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Fotografia cedida per gentilesa de : Joan Dalmau i Comas
( pre - mundials de Niça l'any 1950 )
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ORGANITZA: COMISSIÓ DE FESTES LES MALLORQUIN ES.
PATROCINA: AJUNTAMENT DE MONTGAT.
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FESTA AVIS'96
DILLUNS, 22 D'ABRIL DE 1996
AL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE MONTGAT
A LES 17,00 H: Punts de trobada
(PARADES D'AUTOBÚS)
17,00 h: Can Regent
17, l O h: Sant Joan / Carretera Nacional
17, 15 h: Plaça de la Vila
17,20 h: Turó del Mar / e/. Espanya
17,25 h: Carrer Rosella
17,30 h: Caserna de la Guà rdia Civil
17,35 h: Placeta Ciurana
17 ,40 h: Les Costes
17,45 h: Centre de Salut
17,50 h: Benzinera Montgat

A LES 18,00 H: BERENAR l ESPECTACLE PELS AVIS.
Amb

Sebastià (humor) i Núria lnglés (cuplés) i amb l' actuac ió especia l de Sarai.

Hi ha urà servei d 'autocar i es reco llirà als avis als diferents barris.

NOTA: Per poder anar a la festa, ca l retira r un ti cket per persona , abans del di a
15 d'abril, a l'Ajuntament de Montgat,

0

al Ca sa l de Cultura de Can Casanovas .

Organitza Àrea de Serveis Personals de l'Aiuntamen t de Montgat.
Amb el suport de

V::!:!:t

S . Diputació de Barcelona.
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La Festa Major de Sant Jordi torna. Torna després d'un any
difícil i crispat que semblava que no s'hagués d'acabar mai.
Però tot passa, i després d'un any en vé un altre que potser ens
porti aires millors.

El programa d'actes ens proposa activitats per tots els gustos
amb l'objectiu que durant aquests dies ningú tingui excusa
per quedarse a casa. L'organització ha treballat de valent per
confeccionar-lo i com sempre ho ha fet de manera altruista i
entusiasta. Per tots dos aspectes es mereixen, ja abans de
començar, la nostra felicitació .

Finalment vull dir-vos que a Montgat, la primavera, els
llibres i les roses tenen gust de Festa Major i jo us desitjo que
l'assaboriu tan com pagueu. Bona Festa a tots!

Pere de José i Hermens

A lcalde de Mon tgat
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SADM
SOCIETAT ANÒNIMA DISTRIBUÏDORA DE MATERIALS PER A
INSTAL·LACIONS

VENDA DE MATERIALS
-Electricitat
-Fontaneria
-Gas
-Calefacció

-Sanitaris
-Aire condicionat
-Griferies

cl. Lleida, 15-17

cl. Enric Granados, 57-59

Tel. 387 32 45
BADALONA
Fax 383 44 03

Tel. 752 35 11
PREMIÀ DE MAR
Fax7521210

•
TECFRI®
JORDI RAMIA GISBERT

Refrigeració
Industrial i Comercial
Acondicionament d'aire
Oficines: Sant Jordi, 66
Taller: Horta, 19-21
083 90 MONTGAT

Telèfon 469 22 5 6
4

SALUTACIÓ
'

De quina altra cosa podríem parlar a la Salutació de la
Festa Major de Sant Jordi que no sigui de Jordis ...
Doncs bé, com a mínim, i que en tinguem constància ja
tenim dos Jordis més al barri de les Mallorquines. L'un és Sant i ens ha
aparegut en forma de retaule. L'altre, de sant no ho és encara, i
possiblement no ho serà. Tots dos, però, de ben segur_, estan avui entre
nosaltres gràcies a uns pares que amb la seva constància i el seu esforç ho
han fet possible.
El retaule de Sant Jordi, que a partir d'ara podrem veure
i adorar a l'església del Pares Claretians ha estat possible gràcies a un pare
al seu esforç i constància i a les aportacions de les persones que ell a sabut
aglutinar.
L'altre Jordi ha estat possible gracies a l'esforç i a la
constància dels seus pares, que després de molts anys lluitant per
aconseguir-ho, finalment han portar un Jordi, precisament on fa molts anys
hi havia una imatge de Sant Jordi que, malauradament, per problemes
meteorològics va anar a parar de cap al mar.
Serveixi aquesta salutació com a homenatge a la
constància i l'esforç d'aquests pares: Uns per la seva humanitària tasca,
sovint no reconeguda, i els altres que lluiten per deixar en aquest mon un
bon testimoni del seu pas per la vida.
Després d'aquesta introducció i canviant el xip, volem
dir-vos que altra vegada es Sant Jordi, que és la nostra Festa Major i com
de costum estem preparant-la amb !'intenció de fer-ho al gust de tots i
aconseguir la participació de tot el poble. Per això i recollint la moral
d'aquesta salutació cal la constància i l'esforç de tots vosaltres ajudant-nos
econòmicament en la edició d'aquest llibre del programa de festes i
'
gratant-vos la butxaca a l'hora de reservar taules o retratar-vos a la taquilla.

La Comissió
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Academia
-de
· Peluquería
y Estética
Badalona
Homologada por la Generalitat.

INICIO DE CURSO
EN SEPTIEMBRE

Mercat del Centre - Pdes. 35-36-37
Telèf. Mercat - 469 03 05
Teléf. part. 469 30 71
MONTGAT
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Francesc Macià, 30
Tel. 388 52 01
BADALONA

Alarcó o
ASSEGURANCES

ES FAN RESERVES PER
NADAL l EL NIÑ0
81
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Tendras a tu disposición
todos los servicios de
Pe/uquería y Estélica

QUALITAT l BON SERVEI

AU~lIST2C

f«,-<.~

Josep Alarcón i Muñóz Ramos
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CORREDOR D'ASSEGURANCES
REGISTRE D.G.S. F-1352

M

o

Marina, 93
T el. 469 24 46
N T G A T (BARCELONA)

GALERIES F. MORAGAS, 5
M ON T GA T (BARCELONA)
6

Tel. 469 29 50
Fax 46919 37

PROGRAMA Dj4CTES
lDIVENDRES 19

l

~ S _ O _ R _ T _ E _ IG ~

D _ E _ T _ A U _ _ EL _

S _ - _· ~

a les 11 :oo CONCERT DE MÚSICA ROCK
.-~:,

amb l'actuació del grup:
LOOKING FORCE
de matinada
a paitir de la l :00

SEGONA NIT JOVE
Discoteca mòbil, Toro 1necànic,
Pantalla de ~ ídeo,
Karaoke, Gogo Giris

l DISSABTE 20

\

a les 16:00

FESTA PER LA MAINADA
(al Pla de la Concòrdia)
Rockodrom (Iniciació a l'escalada)
Tirolina (Podràs llençar-te p er la corda com en
Tarzan)
Globus captiu (T'enlairaràs més amunt que els
gratacels)

a les 22 :30

Concert i BALL DE GALA (a l'envelat)
amb !'orq uestra MONTGRINS

l DIUMENGE 21
de m atinada

TRACA D'ALBA (Com de costum, tocarem els coll... .s
a més d 'un)

a les 9:00 l Torneig
a les 10:00

de petanca (a l'esplanada de la xemeneia)

CO!l!fPETJCJÓ DE VEHICLES 4 x 4
Organitza LITORAL GRUP 4 X 4

a les 11:00 /li

TROBADA DE PUNTAIRES (a la Riera)

ª les 11:30

Es posarà en marxa el Tren de l'Arrossada
que sense fer fum transportarà a tothom que ho
vulguifins al Pavelló del Pla de la Concòrdia.

