. 
Amb la col.laborac ió del curs de cuina muni
cipal, d irigit per la Sra . Norma M . Castro. 

A cont inuació Ball, pels avis al mateix envelat. 



BAR RESTAURANT 

MARINA 

Marina, 95 
Telèfon 384 28 84 

HORARI , TAROES 

DISSAPTE SOLS MATI 

MONTGAT (Barcelona) 

16 030 • 20 H. 

10 · 13 H. 

TROFEUS 
BADALONA 
• US OFEREIX EL PRIMER 

COMERÇ ESPECIALITZAT AMB 
TROFEUS DE BADALONA 

• PUNT DE VENDA DE FABRICA 

• NO CAL QUE ANEU A BARCELONA PER ACONSEGUIA 
TROFEUS 

• us esPeAeM A: SAN sAUNO, 129 
TELEF. 384 37 32 ¡DAVANT ei..s pisos DE LA CA.i~) 



~V MIRALL 
Especialitat en Tapes calentes 

Entrepans amb pa de pagès 

(PATUFET) 

Mar, 35 

GRANJA 

CAFÈ 

MONTGAT Telèfon 389 13 7 5 

LA T Al2()~JA 

Doña Amadea. s/n. 
Telèfon 384 07 26 MONTGAT (BARCELONA) 



Expenedoria 
MONTGAT- 2 

LES 
MALLORQUINES 

Marina, 73 

l 

1000 
000 
000 

l 
_, t - ... 

j_ 

l 

Telèfon 389 16 53 

' ) l ' 

• l 

de MONTSERRAT SABATÉ GRIFOU 

MONTGAT 

Telèfon 384 19 79 Sant Antoni M .ª Claret, 205 
MONTGAT (Barcelona) 

* MOBLES DE CUINA i BANY 
* SANITARIS i AIXETES 
* REFORMES • PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS 



RESTAURANTE 

e/ . Arno Jóger, 4 

VIDAE:s ¡ 

CRIST4l.l..s 
VENDA · C 1 

OL.LOCACIÓ 

Telf. 389 10 10 MO NTGAT 

MODELS PER LA FUNDICIÓ 

~.fA 
CANONADES i ACCESSORIS PVC 

Telèfon 387 59 95 
BADALONA 



TOT PEL CONFORT DE LA SEVA LLAR 

~¿~e/¿~ 

~¿~~ 

CAMI VELL A TIANA, 2 
08390 MONTGAT 

TEL. 389 29 26 
FAX 389 2591 

LOL~ t NUR1 

Sant Jordi, 14 l."" 
Telèfon 389 05 53 

MONTGAT 



AIXI PENSAVEN ELLS 
l A ELLS VAGI EL NOSTRE RECORD 

MONTGAT, T'ESTIMO 
Ets la vila on em dugueren 
a poc temps d'haver nascut, 
on descansen els meus pares 
i la terra on he crescut. 

De petit fores la terra 
que m'acoll ies com infant, 
i jo jugant et mastegava 
tot corrent, rient i plorant. 

BAPTISTA BERENGUER l LLORCA 

LA LLAR 
La llar és el foc constant, 
és el caliu que ens empeny 
a lluitar per tots els nostres 
i a conèixer de tots el seny. 

Es el foc que crema les penes 
és foc que ompla d 'ansia el cor 
per vetllar per la família 
fins que ens separa la mort. 

SALVADOR PRATS l COMPANY 

T'ESTIMO 
T'estimo, t'estimo tant 
que en compte de goig tinc tristesa 
i és que temo aquest instant 
que d 'aquest amor tant gran 
s'apagui la Rama encesa . 

Que m'estimes bé ho se prou, 
que t'estimo també ho se 
més demà quan sorti el sol 
qui sap si aquest consol 
dintre del meu cor tindré . 

JOSEP MATA l GABARRÓ 



~LS 13()Tlt31J~l2S U~L 

M~12CAT 

U~L 

C~~TJ2~ - '"f)~TEAT 
(ABANS FRANCESC MORAGAS) 

Telèfon 389 28 39 



e FERRAMENTES 

e METAL.LISTERIA 

e FUSTA 

e EINES DE TALL 

e SERRALLERIA 

e ESTRIS DE CUINA 

FERRETERIA PRIM, S. A. 

