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CAIXA CATALUNYA
covvipavteix la vostra festa
OFICINES A MONTGAT : Riera Sant Jordi, 47 - Espanya, 6
Obra Social: BIBLIOTECA SANT JORDI, Sant Antoni M. Claret, 114

Salutació
La Festa Major de Sant Jordi enceta un període de l'any ple
de llum i il·lusions.
Sant Jordi és el Patró de Catalunya, és una data emblemàtica per
la cultura catalana, i per les ciutats i els pobles on els carrers
s' omplen de llibres, roses i gent que passeja. Sant Jordi, té per
nosaltres un significat especial perquè és el patró d'un barri del
transformació, les
nostre municipi en plena ebullició
Mallorquines.
La festa Major de Sant Jordi ha traspassat el lfindar del barri per
oferir a tots els vilatans la possibilitat de retrobar-se i gaudir
d ' uns dies d'esbarjo. Els dies de la festa major són una bona
ocasió per sortir al carrer, compartir, i passar-ho bé.
La vostra participació és cabdal. Sense vosaltres la festa no
tindria anima ni rostre. La festa és de tots els que la gaudim, any
rera any, fidels a la tradició.Us animo a participar, a venir, a
ballar i riure ... plegats.
Vull també agrair de manera especial a totes les persones de la
Comissió de Festes que treballen de manera voluntària i
dediquen part del seu temps lliure per programar i organitzar els
actes i activitats d'aquests dies, sense els treball dels quals
aquesta festa no seria possible.
Només em resta desitjar-vos una bona festa major, i una bona
temporada de primavera.
Rosa A /eman
A lcaldessa
l

DIVENDRES, 20 D'ABRIL
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Poliesport iu Mun ic ipa·I

17:30 Hores

In ici Festa
Berenar

- - - 19:00 Hores
~-

---=-

Actuac ió
El Molino 2000

Per assistir a la Festa és i m prescindible ser major de
60 anys i veí l veïna de
Montgat o soci del Casa l de
Gent Gran
Per recollir els tiquets heu de portar
D.N.I. o el carnet de soci de l Casal

~._el
-.~Els

-~
_ _..-_

tiquets es poden recollir a l'Ajuntoment de Montgat - Regidor ia de
Serveis Socials

SERVEI GRATUÏT D'AUTOBÚS
--;;;;:-- Col·laboració: Creu Roja i Tubsal
:a Organització: Regidoria de Serveis
............. Socials de l'Ajuntament de Montgat
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El ¡:2egidor

de cultura diu

e~
Patl' _:t"l.ycil'
g'ti.~
Cl cav Sant Jordi,
ela':tt él..ller sense por ,
l\..11 ~e las senipre del crilll
Pec l.bel'a•i:i'll.erra civil.
ªts el' lls dels nostres
de la il'
ª"arícia i enveja,
a i '"" cle1 d
rac
'-'-e l'
AJ·,, cle t Odi entre gerlllans,
i 8'-"ela•ll.s Ot a.J. tre m a l.
alvi:t a n1erèixer la pau
1
l'i. Parla de la gent
catalana.
~
/ ... /

...

ª 1\rador Espriu

Prou sirrnificatiu
a.r.l.l
o-l f
-'t est
cant a la pau • . a raterllita fragment de Salvador Espriu: un
l\1'ha semblat interessai1.t ~· l'honestedat i la cultura.
de l'EspriU, tot pensaJ.it 1niciar aquest escrit amb parau!
.
t·d ·
en
es
convivència quo 1 1ana,
el que crec que, a b anda de la
1
l11issatge qu~
no e:ni e a festa Major h a d e significar. Un
esp ecialment unportant. ~so
de r epetir i que considero
la pròpia festa. El Profit L essència de la festa més enllà de
l11oments alegres de "b que n'hem de treu:~
més enllà d els
d'identit at de Montg·at
allaruca" i divers10.
Els signes
Enguany,
tornem a en el marc d'una cultura: la catalana.
compromeses amb lVIo t comptar amb persones i entitats
rutllar la festa Majorn gat i la s eva gent per farcir i fer
Però també és import de. Sant Jordi, i això és fonamental.
1
que org·anitzi que h.ant,
quasi com el fet que hi hagi algú
1 Part¡ ·
'
· , doncs , amb el desig
inés sincer que la fest
.
~1pem.
Aix1
a Sl,,.,,,
, ·t
·
t• .
aprofitar l a festa qu
"~
un ex1 , us anuno a par 1cipar i
any.
e anib esforç il·lusió perdura any rere
Rebeu la meva més atenta sa1utac10
.,
Josep Manel Abad
ler Tinent d'Alcalde
e ._ de Cultura i Relacions Ciutadanes .
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La vostra Ferre ter i a

cbfa.c

.