a les 12:00

CANTADA D'HAVANERES (a la Riera)
Pel grup EMPORDÀ FUSIÓ
Segueix ...
7

Bar -Restaurant

AUTOELECTRICA
MONTGAT

ri~

mARlnA

BOSCH

f OUl , O
! UC UI CO
PAIA A UTO M OYIL

Menjars

.
l

TALLER AUTORI ZADO

Tape s
REPARACIONES ELECTRICAS DEL AUTOMOVIL
CARGA DE BATERIAS

Carretera de Mataró , 113

BADALONA

Carrer Marina, 95
Telèfon 469 28 84

AJ2C()S

Tel. 389 47 65

MONTGAT

AJ2C()S

&

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
ALQUILERES, CO MPRA-VENTA

AílTOíll vrnTURA PUIG
Jurdi Arcus
~udríez

MECÀNICA DE L'AUTOMÒBIL

Adm inistrador de Fincas Coleg iado N.2 4572

Urbanització Turó del Mar
08390 MONTGAT (Barcelona)

Bloc IX, baixos
08390 MONTGAT

Te lfs. 469 31 62 - 907 20 25 31 (Móvil)

({) 469 31 12

San Antonio M.° Claret, 92, 1.2

8

l DIUMENGE 21
a les 14:30

(ve de la pàgina anterim)

V PAELLA POPULA R (a l'envelat)
i aquest any , amb la nostra experiència i la vostra
pot sortir millor.
paciència e ~ n car
Després de la sobretaula, amb el Grup EMPORDÀ
FUSI Ó, ballaremfins pair l'últim gra d'arrós.
Agrairem q'ue compreu les entrades per endava nt a :
Fannàcia Cirici
Estanc Les Mallorquines
Granja Dulcinea
\\

1

\\

DILLUNS22
ª les 17 :oo

Preu : 1.300 Ptes.

H on1enatge a la Vellesa ,(a l'envelat)
Com de costum hi haurà servei d'autocars
Programes a banda

a les

2o:3o

Vfè Concert de Sant Jordi de Cant Coral
(a l'església Parroquial de Sant Joan)

i DIMARTS 23
a les

9:oo BOTIFARRADA (A la Riera)
Botifarra a la brasa, pa i vi per a tothom, i de f ranc.. .
Qui vulg ui seure, i no porti cadira, haurà de f er-ho a
terra

a les 11:00

OFICI SOLEMNE
a l'església dels P.P. M issioners Claretians

a les 12:00

AUDICI Ó DE SA RDANES (a la Riera)
per la Cobla TIBIDABO

a les 17:00

FESTIVAL INFA NTIL (a l'envelat)
amb l'actuació del grup PEPSICOLEN

lNotes
La Comissió de Festes podrà alterar, en cas de força major, el
contingut i l'ordre d'aquest programa.
Per cons iderar-se de gala, es prega vestir amb total correcció a

1a sessió de ball del dissabte día 20 d'abril.
La organització es reserva el dret d'admisió
9
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MOLDE S
MATRI CES Y
UTILLAJ ES

ANTONI MARÍ i MOLINAS
JORDIPANÉSiFERRER

• utecsa

ADMINISTRACIÓ i VEND A DE FINQUES

UTILLAJES TÉCN ICOS INDUSTRIALES, S. A.

Passatge Pare Claret, 15 al 25

Pau A lsina, 20

Tel. 389 19 16 - 389 24 08

T el. 469 04 00

Telefax 384 66 45

Fax 469 30 52

08390 MONTGAT (Barcelona)

08390 MONT GAT

NATALIA ALBIOL i BOU
AGENT

ASSE RGRUP

Anna lv\.9

assessoria - assegurances

cl . Raquet, 2

MONTGAT
Telèfon 469 l 7 7 6

e/ . Espanya, 1-3, B
08390 MONTGAT
TEL. 469 16 36
10

Dues raons més per a venir aBETAUTO
Conèixer i provar els nous Renault Mégane.
Tenim mo ltes raons perquè vinguis a provar

seguretat. O l'exclusiu sistema de frenada

els nous Mégane i Mégane Coupé . Cotxes amb

ultracurta . Necessites més raons per a veni r?

l'equipament de sèrie

Vine a BETAUTO per

més compl et . Sistema

provar sense com promís

de Subjecció Programada

e ls

Nou s Mégane

i

Mé g an e Cou pé. Serà e xci tant . Segu r.

(S.S.P.) per a cinturons de seguretat. Coi xí de

N O U S

RENAULT

¿CONDUEIXES

O

ET

BETAUTO
Concessionari Renault de Badalona. 6.500 m2 d'instal·lacions al seu servei.
Ctra. de Mataró, 23-25 - 08911 BADALONA - Te l. 464 24 24 - 464 26 00 - Fax 464 3618

11

CONDUEIXEN?

@
RENAULT

EL PLA ER
DE VIU RE'LS

AUTOE SC OL E S

ASSEGURANCES
ASSESSORAMENT, S . L.
S. Antoni M.ª Claret, 118
08390 MONTGAT
L'ASSEGURANÇA A LA SEVA MIDA

Passeig de la Vilesa, l
08391 TIANA

Director: JUAN MARÍN

Ctra. Tiana, 118
08390 MONTGAT
Tel. 469 06 7 4

Telèfon 469 20 39

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

Auto Lavado
Montgat
Cambia de Neumaticas
Alineada Dirección
Equilibrada Electrónica
Reparación de pinchazos

Estacion de Servicio

. ffiontgat
~

~

Carretera de Montgat a Tiana
a 0,153 Km . de la N-11
Te l. 389 11 47 · MO NTGAT

-

12

• ...!~

INSTAL·LACIONS
ARTAU, S. A.

ARNO JAGER , l O
08390 MONTGAT (Barcelona)

TEL . 4 69 0 7 44
FA X 4 6 9 2 5 91

ELECTRICITAT· AIGUA· GAS • CALEFACCIÓ· AIRECONDICIONAT• REG PER ASPERSIÓ• PROJECTES

--

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

SUBMINISTRAMENTS
ARTAU, S. L

ELECTRODOMÈSTICS · Hl-FI• MATERIAL ELÈCTRIC•AIXETES •MOBLES DE BANY • OBJECTES DE REGAL

13

AUTOllMD
~-o

Ill

ASSEGURANCES

JIMO-SOLER

MECANICA, PLANCHA,
PINTURA
Y SECADO AL HORNO.

-AUTOS
-HOGAR

SERVICIO OFICIAL
LUCAS - GIRLING

-VIDA
- ASIST. SANITARIA
-

SUBSIDIOS

Carretera a Mataró, 103-105

Carretera a Mataró, 105, l.º

Tel. 389 36 92

08911 BADALONA

0891 1 BADALONA

Tel. 389 36 92

BANYS
MONTGAT, S.L.

• offset
• tipografia
impressors des de 1948

casetes platja

Barrau Massó, 14
MONTGAT

Arno Jager, 79
Tel. 4 69 22 50
Fax 469 22 50
MONTGAT

Telèfon 597 02 20
14

Magda, als quatre vents

Sóc Llevant de matinada,
al migdia sóc Garbí,
sóc Ponent quan és la tarda,
i Tramuntana de nit;

sobre l'herba ben egada
de l'alcova de l'amor,
on hi duc flaire a l'aimada,
a l'aimada del meu cor.

car ja sabs que sóc el vent
que et desperta penetrant,
mentre encara dorm la gent
i la fosca es va ofegant.

Tons cabells faig onejar,
remor de verdes palmeres,
calze de tan bell brindar
que ve a tú per mil dreceres .

Qui t'envia un raig de sol
i t'escalfa la flassada,
mica a mica alça el llençol
i et destapa, i t'agrada;

I envaeix tot el voltant
d'enigmàtiques olors,
ton vestit arremangant
ple de joia i de colors ...

i amb un bes d'enamorat,
llavis frescos de rosada
que amb els teus ja s'han trobat,
comença el ball de l'albada.