Prim, 90 - 92 i 113 

Telèfon 384 41 51 

BADALONA 

cofa e 



A U T O 0 ESCOLES 

MONTGAT TIANA 
Sant Antoni M. Claret, 118 Sant Cebrià, 8 

Telèfon 389 37 99 

Director gerent: J. Marín 

Oficina Técnica d'Assegurances 

Joan Carles Marín 

Sant Antoni M. Claret, 118 Telèfon 389 37 99 



FARMÀCIA 

MANUEL CIRICI DELGADO 
Sant Jordi, 14 Telèfon 389 11 97 

MONTGAT 

e PREPARACIÓ FÓRMULES MAGISTRALS. 

e PREPARATS HOMEOPÀTICS. 

e ANÀLISIS CLINIQUES. 

e ORTOPÈDIA. 

e DERMOFARMÀCIA. 

e PRODUCTES VETERINARIS. 



COPISTERIA - PAPERERIA 

- FOTOCOPIES 
- TOTA CLASSE DE TREBALLS D'IMPREMTA 
- COMPOSICIÓ DE TEXTOS - AUTOEDICIÓ 
- CATÀLEGS • BUTLLETINS 

cl. Ramón y Cajal , 20 
Telèfons 389 01 02 - 389 29 98 MONTGAT 

ercVer ffoo@ft~ 
PAU ALSINA, 8 BIS TELÈFON 384 07 04 MONTG AT 

- BRICOLATGE - VÍMET i JONC - DECORACIÓ 

- S'enmarquen quadres - Vanos decoració 
- Prestatges de tota mena - Cabassos (de compra i esport) 
- Interiors d'armaris - Cortines xineses 
- Escriptoris, taules d'ordinadors - Cuinetes per canalla 
- Mobles sabaters - Bancs de fuster per canalla 
- Detalls per a regals - Dissabtes tallem fustes a mida 



Primavera, Fiesta Mayor del Barrio de Las Mallorquinas, 
cuyo Patr6n es San Jorge, cuantos recuerdos me traen a mi 
persona, al leer el programa de Festejos correspondiente al co
rriente año de 1.990, los magníficos y bellísimos escritos-versos 
de nuestros inolvidables y buenos amigos y compañeros, 
Baptista Berenguer, Salvador Prats y Josep Mata, los cuales 
siempre estaran en mi memoria. 

Yo un simple principiante, les ofrezco este insigxúficante 
escrito, porque ellos con sus rimas nos han enseñado a querer y 
respetar a nuestra CATALUNYAy a unir nuestros corazones y 
manos como ocurre al escuchar la interpretaci6n de nuestra 
danza, la Sardana. 

Un Vasco-Catalan. 

CONSTRUCCION DE AROS DE PASAMANO Y DE PERFILES 

CERRAJERÍA 
Y CONSTRUCCIONES 

MECANICAS 

MACIA Y CASAS 
Tel. particular: 389 40 13 

SOLDADURA 
AUTÓGENA 

y 
ELÉCTRICA 

Madoz, 25 Y 27 (esquina Cartes) BADALONA Teléf. 384 35 05 



(j r à ftq¡u es; 9i t>tt ta art 
Jaume Rovira 

offset - tipografia 

Arno Jóger, 79 Telèfon 384 22 50 MONTGAT 

NOTES 
- Es reserva el dret d'admissió. 

- la Comissió de Festes podrà alterar l'ordre d 'aquest programa, sempre que 
sigui en cas de força major. 

- Tots els actes com balls, festiva ls infantils, i d 'a ltres es faran a l'envelat, situat 
a les antigues instal.locions d'E .R.T. (Can Gallart) amb entrada per la mateixa 
Riera Sant Jordi. 

- El sorteig de llotge, es farà a l'envelat, el divendres dia 20 a les 20'30 hores . 

UNA VEGADA MÉS AGRAÏM 
LA VOSTRA ASSISTÈNCIA. 

COL.LABORACIONS: 

FARGGI COCA-COLA CAIXA LAIETANA 
GRUP GEGANTÉ DEL MASNOU 



LACREM,® s. A. 
TARTAS, HELADOS 
Y SORBETES DE LUJO 

ARTESAN IA PASTELERA 

EN HELADOS 

MANIFIESTA SU ADHESION A ESTA 
FIESTA ENTRA~ABLE Y SIGNIFICATIVA 

DE NUESTRO PUEBLO 

Romón y Cojol , 19 
Aportada de correos, 35 

Telf. 384 05 60 (5 líneos) 
MONT G A T (Barcelona) 



TREGU l MAJOR PARTIT 
AL SEU DINER 

COMPTE CORRENT 
AMB LIQUIDITAT TOTAL l MILLOR RENDABILITAT 
RETRIBUCIÓ DES DE l'INICI l SENSE DESPESES ADDICIONAlS 

Informi's ara mateix! 

CAIXA LAIETANA 
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