.

.

Ferreteria Rodrigo ·
.

indústria - bricolatge - jardineria
decoració - materials
Marina, 33-35
T elèfon OFICINA: 93 469 19 06
Fax 93 469 07 18
08390 MONTGAT (Barcelona)

Alimentació i Carnisseria

FREI~_A
Marina, 75 - Telèfon 93 469 05 97 - 08390 MONTGAT
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i la Comissió escriu

"·

•••

Doncs sí, a1x1 es, aquest any el programa de festes que us
estern oferint no contempla el hipotèticament tan desitjat
"Ball de Gala". Veritablement ja fa molts anys que intentem
prendre aquesta decisió però sempre eps ha costat molt
eliminar un dels actes que, altres anys, eren la base
fonamental de la Festa Major.
Sovint, amb enyorança, reco rd em com trenta anys enrera
s'arri bave n a fer fins a cinc sessions de ball en una Festa
Major. Per altra banda, també ens bé a la memòri a que sovint,
s' havi en de sortejar les llotges (s is cad ires) perquè solament,
n' hi cabien cent i hi havia so l·licituts per cent trenta.
Actualment, el cost que suposa guarnir l'envelat i llogar una
orquestra és tres vegades superi.or a l' import de la recaptació
que podem aco nseguir per les taules i la taquilla. Es a dir el
50% del pressupost de la Festa se l 'emporta el dèficit que un
dia de ball produeix, tot i que les persones que acostumen a
assistir-hi , i que són gairebé sempre les mateixes, paguen la
seva corresponent entrada. Per aq uestes ho sentim
profundament.
Tot i això, enguany, hem di ssenyat un Festa Major en la que
incidim en els actes que darrerament tenen més impacte,
Conefoc, Paella Popular, Passejada, Botifarrada, etc. , que
tenen un cost sensiblement més reduït i una participació més
nombrosa.
Finalment voldríem convid ar-vos als actes d'aquesta Festa
Major d'enguany i demanar-vos que hi participeu amb la
mateixa il·lusió que nosaltres l' estem preparant.
Bona Festa Maj or

Comissió de Festes de Les Mallorquines
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Festa Major Sant Jordi
La Comissió de Festes de
Les Mallorquines us desitja
una feliç Festa Major de
Sant Jordi, i us convida a
participar i gaudir dels
actes que hem preparat.
Aixi mateix agraïm a tots
els anunciants, institucions,
poetes i col·laboradors l'esforç que habitualment fan
perquè la Festa Major de
9ant Jordi sigui una realitat.
Co.missió de Festes les Mallorquines
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PARLA'M
Parla'm quan et vegis sola
al mig dels esculls de la llar,
i em vulguis estimar.
l fes-te aviat fonedissa
com vaixell que entra a la mar.

Parla' m quan et vegis sola,
i dins de la meva gola,
al mig de l'escuma del mar,
siguis tu ma lluent garjola,
i brolla ' m amb dolls de sal.

Invisible i transparent,
envolta ' m de ta remor
que despren olor d'amor,
xiuxiueig omnipotent
cosit amb fils de tendror.

Deixa ' m ser el que mai he estat,
deixa'm ser com seré sempre.
Sempre amb tu, al teu costat.
l quan arribi el capvespre
que en tu estigui arrpssegat,

Embolcalla'm bé la veu
i suaument fes-me callar,
que només vull escoltar.
Siguis meva, i jo teu,
que dins teu vull tremolar.

voldré ser el cuc de la poma
que ets a punt de mossegar.
Gripau a la bassa fosca
que té por d ·ésser la mosca
per si algú la vol menjar,

Qui boig em faci sentir;
qui m'ajudi a raonar.
Però, no pensis, parla'm ja.
Bells poemes fes sorgir
des del fons del teu mirar.

i glateix sols de sentir;
puix quan parles amb mi parles
perquè saps que tu ets en mi,
per això mai no puc dir ...
doncs jo ja no tinc paraules.

Siguis tu, valuosa soca
i jo sigui el teu sarment,
sigui meu el sentiment
però teves, llengua i boca
que em llegeixi el pensament.

Ets ma vida quan em dius,
la meva ànima si em penses;
ets ma parla quan em vius,
i el meu mar i, els meus rius
i el meu món, i més defenses.

Perquè teva és la paraula,
puix sóc en tu si tu em parles;
quan em mires, quan m'abraces
a la llar, al llit, a taula
vora el foc, vora les brases.