Força del Nord quan et cerco,
esclat de lluna en besar-te
'
sóc suau brisa quan t'estimo
i Huracà per defensar-te.

Qui t'acompanya al camí,
també al treball i a comprar,
qui vetlla per ton patir
i pel que et pugui passar.

Sóc Llevant de matinada
'
al migdia sóc Garbí,
sóc Ponent quan és la tarda,
i Tramuntana de nit·
'

I quan ets allà a la sorra,
morenassa del meu cor,
tes petjades sempre esborra
per trobar-les només jo.

car ja sabs que sóc el vent
que et vigila nit i dia
i manté ton llit calent
'
i té cura de ta vida ...

Sóc Llevant de matinada,
al migdia sóc Garbí,
sóc Ponent quan és la tarda,
i Tramuntana de nit;

Que el matí sóc dolç Llevant
i després ja sóc Garbí,
sóc Ponent més endavant
i Tramuntana de nit.
'

car ja sabs que sóc el vent
que en tons ulls es vol mirar,
qui és amb tú en tot moment,
i aprop teu vol caminar

Isidre Colomé

15

ARTÍCULOS DE PESCA

CARPINTERIA

Cebos v iv os

DE

ALUMINIO

Canela y Perla

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

San t Jordi, 2 (frente estación Renfe)
08390 MONTGAT
Tel. 469 10 24

Sant Antoni M.ª Claret, 200
Tel. 469 24 91
08390 MONTGAT

BAR

DROGUERÍAINDUSTRIAL
PERFUMERÍA

.

l

GELATERIA

ARAHnos.

CHIMI

PINTURAS - BROCHAS - DISOLVENTES

Marina, 89-90
MONTGAT

cl . Marina, 99-101
MONTGAT
T eléfono 469 17 23

ARTÍCULOS LIMPIEZA
PAPELES PINTADOS

Telèfons 469 l O 20 - 469 26 38
16

Us desitja

Bona
Festa
Major
Telèf~rz.

4 6 9 2.3 6 5

"

•

fi

•.

_____ fAl D lí íl A~CI
•• •• ••
J lílíl •. ~e llD1~c 1
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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

-

DERMOFARMÀCIA

_

PRODUCTES VETERINARIS

Riera San Jordi, 14
Tel. 469 27 44 - MONTGAT
17

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

MONTGA T

MONTGAT

-

ANÀLISIS CLÍNIQUES

-

FÓRMULES MAGISTRALS

Telèfon 469 13 55

FERRETERÍA - DROGUERÍA

-ORTOPÈDIA
-DIETÈTICA
-

HOMEOPATIA

-

VETERINARIA

FARMÀCIA

-LAMPARAS
- MENAJE
-PINTURAS
-CORCHO

••

Ma. LLUISA JANER

Camí Ral , 5
Telèfon 469 17 50

Rambla del Turó, 9

MONTGAT

MO NTG AT
18

Tel. 469 18 05

LA SARDANA
La sardana és corn la mar
que ones venen i ones van
és la dança catalana
és pubilla de la mar

Terra nostra que agermana
agafant- se bé les mans
és senyera cat alana
t o t s els p obles corn Montgat

Aj u dant-se uns a ls a ltres
Catalunya va endavant
la sardana serà sempre
senyera dels cata lans.

l. Vara

19

SIDENCIAI4
ONTGAT

VIVIENDAS CON

VISTAS AL MAR
V
·ZONA AJARDINADA
20

Cafè

MONT-BAR
JOSEP i FINA

./ ESPECIALITAT AMB PAELLES
./ ENTREPANS
./ASSORTIT EN APERITIUS
./ M E NJARS CASOLANS

cl. Mar, 38

Telèfon 469 l O 07
MONTGAT

21

CONSTRUCCIONS

SABATER

Amb la Festa Major

SANT ANTONI Mª CLARET, 201 • 08390 •MONTGAT• Tel. 469
22

14 95

BIBLIOTECA POPULA\\

.i1$/.NIC.IG DÏINA ENTITAT AMB MOLT DE PE.S Al \\\\i\.l\?. l~
11

Portalada exterior al
carrer de la Huerta 11
actualment bloc de
pisos núm. 81 11 •

L'entitat es va fundar el 6 de Juliol del 1931, precisament el dia que es va fer Ja primera
assemblea general, de la qual va sortir la primera junta directiva.
Aquest mateix dia també va tenir lloc la signatura de la constitució social. Ja feia
temps, però, que els veïns de Montgat, Artur Mateos i Josep Cuscó, volien formar una
organització cultural començant per la biblioteca.
Així, amb el nom inicial de Biblioteca Popular, l'entitat va començar a funcionar, amb
un gran assortiment de llibres i idees en pro de la cultura i la convivència social del poble.
La raó social era situada al número 29 de la 1iera de Sant Jordi (on actualment hi ha una
sucursal bancària). CAIXA DE CATALUNYA.

La primera j unta directiva era integrada pels veïns següents:

President:
Vicepresident:
Secretari:
Comptador:
Tresorer:

Bibliotecari:
Vocal lr.:
Vocal 2n.:
Vocal 3r.:

Sr. Cosme Rofes
Sr. Antoni Mulero
Sr. Artur Mateos
Sr. Ramon Cmtada
Sr. Josep Cuscó
23

Sr. JaUine Pinsach
Sr. Lluís Viñas
Sr. Raimon Torrens
Sr. Josep Civis

L'adjudicació d'aquest càrrecs va ser
decidida per votació popul ar de tots els
assistents a l'acte, que, a part dels elegits,
van ser els següents:
Santiago Duñó, Francesc Darbra,
Joaquim Aznara, Salvador Cuscó, Marià
Ariño , Albert Pujol , Joan Pinsach,
Miquel Fernandez, Nicolau Garcia ,
Francecs Val , Josep M . M untané ,
Francecs Fernandez, Jaume Berenguer,
Ricard Babiloni , Simó Sabater, Josep
Berenguer i Angel Babiloni .

Un equip de mitjan dels anvs trenta.
E. Piñol, Bononad, Cortada, Nicolau Garcia, Romagosa, Muñoz Ramos.

Amb motiu d'una forta rierada el 12 d'octubre de 1931 que va emportar-se una fàbrica de
bastons que hi havia al davant del carrer de la Huerta, es va arreglar aquell local, molt més espaiós,
per fer-hi la biblioteca i el local social i es va aplanar el solar adjacent per fer-hi el que després seria
el primer camp de bàsquet de
l'entitat.

Un equip infantil de la Biblioteca
Popular Drets: Joan Parera, Diego,
Baptiste Berenguer, Modest
Cambras, Jaume Riba "Xamet"
i Piñol II ; Ajupits: Bernabeu en
"Lest " , Blanco i Albertí .

La Joventut empenyia cap a l'esport, perquè abans d'aixó, en un terreny situat al davant del
local antic, o sigui, entre els carrers Duñó i Pujals, es feien entrenaments d' atletisme i bàsquet,
assessorat pels veïns Josep M . Muntané i Josep Dalmau, que ja feia temps que practicaven l'esport
fora de Montgat.

Cal fer esment que Josep Dalmau i Comas va ser campió d'Espanya de salt. Els joves Enric
Dura i Carles José Hermens van participar en moltíssimes competicions atlètiques provincials i en
proves molt importants a l'estadi de Montjuïc.
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Els primers mesos de l'any 1932 es va treballar a les noves instal-lacions per posar-les en
condicions i es van fer efectius els primers deutes d'arrendament a la mestressa Nàtalia Casanovas.
El 24 de juny del 1932 va tenir lloc un fet molt important, la inauguració del camp de bàsquet.
El cinc montgatí de la Biblioteca Popular va jugar contra el p1imer equip de la Unió Gimnàstica i
Esportiva de Badalona, partit que va ser guanyat pels visitants pel resultat de 25-28.
Dirigits pel preparador Sr. Muntané, la Biblioteca Popular de Montgat va alinear aquest equip titular: Dalmau l, Durà, Carles José Hermens, Piñol I i Piñol 11. Va arbitrarel partit el Sr. Rafel Gironès.
L'equip s'adhereix a l'Agrupació de Basquetbol de Catalunya i intervé en les primeres
competicions oficials conjuntament amb els clubs Juventut Martinenca, Àguiles Blaves, Club de
BIM, Esportiu Sabadell i Basquetbol-Montserrat.

La Biblioteca Popular Montgat aconsegueix el primer trofeu en guanyar a la final el Basquetbol
Montserrat. Aquest trofeu, que era d'argent, va desaparèixer de les vitrines del ub l'any 1975.
Durant aquest primers anys molts veïns del poble van col·labora en el desenvolupament de
l'entitat. Se succeeixen els relleus en les diverses tasques de direcció: Lluís Viñas és elegit president
i Cosme Rofes passa a president honorari. Com a nous directius entren: Ricard Babiloni, Alfons
Àlvarez, Joan Gómez, Francecs Canellas, Joan Pinsach, Joan Rius i les senyoretes Carme Durà,
Rosalia Humbert i Maria A Rosiñol. Entre tots plegats es porten a terme les inquietuds constructives
de l'entitat i se celebren les conferències més interessants de tota mena, culturals, artístiques ¡
científiques.

d

El mes de gener de l'any 1934 és elegit president Carles Rofes. Al seu equip de directius, hi
figuren Ermengol Brau, Marià Ariño, Joan Ferràs, Daniel Puig, Marià Canellas, Josep Suñol, Santiago Balada, Primitiu Gasulla i altres.
En l'aspecte esportiu, es compta amb una pista d~ tennis a més del camp de bàsquet. L'equip
~Is Jugadors q~e
van actuar al partit inaugural i,
continua militant a l'Agrupació del Basquetbol, ~mb
a més, Horaci Gonzàlez, Vives, Nicolau GaíCla, Mingarro l, Mmgarro 11, Romagossa, Cortada,
Bononad, Ministra), Parera i Zaragoza.
Cap a la meitat de l'any 1935 l'equip de bàsquet passa a formar part de la Federació Catalana
ió despres de derrotar a la final el Grup
de Basquetbol i juga a la tercera categoria, i queda c~p
Excursionista i Esportiu Gironí, triomf que hem de considerar molt meritori ja en aquella temporada
193 5-1936. Tal com es desenvolupava l'ambient del bàsquet a Montgat, de seguida s'hauria aconseguit
d'arribar al capdamunt, però la nefasta i innecessària guer~a
. civ i l ho va estroncar tot. En aquell estat
general, els afers polítics van anar traient força l'esport, alXI com a totes les activitats culturals, que
eren la raó de ser de l'entitat.
Durant aquests dos anys i mig que va durar la fraticida revolta, poca cosa es va poder fer com
hi
era lògic, ja que la preocupació de tothom era sobreviure i pensar en tots el éssers volguts ~ue
havia al front.
Com a colofó d'aquesta prime~
etapa de l~ nostr~
. e~tia
montgatina, cal fer esment que el 27
d'agost del 193 7 el secretari, Sr. Pwgvert, va signar l ultima acta de l'assemblea de la Biblioteca
Popular, en absència de }'aleshores president, Sr. Mingarro . Des d'aquell moment va quedar inèdit
tot el que es va poder fer, ( ben poca cosa ), fins al final de la guerra.
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AT
L'any 1939, després de l'ocupació de Montgat per l'exèrcit feixista trobem la nostra entitat
totalment destruïda, ja que mesos abans hi van caure dues bombes que van afectar el camp, el local
social, la biblioteca i les cases del costat.
La biblioteca havia estat saquejada pels qui es consideraven els guanyadors. En van fer
desaparèixer tots els millors llibres, que foren cremats o robats.
Com que el mot popular era tabú per als nous governants, si es volia tornar a començar calia
canviar la denominació de l'entitat. Per aquest motiu el nom inicial de Biblioteca Popular de Montgat
és substituït per l'actual d'Unión Deportiva Montgat. El primer president d'aquesta nova època és
Eduard Piñol i Ortells, que s'encarrega de formar la nova directiva i també l'equip. Com ell mateix,
alguns jugadors han de fer de directius, igual que l'entrenador, Josep Dalmau, que a més a més és
jugador i directiu . El color vermell civelat de blanc va ser adoptat definitivament a l'ensenya del club
i a l'uniforme.

Una de les primeres
formacions de la U.D.
Montgat de la postguerra,
drets: Vives "mutilat",
Durà, Cortada, Diego,
N .Garcia i Dalmau I;
aj upits:Romagosa i Piñol li.

Posats a formar una altra vegada l'equip de bàsquet, es troben que Horaci ha marxat a l'Argentina,
Vives ha tornat mutilat de la guerra, d'altres s'han exiliat i alguns ja són massa grans. però l'esperit
montgatí incansable toma a prendre embranzida i es torna a jugar a bàsquet el mateix any 1939 amb
els jugadors Dalmau I, Piñol 11, Durà, Romagosa, Diego, Cortada, Bononad, N. Garcia, Parera,
Riba i Villanueva, i amb un altre equip, alguns en edat juvenil, format per Dalma II, Pagan, Solé,
Justes i Dalmau "Bimbet ".
El 7 de gener del 1940 comença el primer campionat oficial de la postguerra. A la segona
categoria formen els equips següents: UGD Badalona, CB Juventud, CB Ripollet, CB Cornellà,
JACE Calella, CB Sant Feliu, Agrupació Condal i UD Montgat. El primer partit d'aquest campionat
jugat a Montgat contra els badalonis de la UGD, encara que el va guanyar el Montgat per 23-20, no
va ser gaire rodó . En una agressió mútua, provocada pel jugador visitant Schild, va ser desqualificat
el montgatí E. Piñol. En aquell temps valien molt les influències i la família Schild de Badalona era
una de les privilegiades del règim. Això no obstant, encara que en condicions inferiors per aquesta
desqualificació, el partit següent al camp del Juventut de Badalona també el va guanyar el Montgat
per 20-28.
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A la temporada següent, 1941- 42, ja hi ha més ambient i es veuen cares noves a cada partit
que es juga. I encara que esportivament les coses no rutllen, l'equip es classifica en penúltim lloc i
manté la categoria.
La temporada immediata, 1942 - 43, podriem dir que va ser la del ressorgiment, perquè vencent
totes les privacions i les adversitats d'aquells temps tan dificils es va a conseguir el títol de campions
de Catalunya de segona categoria, amb l'ascens corresponent a la categoria màxima. El Partit definitiu
va ser l'últim del campionat, en què el BC Atlètic de Sants va ser derrotat per 25-1 3. L'equip del
Montgat considerat titular era: Justes, Solé, Pagan, Diego, Dalmau I i Dalmau Il,

DALMAU (l) - J USTES - SOLÉ- DIEGO- PAGAN - DALMAU 11etit.