"Els teus llavis, ma senyera.
Els teus ulls, fars a la nit.
l ta boca petonera,
el mof, la flaire, el delit".
Isidre Colomé

"Els teus llavis, ma senyera.
Els teus ulls, fars a la nit.
l ta boca petonera,
el mot, la flaire, el delit".
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FUSTERIA INDUSTRIAL l
DECORATIVA, S. L.

FUSINDE
ANTONIO CARNICERO SANZ
MANELROD~UZi

cl Joaquim Costa, 14
08390 MONTGAT (Barcelona)
Tel. 93 469 12 53
Fax 93 469 12 53
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PEIXITOS
RO SAN
PEIX FRE9C DE LA C09TA
BONS PREUS
Tel : 626 207 201

...

l

~ .- ~

CENTRO DE ~ELUQRÍA
Y ESTETICA

Autorizado por la Generalitat, única centro
en Badalona, Santa Coloma i El Maresme
que realiza cie/os formativos de Grada
Medio de pe/uquería y estética decorativa

Titulación con validez académica
"No te dejes engañar con otros diplomas"

MATRÍCULA ABIERTA
Francesc Macià , 30

Tel. 93 388 52 01
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08915 BADALONA

RETOLACIÓ i
PINTURA, S. L .

RÈTOLS EN GENERAL
i TENDALS
Pare Claret, 102 - 08390 MONTGAT
Tel. 93 469 09 86* - Fax 93 469 15 09

,

'

CLINICA VETERINARIA
Or. EMILIO FERRER MER
Veterinari Col. 571

• Especialistes en petits animals
• Perruqueria canina

Passeig de la Vilesa , 17
Riera Sant Jordi, 23
08391 TIANA
08390 MONTGAT
Barcelona
Barcelona
Telèfon 93 469 36 55
Telèfon 93 395 52 49
Mòbil 608 73 85 65
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ES FAN RESERVES PER
11
l
NADAL 11 l EL 11 NIÑ0 11

1

l

M

o

Marina, 93
T e L 93 469 24 46
N T G A T (BARCELONA)

t#

~,. ,.
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Joan Torrent Gomar
CORREDORIA D'ASSEGURANCES
Col·legiat n.2 48.711

Telèfon 93 469 16 00 *
Fax 93 469 18 34
08390 MONTGAT

Av. Turó, 1, entl. 1a

11

HORARI DE Ml9E9
CLARETIAN9

PARRÒQUIA

Dia _____ Hora

Observ.

Dia

Vigilia
18:15
Diumenge 11:00

Castellà
Català

Feiners
Dissabte

Hora
º-bs~r:

Vigília
19:15
Diumenge 12:00
Feiners

7:30
8:00

v.
Català
Català

19:30
Dilluns no

CLUB 9ANT JORDI
Dia

H ora

Feiners

Observ.

19:00

Dissabte no

DE9PATX PARROQUIAL
Claretians:

93 469 13

22 1

Dilluns i dimecres: 20 e 21 h.

Parròquia:

93 469 15 59

Dimarts i dijous: 20 e 21 h.

AUTOELECTRICA
MONTGAT

rz~

REPARACIONES
ELECTRICAS DEL
AUTOMOVIL.

BOSCH

IO Ulf'O
ILICrtlCO
PAIA AUfOMOYIL

@)

CARGA DE
BATERIAS

TALLER AUTORIZADO

Carretera de Mataró, 113 - BADALONA

Tel. 93 389 47 65
12

~MONT

Cafè ·MONT· BAR
BAR

Especialitat en:
Paelles
Entrepans
Fieduà
Aperitius
Canelons
Menjars casolans
\

Recordeu que totes les nostres exquisites especialitats
també les preparem per emportar a casa

Carrer Mar, 38

MONTGAT

~ Tel. 93 469 10 07

Porta Fortuna a Montgat

FORTUNA
joiers
Paquita García Avellaneda

Marina , 97
Tel. 93 469 28 02
Montgat (Barcelona)