,
la rirnera t e ~ p o ra d a que e ~ M?ntgat j_a és al capdamunt de les categories
,L etapa 1943- 4 4, p anera evident que l'eqmp es mereixedor de figurar-hi . Com a colofó
logis de la premsa esportiva, va jugar al Price de b
l
del basquet, demostra de_rn
· d"
d 1 millors e
arce ona per
d 'una 11mta
igna
e
s
·
t
d
t
d
l
CB
J
t
t
El
·
·1
·
.
.
. lloc del carnp10~
, avan e
uven u . s eqmps mt Ior classificat eren
CD LAITA, CF Barcelona i CC Hospitalet.
classificar-se al cmque
els veterans RCD Espanyol,
,
dintre de la temporada que comentem, hi va haver un altre fet important:
El 3 d octubre de1 1943 '
·
l · · ·d ·
.
p de joc gràcies a 1a tasca vo untaria 1 esmteressada dels directius els
es va maugurar el nou carn
'
.
.
.
, .
'
.
d
.
.
van treballar-hi tothora 1 amb les aportacions economtques necessàries
Juga ors 1 mo 1ts socis, que
. .
.
. aqueli admirable obJectm.
Cal fer esment
a part del soci
per po d er aconsegmr
,
.
. Ignasi Solé (pare del
.
d or ), que va ser un dels homes que mes
. hores va dedicar
. a aquesta fita 1 que més hi va treballar.
Juga
condicionat
H em de remarcar que aquest camp . ded JOC va ser
. el pnmer
. , camp. cobert d'Espanya
.
1
expressament per fer-hi bàsquet. El dia e a seva mauguracio es va Jugar un partit d'infantils entre el
G Nuri de Badalona¡ el Montgat, i seguidament el partit d'eliminatòria de la Copa de Barcelona
Trofeu Orgaz contra el CD Manresa, partit que va guanyar el Montgat.
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A la temporada 1944 - 45, consolidats ja al camp nou, l'equip és considerat gairebé imbatible
a casa i molt difícil com a visitant pels seus oponents.
A Montgat, el bàsquet és considerat com un trosset de la vida de cadascú, no es parla de
gairebé res més que de bàsquet i no hi ha cap carrer del poble on no hi hagi penjades a les reixes de
les finestres dues o tres cistelles per jugar a bàsquet, cosa que no fan únicament els petits, sinó els
grans i tot.
L'any 1945 - 46 va ser, dintre de tot l'historial de la UD Montgat, quan es va arribar al màxim,
encara que potser el màxim hauria estat poder guanyar la final del Campionat d'Espanya a Les
Arenes, de la qual cosa vam estar a un pas. Però els imponderables, com una baralla entre el jugador
Solé i l'entrenador, Centellas; i una mania persecutòria de l'àrbitre del partit, Sr. Ardevinez, del Collegi Castellà, envers el jugador Baró del Montgat, van tirar per terra la possibilitat que un club
modest pogués conquerir un Campionat d'Espanya, en el qual havia aconseguit de situar-se com a
finalista després d'una campanya insuperable en el Campionat de Catalunya i després d'haver eliminat
el Real Madrid a les semifinals; això va ser el que no ens va perdonar el Sr. Ardevinez.
La final de Les Arenes va ser contra el FC Barcelona. Tot i que la primera part guanyàvem per
19 - 20, al final vam perdre per 44 - 35. La formació del Montgat va ser : Justes, Joan Dalmau,
Pagan, Diego, Baró, Ramia, Solé, Tarragó, Reguill i Pujol.

J

J

El mateix any, com a consolació, pel setembre, es va guanyar la Copa Barcelona Trofeo Orgaz
davant el primera sèrie CC Hospitalet.
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Durant les dues temporades següents també es van aconseguir molts trofeus, tan oficials com
extraoficials: la Copa Hernan, el Vicenç Bosch de Badalona de primers equips i altres a càrrec dels
equips tercer i juvenil en totes les confrontacions. El jugador Justes ja havia plegat per motius
professionals, ja que es va dedicar a fer d'oficial de la marina mercant, i es va fitxar per al primer
equip Emili Castells, procedent de la UGD de Badalona.
A la temporada 1946 - 4 7 el jugador Joan Dalmau i Comas va ser seleccionat per primera
vegada per defensar l'equip espanyol. Va debutar contra la selecció de Portugal i des d'aquell moment
va ser considerat titular indiscutible de la selecció espanyola. Joan Dalmau ha estat un jµgador
exemplar del club i també, ho podem dir, de la selecció espanyola, ja que tots els jugadors que en
formaven part rebien ajuts econòmics dels seus clubs respectius excepte Dalmau, que no va cobrar
mai ni una sola pesseta -per cap conducte. Va ser capità de l'equip espanyol i considerat per la premsa
estrangera, un dels millors jugadors de l'Europa occidental, -l'altre Europa no comptava,- en qualsevol
lloc de l'equip. I encara que fou requerit moltíssimes vegades per deixar el Montgat i fitxar per altres
clubs molt més forts econòmicament, sobretot el FC Barcelona, ell r o va voler deixar mai el Montgat;
únicament va accedir a reforçar el Barça en algunes sortides a l'estranger vestint la samarreta blaugrana desinteressadament.
Gener del 1940, panoràmica del camp delMonJgat en plena competició.

A les temporades 1947 - 48
el club va lluitar sempre pels
primers llocs, i si no va
aconseguir cap títol va ser
perquè els equips s'anaven
reforçant i començaven a
pagar els jugadors, cosa que
el Montgat no podia fer.
Així, un dels jugadors que
més
havia destecat del
planter local, Massagué, el
van fitxar
el Juventut.
Malgrat tot, a la temporada
1949 - 50, el Montgat va
vèncer la Penya per 44 - 22,
que
comptava
amb
Massagué, i la segona volta
en camp badaloní van repetir
victòria, encara que per la
mínima.

A la temporada següent, 1941 - 42, ja hi ha més ambient i es veuen
cares noves a cada partit que es juga. l encara que esportivament les
coses no rutllen, l'equip .

A la temporada 1950 - 51 , concretament l' 11 de febrer, el club col·labora en un homenatge
pòstum at fundador de la Fabrica de Porcelana Montgat, Sr. Arno Jager, jugant un partit contra una
selecció catalana. L'equip del Montgat d'aquella temporada era: Dalmau, Sabater, Nadal, Bernaus,
Ramia, Castells, Pagan i Diego.
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Recull dels inicis del Montgat de bàsquet 1931 - 1952.

La il·lusió i la companyonia mostrades per uns
amics van aconseguír fer un club que ben pocs
imaginaven, va tenir molts d'èxits i va fer paleses
les grans possibilitats que en certes èpoques
tingueren el seu abast, però la llegenda està feta.
Avui es parla com si fos un temps perdut amb el
vent, però encara tenim en el nostre poble trossos
de llegenda que fan petar la xerrada al Bar. Ben
segur que els coneixes.

Tota aquesta informació ha estat gentilment facilitada per UE Montgat.

Documentació fotogràfica:
Gentilesa de:
Joan Dalmau i Comas.
Arxiu :
Pedro E . Romero .
( 50 anys d'història del bàsquet ).
Salvador Prats i Campmany.

Bibliografia:
( 50 anys <l'historia del bàsquet ). 1981

El meu agraïment a totes les persones que m'han
documentat .

Pedro E. Romero Martinez
Comissió de Festes St. Jordi
Les Mallorquines.
23 d'abril del 1996
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Façana del camp de
bàsquet del carrer
Arno fager poc abans
d'ésser enderrocat.

Any l 945 . Partit al
camp del sant Josep
de Badalona. Públic i
jugadors en el
"obligado saludo nazi
al acorde del himno" .

Camp del Mollet:
Carles Hermens
(delagat), Nora,
Pinsach, Martos,
Casals, Berenguer i
A.Morros (entrenador) : ajupits:
Casanovas, E .Folch,
Pascual i Pepe.
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Temporada 1955-56 .
Joveni/ del Montgat sotca mpió de Catalunya.
Drets E Piñol Oón. enrre nador) , Bononad.
Nora, Solaz, Berenguer,
A. Casulla (e11trenad01)
i Figueroa (delegat); ajooi1s: Trii•es, Elias, Na11arro.
Monné
Casanovas.

Temporada
1959-59.
Equip reserva. Drets: Such,
. ."""'f Pascual, N avarro, A.
Morros (preparador); ajopits: Martos, Pepe, Fo/ch 11
i C.asanoms.
.-;$_~:1

Oferiment simbòli c a l'aj untament de Montgat, de l trof eu de Camp ions de Catalunya .
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Antic bar Chimi cantonada riera i carrer Marina, ara sucursal de Banesto: Justes, Bononat i el seu
fill , Pep Chimisanas, Joan Dalmau i Diego . Any 1946.