Cl Córcega, 200
Tel. 93 410 41 03 - Fax 93 405 03 59
Barcelona
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e~l Ma or~ie
te a~ar a
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Hola, amics i amigues;
És un honpr i una satisfacció molt gran per a nosaltres, la
junta de la AA VV de "Les Mallorquines", poder-nos
dirigir a tots vosaltres com a membres d'aquesta entitat
recuperada després de tants anys d'inactivitat (23, ja que
va ser fundada el 1.977), i tan desitjada per tots el veïns
del nostre barri, i, a més, que sigui mitjançant el llibret
informatiu de la Festa Major de Sant Jordi.
També és un orgull poder col·laborar, dintre de les nostres
possibilitats, amb els amics de la Comissió de Festes, als
quals agraïm i entenem (ara més que mai) l'esforç; la
dedicació (any rera any i durant molts anys) i el sacrifici
de les hores tretes al seu descans o esbarjo i dedicació a la
família perquè la nostra Festa Major perdurés en el temps,
amb espectacles de molta qualitat i activitats que ens han
fet feliços a tots un moment o altre. Sens dubte que s'ha
de valorar l'ajut i el suport del nostre Ajuntament.
La Festa Major és una part molt important en els records
d' infantesa de la majoria de nosaltres.
14
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L ' envelat es feia al bàsquet cobert, j a que deien els
nostres avis que des de que uns quants montgatins del
nostre barri varen llençar l'estàtua de Sant J ordi al mar
perquè cada any p lovia per la Festa Major, desprès encara
va ploure més . Realitat o llegenda ?
En el temps de la màxima esplendor de la ~esta
Major
1
n' hi havien dos d ' envelats a la platja.
Aquests temps ja són història i ~l present i futUr són els
que s' han de tenir en compte : la Festa Major també és un
element de trobada de tots els montgatins dels diferents
barris, tan allunyats uns dels altres, i així serveix perquè
els que no coneixem gaire el barri de "Les Mallorquines"
s' hi apropin i a l'inrevès .
Com a entitat i com a veïns del barri es molt satisfactori
veure com ja som. 225 socis, per ara (esperem ser-ne
molts més) i comprovar que tots tenim ganes que el barri
millori en tots els aspectes : Tant sols mancava l'element
canalitzador d' aquesta inquietud dels veïns i, de moment,
som nosaltres els que ho hem de fer; ho estem fent i ho
farem sense escatimar esforços i ens il·lusiona i encoratja
la confi ança que heu dipositat en nosaltres.
Ara el que ens toca fer és participar i gaudir de la Festa
Major de Sant Jordi i que sigui per molts anys.
Gràcies a tots per tot i MOLT BONA FESTA MAJOR a
tothom.
AA VV de "Les Mallorquines
La presidenta
Fina Verdera
15

fl)asercu, s. l.
• Tot en catering
•Banquets a domicili
•Convencions d 'empreses
•Actes especials col·lectivitat
•Disposem de recintes i Masies

Joaquím Costa, 12
08390 M O N T G A T
Telèfons 93 469 20 02 - 93 469 28 52 - 93 469 28 52

AílTOíll Vtr1 TURA PUIG
MECÀNICA DE L 'AUTOMÒBIL

Urbanització Turó del Mar
Bloc IX, baixos
08390 MONTGAT
<J) 93 469 31 12
16

Tel. Part. 93 469 30 49 - MONTGAT

MARÍ IMMOBLES
ADMINISTRACIÓ i VENDA DE FINQUES
Pau Alsina, 20 - Tel. 93 469 04 00 - Fax 93 469 30 52
08390 MONTGAT (Barcelona)
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ASSEG U R ANCES
ASSESSORAM ENT, S . L.
LA SEVA M IDA

L'ASSEGURANÇA

Ctra. Tiana, 118 - 08390 M O N T G A T

Tel. 93 469 06 7 4
Fax 93 469 06 74

Marina, 53
Telf. 93 469 10 10
MONTGAT
18

~Mòr

INSTAL-LACIONS
ARTAU, S. A.

ARNO JÀGER, l o
08390 MONTGAT (Barcelona)

TEL. 93 469 07 44
FAX 93 469 25 91

.

-

ELECTRICITAT· AIGUA· GAS· CALEFACCIÓ. AIRE CONDICIONAT •REGPER ASPERSIÓ• PROJECTES

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

Manufacturas Contex, S. A.
Pujal, 8-12
Tel. 93 469 15 58
08390 MONTGAT (B arcelona)

Ramón y Cajal, s/n
Uunto Gasolinera)

Tel éf. 93 384 05 09
20

MONTGAT

ESPECIALITAT EN:
. - FLORS NATURALS

l.-i~M'4P

RAMS DE NÚVIA
- CORONES
- FLORS SEQUES

SERVEI
A
DOMICILI
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REPARACIÓN DEL AUTOMÓVIL
MECANICA, PLANCHA Y PINTURA

Carretera a Mataró, 103- 105
08911 BADALONA

Teléfono 93 389 36 92

TALLER DE JOYERIA

V.BLANCO

Cl. Bóvila, 40 esc. A, bajos 2.ª
Tel. 93 469 01 05

MONTGAT (Barcelona)
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CARPINTERIA
DE

ALUMINIO

DU· MAR
Se cu bren toda clase de galerías •Escaparates de tiendas
Ventanas correderas • Mamparas de baño y ducha

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Sant Antoni M . C laret, 200
Tel. 93 469 24 91