Antic camp de bàsquet, carrer la Huerta any 1943 .
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Ven avisitarnos, estamos en:
CENTRO COMERCIAL FRANCESC MORAGAS
GALERÍAS. Junta al Ayuntamiento.
Tel. 469 21 77 - MONTGAT
Te ofrece en su s instalacion es:
TAEKWON-DO, GIMNASIA DE MANTENIMIENTO, ADELGAZAMIENTO y
ELASTICIDAD
SAUNAvSOLARIUM
34

MATERIALES. MONTGAT, S.L.
l·l

- _DECORACIÓN DE COCINAS V BAÑOS
-AZULEJOS
- PAVIMENTOS
- SANITARIOS
-GRIF ERIAS
l ~ MATERIAL V HERRAMIENTAS DE OBRA
l

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Pasaje Rosella, 16

Tel. 469 22 58 - Fax 469 23 90

08390 M O N T G A T

MACRO-CARAVANING

- TODO EN MUEBLES DE JARDIN
-BARBACOAS
- PERGOLAS

Ctra. de Tiana, s/n. (junto gasolinera)
MONTGAT
Tel. 464 21 20
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UNIÓ ESPORTIVA

MONTGAT

Local Social i Pavelló Esportiu
Sant Antoni Ma. Claret, 114 (carretera a Tiana)
MONTGAT

Desitja als seus socis i simpatitzants
Bona Festa Major de Sant Jordi

RESTAURANT

BAR - RESTAURANT

CUINA DE MERCAT

CARNSALABRASAiTORRADES

Tanquem els dilluns nit i dimarts

cl. Pau Alsina, 21
MONTGAT (El Maresme)
Tel. 469 31 07

e/. Mar, 35
Tel. 469 13 75
MONTGAT

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

KOPSA

TROFEUS
BADALONA
• US OFEREIX EL PRIMER
COMERÇ ESPECIALITZAT AMB
TROFEUS DE BADALONA
• PUNT DE VENDA DE FABRICA

• Mecanizaciones hasta 5.000 kgs.

• Pequeñas series

• Utilajes

• Series medianas

• Maquinaria especial

• Grandes series

• Estudies, proyectos y desarrollos

MECANICA KOPSA, S"L.

" NO CAL QUE ANEU A BARCELONA PER

Arno fager, 32
08390 MONTGAT
Tels. 469 23 49
469 22 20
Fax 469 31 44

ACONSEGUIR TROFEUS
o

• Piezas únicas

us ESPEREM A: SAN BRUNO, 129
TELEF. 384 37 32 (DAVANT ELS PISOS DE LA CAIXA)
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CORDERIA

JOVE RIA

JOAN GILI , S.L

FORTUNA

FILS i CORDES DE TOTES CLASSES
JOYERIA, S.A. - Córcega, 200 - Tels. 41 O 41 01 - 02 03
Fax 405 03 59 - 08036 BARCELON A

c/. Església, l
Oficina: Tel. (93) 469 29 92
Fax (93) 469 05 81
Fàbrica: Riera Sant Jordi, 26-28
Tel. 469 26 87

PAQUITA GARCIA AVELLANEDA
M arina, 97 - Tel. 469 28 02

MONTGAT

MONTGAT

+

CREU ROJA ESPANYOLA
SERVEI PERMANENT
D 'AMBULANCIES

Telèfons 469 12 12
469 00 Ol
MONTGAT
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CENTRE
CON STRUCCIONS
ROQUE CARRANZAs.L. RECREATIU l CULTURAL
DE MONTGAT
Tel. 469 08 07
Pare Claret, 205 àtic, 2a
08390 MONTGAT
Tel.-Fax 4 69 09 21

Desitja a tots els montgatins
una feliç Festa Major de Sant Jordi

Comercial de Refriueración, S. A.

[~CID(flr:a

INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES
i AIRE ACONDICIONAT

ASESORAMIENTO JURÍDICO
FISCAL-TRIBUTARIO Y LABORAL

Jur-di Ar-cus Uuñate
San Antonio M.ª Claret, 200
Tels. 469 20 31 - 469 04 18 - 469 os oo
08390 MONTGAT (Barcelona)
San Antonio M .ª Claret, 92 , 1.º
08390 MONTGAT (Barce lona)
Telfs. 469 31 62 - 907 20 25 31 (Móvil)

Delegación: 08140 CALDES DE MONTBUI
Major, 114
Tel. 865 03 16
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La vostra Ferreteria

cofac

Ill

.Ferrete.ri·a Rodrigo

Alimentació i Carnisseria

indústria - bricolatge - jardineria
decoració - materials

F'RE~

Marina, 33-35
Telèfon MAGATZEM: 384 10 15

Marina, 75
Telèfon 469 05 97
08390 MONTGAT

Telèfon OFICINA: 389 35 93
08390 MONTGAT (Barcelona)

FUSTERIA

Cerrajería y Carpintería Aluminio

,,,,

PEREZ

C. LLA ,......lER. S.L.
LLA MAS

HERMANOS

Sta. Victoria, 27
MONTGAT

Sant Josep, 4
08391 TIANA
Telèfon 395 34 12

Telf. 469 00 75
Fax 469 13 25
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PELUQUERIA MASCULINA
• Botes hilatura
• Contenedores textiles

Jesús

Manufacturas Contex, S. A.
CARLOS PUERTAS OLIVER

No quiero que pierda su tiempo .. .
por éso, llameme y pongamonos de acuerdo
en la hora

GE RENTE

TEL. 469 28 46
Pujal, 8-12
Tel. 469 15 58
08390 MONTGAT (Barcelona)

Riera Sant Jordi, 5

MONT G AT

,

Farmacia del TUR0
11

CAMBRAS MODELS

Ldo. E. MEDRANO

CLA UDI DE JOSÉ GOMAR
MODELISTA

-

DERM0FARMACIA

-

FORMULAS MAGISTRALES

-ORTOPEDIA
-

NUTRICION

-

HOMEOPATIA (ENCARGO)

Arno Jager, 89 baixos
Telèfon 469 05 67

(Turó de Mar) M O N T G A T

MONTGAT

Teléfono 469 00 45
42
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TRES FLORS

Avui que el cor em ·canta
vibrant de goig, per la solemnitat
deixeu-me posar tres flors
en aquesta festa santa,
que amb tanta joia tots havem celebrat.

l l

Una flor BLANCA d'alegria
que porti dintre seu, l'aroma. d'aquest día
i que porti per sempre el grat recort,
de l'afecte que us professa el nostre cor.

Unaltre flor ROJA de color sagnant
flor de l'amor i del treball constant,
que us digui sempre quín és vostre camí
camí ple déntrebancs que sabreu vence i sofrí;
!No temeu¡ és flor de sang i us voltara d'espines,
mes ella us fara viure, les hores més divines.

I encar una flor BLAVA d'esperença i consol,
que us digui en les fatigues que no camineu sols;
prop vostre hi ha el Mestre, que guia vostres passos
que us ajudara amorós obrint-vos els seus brassos,
i si trobeu sofriments, ! Oida! favor més gran
sereu allavors més a la vora, del seu amor triomfant!

Isabel Vera
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MERCAT DEL CENTRE

MONTGAT

CARRER DEL MERCAT
TEL. 469 28 39

(BARCELONA)

PERRUQUERIA
PERA
SENYORES

BAR - RESTAURANT

El Quijole

Direcció: Jaume Solà

LOLA

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

Tel. 469 10 13
MONTGAT

Sant Jordi, 14, 1r

Telèfon 469 05 5 3
MONTGAT

Us desitja bona Festa Major
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FORN CROISSANTERIA l PASTISSERIA
Despatx diari de pa al
Mercat del Centre

de 14 a 21 h excepte dissabtes .
Diumenges de 7a 15 h.
Arno Jiiger, 4

Pau Alsina, 8

Telf. 469 10 10
MONTGAT

Tel. 469 02 29
08390 MONTGAT

CONSTRUCCIONS
i REFORMES
MONTGAT,

Sant Jordi, 49 baixos

Telèfon 469 03 56
45

S. l .

08390 MONTGAT

JOSEP

RÈTOLS - ROTULACIÓN

ROGI, S.L.