08390 M O N T G A T

BAR

GELATERIA

o

l

CHIMI
Marina, 89-90
MONTGAT
Telèfons 93 469 10 20 - 93 469 26 38
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DROGUERÍAINDUSTRIAL
PERFUMERÍA

ARAHnos.
PINTURAS - BROCHAS - DISOLVENTES
ARTÍCULOS LIMPIEZA
PAPELES PINTADOS

cl. Marina, 99- 101
MONTGAT

T eléfono 93 469 17 23

ESTUD I FOTOGRÀFIC
PAP ER ER IA
FOTOGRAFIA
RETRAT
REPORTATG ES
PUBLI CITAT

REPRODUCCIONS
REVELATS
ASSESSORAMENT l
MATERIAL

cl Espanya, 1-3 • 08390 MONTGAT • T el. 93 469 33 17
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1989
Sovint llegeixo cartes blanques
escrites amb el cor
el cor d'una esperança nova.

També he aprés a burlar espases
armes que no són rés
armes que si no hi creus no tallen ...

Amb el vestit de l'enyorança
de viure sense tu,
sabent que estàs molt lluny de vindre

Ei pes del teu record m'acompanya
per saber d'allà on vinc
i perquè la mala llet no em tombi.

Avui començo a caminar
sense tu al meu costat
i em costa tant
mirar cap endavant
apendre tot el que ja havia aprés
amb tu, avans.

Avui començo a caminar
sense tu al meu costat
i em costa tant
mirar cap endavant
apendre tot el que ja havia aprés
amb tu, avans.

Sovint m'empasso les paraules
que algún dia vaig dir
un dia que em sobrava força,

(A les meves amigues Rosa i Lloll)
Jordi Torrent

i encara que sér que plorar calma
ho faré arrapat
a l'espatlla de la meva estaca.
Sovint m'escapo de les branques
que neixen al meu pas
que neixen sols per fer-me caure.
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Sant Jordi, 14 - Telèfon 93 469 11 87 - M O N T G A T
PREPARACIÓ DE FÓRMULES MAGISTRALS
PREPARATS HOMEOPÀTICS
ANÀLISIS CLÍNIQUES
ORTOPÈDIA
DERMOFARMÀCIA
PRODUCTES VETERINARIS

CASA PAZ
RBLA. TURO, 11
ARTICULOS Y ALIMENTOS DE
PRIMERA CALIDAD PARA ANIMALES
DE COMPAÑIA

FERRETERIA PAZ
RBLA. TURO, 9
TEL. 93 469 18 05 -

08390 M O N T G A T
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ESCOLA de FUTBOL
C.D. MONTGAT .
ENTRENAMENTS ESCOLA de FUTBOL:
Dimarts de 17:30 ~· a 19:00 h. i dissabtes de 12:00 a 13:30 h.
PRE-ESCOLARS, menys de 6 anys .. .
PRE-BENJAMINS, de 6a 7 anys
BENJAMINS, de 8 a 9 anys (F-7)
ENTRENAMENTS FUTBOL BASE:
Dimarts i dijous de 19:00 h. a 20:30 h. i dissabtes matí lliga F.C.F..
ALEVINS, de 10i11 anys (F-11)
INFANTILS, de 12i13 an ys (F-11)

de pl/:

.

~

o.-

INTERESSATS, presentar-se al Camp Municipal d'Esports de Montgat,
Passeig Aureli Escarré, s/n., dimarts, dijous o dissabtes en hores d'entrenament.
Preguntar per Sr. Juan Mojica (Telèfon 93 469 10 97 - Mòbil 627 69 79 98)
INSCRIPCIONS OBERTES TOT L'ANY·¡¡ APUNTA-T'HI !!
APRENDRÀS A JUGAR A FUTBOL, GAUDIRÀS B FARÀS AMICS

,L'ESCOLA de FUTBOL del C.D. MONTGAT. desitga als seus

SOCIS, SIMPATITZANTS l COL·LABORADORS
MO,
LT BONA FESTA
MAJOR DE SANT J'
0 R:D1-I'
-- .
1

~·

.. -

-·

-·

.
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RECMAN
JOAQUÍN COSTA, l O
TEL. 34 - 93 469 Ol l 5
FAX 34 - 93 469 26 58

E-MAil: recman@jet.es
08390 MONTGAT - Barcelona
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SERVEI PERMANENT
LES 24 HORES

93 357 77 55
Passeig de Carles I, 82
08018 BARCELONA

Si necessites un Taxi,
truc ans
PER A LA SEVA COMODITAT,
ARA PAGUI TAMBÉ AMB TARGETA
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'l!eganarcea S.YL.

30

ROSES DIVJNES

L' any 1271 una princesa naixi\ molt formosa,
Santa Isabel de Portugal, la més virtuosa.
ella ajudava a molts pobres que allí hi havia, _
els portava pa amagat a la falda cada dia.
El seu espòs la vigilava, no ho volia,
a prop dels necessitats la va aturar i li preguntà:
¿ què dus aquí ? Són Roses, li contestà,
mentre el davantal preciós obria,
deixant veure les perfumades Roses,
que per favor del cel allí hi havia.
Hi ha roses de virtut, roses de dolor,
d' heroisme roses, i d'autèntic amor,
tenen les seves espines, també nosaltres,
abans no trobem l'anhel del nostre cor fet realitat.
Però a la fi ens espera la plenitud, bellesa i felicitat,
com les roses a dalt de tot del seu tronc ple
d'espines han esclatat.
Un regal de la natura les roses, subtils, delicades
perfectes i tan formoses.
On hi ha afecte no hi falten les roses,
les roses tenen llenguatge diví, ens eleven espiritualment,
i ens fan sentir els missatges d'amor intensament.
Pètals transformats en aigua de roses, tan1bé per
punt del llibre,
i per Corpus, catifes precioses al aire lliure.
Son bellesa, pulcritud, puresa, perfum i candor.
Roses vermelles, parlen d 'amor.
Hi ha exposició de roses de mil colors.
Per Sant Jordi la rosa i el llibre que alegren els cors

Esperança Sabater Bruguera
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Patrocina: Ajuntament de Montgat
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A EGRA A TEVA

STA

Riera de Sant "9ordi, 1 - MONTGAT

Tel. 93 469 22 41
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PRODUCTES DEL PIRINEU - EMBOTIT ARTESÀ FORMATGES - PA TES, ETC.

Selecció d'embotits de primera qualitat i d'alta
muntanya. Productes que ens arriben setmanalment
de:

ALPENS - MOLLÓ - GRAUS - CANOVELLES VIC - CALAMOCHA - SANT FELIU DE CODINES
- SALAMANCA.
Preparem safates, assortides, amb tota mena
d'embotits i formatges.
Pernils Ibèrics - Pernils de Terol - Pernils de Salamanca

// /

l

l

\

-- ----

.............

Ens trobaràs al:

~

Carrer Sant Jordi, 3

'

'
~

\

l

08390 MONTGAT
J
Telèfon 93 469 34 06 / /
.............
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-ANÀLISIS CLÍNIQUES
- FÓRMULES MAGISTRALS
-ORTOPÈDIA
-DIETÈTICA
- HOMEOPATIA
- VETERINARIA

FARMÀCIA

Ma. LLUÏSA JANER
Cam í Ral, 5
MONTG AT

_

Tel. 93 469 17 50

. ..
cerómicas

aparlcl
Ceramica

~

MA T~,

~ li ~ i?s~:·

:·L ~

EXPOSICION DE COCINA Y BANOS

ALMACÉN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Venta al mayor y al detalle

PRIMERAS MARCAS DEL MERCADO
DECORAMOS Y REFORMAMOS SU HOGAR

GRES desde 950/m2 - AZULEJOS desde 975/m2
-

(>~

Gres

~

~

Q'"~

,~ ~

Pje. Rosella, 16 - Montgat - Tel. 93 469 22 58 - Fax 93 469 23 90 ,
Horario: de 8.00 a 13.00yde1 4. 00 a 19.30 y Sabados de 8.00 a 13.00
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COL-LABORA AMB LA FESTA

37
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RESIDENCIAL MONTGAT -

Av. Mediterràn ia, 8 (cantonada cl Barcelona)

08390 MONTGAT

®934691517
Molt a prop de casa vostre
BAR CE LONA

AU TOP I STA

A- 1 9

MATARÓ

AUTO P ISTA A· 19

.,,,--..__. . . . . . \_ . . . . .-·. .--·-······L._......-·/1···········-·l. ---······. ·-"~

. . . / ·-·' . ....................

us desitja feliç Festa Major
38

9i
9i
9i
9i
9i
9i

fossis aigua, series pluja
fossis foc, series caliu
ocell tu fossis, pardal series.
postre, músic
ploma, blanca
astre, lluna.

9i
9i
9i
9i
9i

fossis lletra, series Etne
fossis dansa, series polka
fulla, verda
terra, f értil
arbre, roure.

9i
9i
9i
9i
9i
9i

fossis teixit, vellut series,
fossis flor, series gardènia,
só, remor series,
pedra, marbre,
fossis vent, mestral series,
mare, dolça.