PINTURA

FILS, CAPS l CORDES
DE TOTES CLASSES
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...¿;,
'{:r
i

l

~
L,~

serralleria de ferro i alumini

MIREIA CENTRE D'ESTUDIS

mARCAl i JOAn
TAllADA

Donya Amadea, s/n. (Mestra)
Tel. 469 24 50
Marina, 49
Tel. 469 01 52

ENR IQUETA PUJAL, l
TEL. -FAX 469 17 44
MONTGAT

08390 MONTGAT (Barcelona)
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'"
La palmera tibada
buscant en estel
amb ànsia pausada
puja cap al Cel.
En el Cel té la fita
i el Sol fa l'alé
que ella necessita
per viure de ple.
Com lànguid ventall
les palmes fimbrant,
van del Cel cap avall
l'espai orejant
i el datil melós
con nèctar diví
s'estén generós
per tot el jardí.
La palma s 'inclina
vells temps enyorant,
fou catifa Divina
de fesús triomfant.
·· ····· ··· ·· ······· ··· ·
Mª. Muñoz-R
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i

Bosch.

MORTERERA MONTGAT, s.A.
M·<Í;llL SERV/CE

MORTEROS DE CAL Y ARENA
Y ARIDOS EN GENERAL

l

Sant Antoni Ma. Claret, 149
08390 MONTGAT
Tel. 469 20 32

cl. Sant Jordi, 74
Tels. 469 01 48 - 469 07 40
08390 MONTGAT

HORARI DE MISSES
Festius:
Feiners:

Parròquia

Claretians

19,15 h. (vigília)
11 h.

19 h. (vigília)
1O h. (castellà)
12 h .
7,30 h .
19 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
C ~ aretüns
- Casa
48

- 469 15 59
=
469 13 22

R/IB/IT
JO

FRANCESC LAYRET 112
TELÈFON 384 41 11 '
BADALONA

~ t~RS

Us desitgen
una Bona Festa Major

So i Llum

LLORENÇ
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 .-

cl. Moianès, 12
Telèfon 840 07 00
08400 GRANOLLERS
(Barcelona)

Vehicles comercials, Anuncis,
Murals, Rètols a mà i de vinil.

Marina, 25 '" Rambla, 8 ° Taller: Joaquim Costa, 3
08390 MONTGAT
Telèfons 389 31 47 - 384 52 91 - 908 57 68 68

cl. Alfons l, 52-54
Telèfon 870 04 44
08400 GRANOLLERS
(Barcelona)

(NOUS TELÈFONS: 469 31 47 - 469 05 01)
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El

·~à

G!J

RESTAURANT

La

1·~ '

Q~ael

ESPECIALITATS A LA CARTA
- Casaments
- Bateigs
- Comunions
- Banquets
- Reunions

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

MONTGAT

Us desitja bona Festa Major

TELÈFON 389 06 63

RECUBRIMIENTOS
TÉCNICOS
ELECTROLÍTICOS
l

IGMAR

PRINCIPAL
OPT/CA
LA TEVA ÒPTIÇA DE CONFIANÇA
GRADUACIÓ D ULLERES
LENTS DE CONTACTE
ÒPTICA INFANTILº ULLERES DE SOL
1

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

BADALONA:

Avda. Marque-s 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

Ramón y Cajal, 6
T el. 469 18 48

MONTGAT
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Era un capvespre molt fred
de gener del trenta nou
feia poc, un bombardeig,'
el poble havia omplert de
dol.

El
els
si
no

Des de la gran portalada
oberta de bat a b a t ,
vèiem passar una gentada
d'aire molt trist i cansat.

Mes, de prompte, un pensament
li va · il.luminar tot el rostre
i fent un gest d'acolliment
els féu passar cap a dins.

Eren els soldats vençuts
d'una guerra fratricida
caminant esmaperduts
per salvar la seva vida.

-Entreu i
que per
que ~mb
muntat em

Venien de les trinxeres
patint de fam i de fred
l
cap a France fugien
amb un destí molt incert.

J

Ien la seva cara cansada
tant se eren joves con vells,
hi portaven retratada
la tragèdia de tots ells.
D'un grupet de nou o deu,
sorgí una veu tremolosa
tot adreçant-se al meu avi:
-Ei, bon home, perduneu,
no tindríeu un tros de pa?,
encara que fos sec, de dies,
no tenin res per menjar
i la frontera e's t an ll uny..

m eu avi. dolorit,
feia que no amb el cap;
n hagués tingut un bocí
els hi hauria pas negat.

l

seieu en els troncs
terra han anat a raure,
aquesta llarga post
una gran taula.

bo i ' mirant
tot somrient li
-Baixo l'olla de
que teníem per

a ma mare
mana:
farinetes
sopar.

Així ho féu ella, diligent,
mentre ells treien plat i cullera;
aquella nit menjaren c:aJent,
sols Déu sap quan h1 tornaren.
1 quan

ja s'acomiadaven
donant les gràcies sinceres,
dues llàgrimes baixaven
per les galtes arrugades

del meu avi, que pensava
en el seu fill absent
que també en el front estava
i no sabíem res d'ell.

Aquesta composició va ésser escrita en memòria del meu avi En Josep Bosch i Bagot,
carreter ( constructor de carros ) de Montgat, des de principis de segle fins als anys cinquanta
i és una anècdota real de les moltes viscudes durant els temps de guerra.
Però ara, voldria dedicar-la a la memòria del nostre estimat amic En Lluís Suñol ñ
Cal!lyelles, desapairegut fa menys d'un any. Ell era la història viva d'uns fets del nostre poble,
que recordava amb tota lucidesa i puntualitat.

Mª. Mu.ñoz R
0
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i Bosch.

ARTPEIX

e/ Conce ll de Cent, 4 15, 5 .2, 3 _2
.