9i fossis .•. però a veure,
9i essent com ets •••
Tota una DONA,
tu ets això i encara rnés !!!
39

L Vera

MONTGAT

Cuina Catalana i Casolana
Esmorzars
Tapes variades
Entrepans
Menú tots el divendres
Menjars per emportar
Telèfon 93 469 28 39

Carrer del Mercat, s /n

40
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CORDERIA

JOAN GILI, S. l:.
\

FILS i CORDES DE TOTES CLASSES
e/ Església, l
Oficina: Tel. 93 469 29 92
Fax 93 469 05 81
Fàbrica: Riera Sant Jordi, 26-28
Tel. 93 469 26 87
M ONTGA T

CREU ROJA MONlGAl · llANA
Hora ri: de dilluns a divendres de 16 a 19 hores
cap de setmana i festius de 1O a 11 hores
Telèfon 93 469 00 01
41

MONTGAT-2
-TABACS
- CAVA DE C][GARS
- ARTICLES :JFUMA.DOR

-DIARIS I REVISTES
Cl Marina, 79
Montgat

TF. 934.69 1.653

,

~

PROPERA INAUGURACIO

~-

cz

._ MA

_ Rl _ NA

.~ ,73

(MONTGAT)
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CONSTRUCCIONS

SABATER

Amb la Festa Major
-

...

-

-

SANT ANTONI M. CLARET, 201•08390 MONJGAT •TEL. 93

46914 95

.

-

.

- -

.

-

-
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UNIÓ ESPORT VA

local Social i Pavelló Esportiu .

Sant Antoni M . Cl are,
t 1 14 (carretera a Tiana)

MONTGAT

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

~ELCTRO
~GUERO

DISTRIB UlDOR OFICIAL

Marina, 85 (davant
.
08390 MONTGAT estació Renfe)
VENDA
Cables de tot t.
Pi les rellotge i pus
Televisors
Walkmans
Rellotges
Telèfons
Ràdios
Vídeos
Cintes
Piles

l

l

l

Tel/Fax 93 469 J8 67
Mòbil 607 20 18 51

l

l

l

l

l

PRIMERES MARCAS l BONs PREus

l

l

REPARACIÓ
Televisors
Auto ràdios
Equips de só
Càmeres de video
Vídeos domèstics
Ordinadors i monitors
Antenes paraból·liques
comandaments a distància

uc10NEM EL SEU PROBLEMA EN 24 H.

SOL
t
- Servei seriós i arantitza -

44
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Mar obe1i de bat a bat '
'
amb la gavina que hi vola,
on el fu m j a no ennuvola
el nostre cel estrellat.

Més ell, m ' esquiva traïdor,
i quan j o li fai g l' ofrena,
amb la seva força plena,
se m' em crespa i em fa por.

Dalt de la roca enfilada
Del mar la vida Sorgí,
'
'
giro els ulls vers l ' horitzó; doncs ell fo u nostre bressol,
m' omple el cor de serenor i com les ones, sens vol ,
veure la mar encalmada.
a la terra hem de morir.
La mar guarda un tresor
de llegendes i cultures;
de totes les criatures,
en el fons, en té record.

El nostre mar llegendari
mostrant la seva grandesa,
ens mostra la menudesa
del nostre viure diari.

I en el seu mirall serè
hi ha el misteri del món,
del que era i del que som,
i jo hi busco el per què.

Deixaré l'empremta viva
sobre la sorra daurada,
d'una vida enamorada
i del mar, sempre captiva.

Maria Bosch
45
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Comercial de Refrigeración, s. A.

[ f (]J[f
lJ:~a

INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES
i AIRE ACONDICIONAT
San Antonio M.ª Claret 200
' oo
Tels. 93 469 20 31 - 93 469 04 18 - 93 469 05
08390 MONTGAT (Barcelona)
Delegación: 08140 CALDES DE MONTBUI
Major, 114 - Tel. 93 865 03 16

Al2C()S

&

Al2C ()S

ASE SORES
AD MINISTRACIÓN DE FINCAS

Jurdi J\rcus J?udríeuez
Administra dor de Fincas Col egi ado Núm . 4572

San Antonio M.g Claret, 92, 1.Q
08390 MONTGAT (Barcelona )
Telfs. 93 469 31 62 - 607 20 25 31 (M óvi l)
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GELATS
XARRUPS
PASTISSOS

LACREM, So Ao
e/ Ramón y Cajal, 19 ° Tel. 93 469 os 60 *
MONTGAT (Barcelona)

47

RECUBRIMIENTOS TÉCN/COS ELECTROLÍTICOS

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

Ramón y Cajal, 6
Tel. 93 469 18 48
MONTGAT

SUPERMERCATS

L s Mallorquin s
us desitJ un bona
Festa MaJor
Telèfon 93 469 33 66
48

PINTORS I R ETOLISTES D S DE 1920

-

Sempra am6 [a :festa M ajor -

Riera Sant Jordi , 75 • Marina, 25
08390 M O N T G A T
Telèfons 93 469 11 48 - 93 469 3 1 47