08009 BARCELONA

Telf. contestador 469 25 01
08390 MONTGAT

MATALASSERIA
ESPARDENYERIA

V I DRES i C R I STALL S

VENDA ¡ COL·LOCACIÓ

MODELS PER LA FUNDICIÓ

~aQ,JIO.?r
CANONADES ¡ACCESSORI S PVC

Especialitat en:
Tendals i Cortines

Telèfon 389 29 55

Ramón y Cajal, 14
Riera Sa nt Jordi, 49
Telèfon 469 25 78
Fax 469 25 78

08390 MONTGAT

MONTGAT

cl. Marina, 27

L ___________s2

Telèfon 387 59 95

BADALONA

NOSTÀLGIA
,
. Remenar llibres i papers et fa reviure la memòria. És la màgia dels documents que
t endmsen en la novel.la de la vida. Curiositat innata en tothom. Retrobar el primer llibre
et porta a un repàs dels molts moments viscuts. Com si fós el millor programa de la T. V,
ja que, tú ets el protagonista, l'heroi.
EL BON COMPANY, any 1937, de la mítica editorial Plà Cargol de Girona. Ni
tan sols el pogué obrir, els bombardeigs ens foragitaren de l'escola, ubicada a la
BIBLIOTECA POPULAR, bréssol del Bàsquet Montgatí. Passàrem al carrer, escola,
important. No apreníem a llegir, però sí a comptar, observar i ¡jugar!. Érem ecologistes
i verds sense saber-ho. Avui n'hi ha de nom, però no de fets, és un bon Marketing. No ens
avorríem ¡MAI! ens faltaven hores, gaudíem de tot, des del fang, l'aigua i el sol fins els
~ passats. Enriquíem
jocs transmesos pels més grans i que es perden en la pols dels temp
vocabulari tot escoltant des del Paleta que, tot aixecant paret, cantava, fins el Carreter i
el Pagès . Sento angoixa, avui, pels Jocs introduïts subliminalment, als joves telespectadors,ja "necessiten" "animadors" per ensenyar-los a ¡Jugar!. Malament rai. Han perdut
imaginació, i llocs perpoder-ladesenvolupar, amans d'urbanistes(?) i demés . Places amb
ginys similars als del ZOO. ¡Són de Disseny! . Paraula que la defineixo per "La manera
de fer coses incongruents amb les necessitats pràctiques dels seus usuaris". Mengen pipes,
beuen Koka, perden l'oïda amb sorolls d'alt contingut decibèlic i fumera Mefítica. Això
m 'apropa a entendre els Remenadors de Cireres, planifiquen grans superfícies comercials,
després les esborren(?) i hi basteixen GRANS RUSCOS, deu ser per allò que la Mel és
mé~dolçaper'sicóMOCINERA,nxíu
aDESAPRI
CIO, de la nit al dia, d'un GRAN EDIFICI que podia haver estat emblemàtic del
Maresme. Edifici SOLID, ÚTIL I NECESSARI. No era de disseny, pecat no perdonat.
Ara hi faran quelcom més "asseptic". ¿Parla algú de la platja?, ¿Qui recorda el passatge
bíblic del plat de llenties?.
Farem Festa Major inmersos en fum , pols, calor i música(?) distorcionada. ¿Ens
regalaran quelcom? ¡Compte!. ¡Però ens ho passarem d'alló més bé en Unió i Concòrdia!.
¡SOM DE MONTGAT! ¡SI! ¡VISCA LA FESTA DE SANT JORDI!
ENRIC ÀLVAREZ GASULLA
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RECORD D'UN PASSAT- - - Quan arriben aquestes diades
no puc menos que pensar
que Montgat tenia quatre homes
dels que no podem oblidar.
Sons pensaments ens explicaven
amb prosa o en vers
sons noms han fet història
i els seus poemes també.
Estem d'enhorabona
els vilatans de Montgat
des d'ara podem gaudir
del que tant hem desitjat
Per fi ha arribat l'hora
que tants anys hem esperat
que des de els carrers del nostre poble
podem contemplar el mar.
Batista Berenguer i Llorca

I qui no s'enrecorda del nostre amic Mata
del nostre poble enamorat
era fill d'Igualada
pera fill adoptiu de Montgat.
Montgat ets de la costa catalana
un poble t molt joliu i pe titet
gentil com la sardana
i situat en un vell indret.
Els clavells, les roses i jacenins
es )oien els teus camps tot escampant
els seus f raires per arreu dels aires.
Com l'ocell va espa rgint
també són f estiu cant.
Josep Mata i Gabairró
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Igual ens explicava, el nostre amic Salvador
home de llàgrima espontànea
i de pols tremolós.

Oh .. .... trocet de nostre terra
Regada amb nostre suó
Per fi, n'esclatar el clamor
unit del mar fins a la serra
quan la pau bebem amb gerra.

Amb un cant de llibertat
forta abrazada per Montgat
perque aixís es nostre terra.
Salvador Prats i Campmany

I del nostre amic Sunyol
del que més ha escrit de nostre terra
també em fem palessa
recordant sons pensaments.

Com també n'estic segur
que el nostre amic Lluís diria
gràcies Sant Jordi
per haver-nos donat una feliç Festa Major.

A tots ells, i també per tot nosaltres
amb el més preuat record
i amb la nostre esperança.
Bona Festa Major
J.A.X.

Abril de 1996
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ELECTRO
GUERRERO

DISTRIBUlDOR OFICIAL

MARINA, 85 (DEVANT ESTACIO RENFE)
08390 MONTGAT

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

.
.: :
.

REPARACIÓ

CABLES DE TOT TIPUS
PILES RELLOTGE
TELEVISORS
TELEVISORS
.-·
AUTO RÀDIOS
WALKMANS
:
EQUIPS DE SÓ
RELLOTGES
:
CÀMERES DE VIDEO
TELÈFONS
:
VÍDEOS DOMÈSTICS
•
RÀDIOS
:
ORDINADORS I MONITORS
.-·
VÍDEOS
ANTENES PARABÓL.LIQUES
CINTES
:
COMANDAMENTS A DISTÀNCIA
•
PILES
:

.
.
.

.

PRIMERES MARCAS I BONS PREUS .

.

•

SOLUCIONEM EL SEU PROBLEMA EN 24 H.

-SERVEI SERIÓS I GARANTITZAT-

PERRUQUERIA DE
SENYORES

JOSEP MARIA
ESPECIALITAT EN:
- FLORS NATURALS
- RAMS DE NÚVIA
- CORONES
Parada, 48 - MERCAT DEL CENTRE
Plaça Espanya, l - Telf. 469 27 53

Carrer Mercat, s/n.

Telèfon 469 07 33
M O N TGAT

MONTGAT
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CONCENTRACION NACIONAL DE
TAXIS CLASICOS EHISTORICOS
MONTGAT (BARCELONA)

27Y 28
ABRll
DE 1996
Patrocina:

l

Exmo. Ayuntamiento Montgat

<§~>

~),

Ins. Metropolitano del Taxi

y

Wstac
" ~

' •un

umon

Sindicat del Taxi de Catalunya
Bama-Taxi

Colaboran:

Club Amigos Renault 4 / 4
C/Puentelarró, 3 - Madrid
Telf. 91 /331 06 86

Puroxi S. L.
Mantenimiento General del Taxi S. L.
Petrotax S. L
Zitax.~

laximelros BarGino®

O,;~·

n y

Yo··""Mnl.. 1

Scale

CA~'

p,,,,,.,.,yAflodoè5 TO TEdolonnlso · C / Vrnrlo75

Organiza:

-

080 12 8CN lef41534 O
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LA JOVENTUT D'AVUI DIA:
UN PAS CAP A UN MÓN MÉS AMPLI
Escric aquest breu artícle per animar al jovent d'aquest
poble a contribuir en l'expansió de les noves formes de
pensar; hem deixat enrera una dictadura que ens prohibia
la utilització de la llengua catalana, el nostre idioma. Per
evitar que això torni a passar hem de ser nosaltres, els
joves els que hem de lluitar. Nosaltres som la nova generació
de la que en sortiràn poetes, escriptors, metges, arquitectes, ...
per la qual cosa ens pertoca fer -hi més i millor que els
anteriors. Demostrem a la societat que la vella Catalunya
ha canviat i que n'acaba de néixer una de nova, una
Catalunya neta de prohibicions lingüístiques i de violents .

Jo soc un dels molts joves que varen néixer a Montgat i que
actualment i resideixo. Vaig 'començar a la Creu Roja del
mateix poble, a la que li dec la coneixença d'un gran
col.lectiu d'amics; ara sóc el Jutge de Pau, i hem sento
orgullós de ser-ho i de prestar els meus serveis com a tal
a la gent d'aquest gran poble. Si jo que soc jove hi he pogut
contribuir a donar-hi un servei tú també pots fer-ho .

Aprofito l'avinentesa de la Festa Major per a saludar als
montgatins i agrair a l'Ajuntament, a la Policia Local i a la
Guàrdia Civil la tasca realitzada pel bé de Montgat.

Atentament el Jutge de Pau
MARC ÀLVAREZ ABRIL
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GELATS

~·

XARRUPS
PASTISSOS

~!f

;zMZ§~

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

~F

~Uk.

C/\IX/\ DE C/\T/\LUNY/\
covvipcí1vt8x la vostra festa

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