BAR - GRANJA

DULCINEA
-Menú diari
- Plats combinats
-Amanides variades
- Entrepans
Plaça de la Vila, s/n
Telèfon 93 469 13 55

M O N TG A T
49

JOSEP

GILI

ROGI, S.L.
FILS, CAPS l CORDES
DE TOTE S C LASSES
Plaça Sant Joan, 6 - Fàbrica: Enriqueta Pujal, 6
Telèfons 93 469 03 03 - 93 469 04 46
Fax 93 469 12 36 - 08390 MONTGAT

MIREIA -e....¿.
~

MIREIA CENTRE D'ESTUDIS
Donya Amadea, s/n. (Mestra) - Tel. 93 469 24 50
Marina, 49 - TeL 93 469 Ol 52
08390 MONTGAT (Barcelona)
50

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. 93 752 35 11
PREMIÀ DE MAR
Fax 93 752 12 10

T el. 93 387 32 45
BADALONA
Fax 93 383 44 03

51

D

TECFRI

JORDI RAMIA GISBERT

Refrigeració
Industrial i Comercial
Acondicionament d'aire

cl Horta, 1 9 - 2 l
08390 MONTGAT

Telèfon - fax 93 469 22 56

RESTAURANT

La Srtcellc

ESPECIALITATS A LA CARTA

- Casaments
- Bateigs
- Comunions
- Banquets
- Reunions

Carrer Mari na, 19 (Ctra. N-II, km. 629 ,45) - M O N T G A T

TEL. 93 469 06 63

Us desitja bona Festa Major
52

serralleria de Ferro i alumini

mARCAl i JOAn TAllADA s.c.p.
ENRIQUETA PUJAL l
TELÈFON i FAX 93 469 17 44
08390 M O N T G A T
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CONSTRUCCIONS

i REFORMES
MONTGAT, S. L.

Sant Jordi, 49 baixos
Telèfon 93 469 03 56
08390 MONTGAT
54

(

INAR

Quan de petita, anava a l'escola
anava sempre pel mateix camí,
saltava, anava de pressa,
passava per allà i per aquí.
Quan de jove passejava
per la platja, amb un xicot,
caminava prop de l'aigua,
caminàvem molt a prop.
Quan els fills eren petits,
caminàvem tots plegats,
ells anaven aprenent,
nosaltres tot vigilant.
Quan de gran vull caminar,
algú m'ha d' acompanyar,
les cames sempre em tremolen
i en prou fe ines sé on anar.

L Vera
55

MATALASSERIA
ESPARDENYERIA

Especialitat en:
Tendals i Cortines

cl Marina, 27 - Telèfon 93 469 29 55 - 08390 MONTGAT

VIDRES i
CRISTALLS

MODELS PER LA FUNDICIÓ
~.,

VENDA i COL-LOCACIÓ

CANONADES i ACCESSORI S PVC

Ramón y Caja l, 14
Riera Sant Jordi, 49

Telèfon 93 469 25 78
Fax 93 469 25 78
08390 MONTGAT

Telèfon 93 387 59 95
BADAil.ONA

56
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MORTERERA MONTGAT, s.A.
l l l
MORTEROS DE CAL Y ARENA
Y ARIDOS

EN GENERAL

l
cl. Sant Jordi 74
Tels. 93 469 01 48 _ '
o7 40
93 469
os 39 0 MONTGAT

Lk l'tlQ.Alk
RESTAURANT'

e/ Mar, 35
MONTGAT

AVDA. ALBÉNIZ, 24 - TEL 93 395 27 02
Cl DE LA PAU 13 - TEL 93 395 21 52
Cl MATAS, 96 '_ TEL 93 395 59 52

Tiana

••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••

pau Alsin a, 8 - Tel. 93 469 34 45
M ercat d C
tre : parada 52 - 53 - Tel. 93 469 37 13
e 1 en
.
08390 MONTGAT

59
- -

~

-

.
-

,

EL RACO DEL
POLLASTRE

us desitja Bona Festa Major ee· Sant Jordi

POLLASTRES AL'AST, CONILLS l CANELONS
OBSEQUI DE PATATES FREGIDES
A què espera!!! Sol ·liciti els seus
encàrrecs a l ® 93 469 16 03
Plaça Josep Tarradellas, 7 - MONTGAT

DIUMENGES l FESTIUS OBERT (de 9 a 15 h .)

So i Llum

LLORENÇ

cl Alfons l, 52-54
Telèfon 93 870 04 44
08400 GRANOLLERS
(Barcelona)

cl Moianès, 12
Telèfon 93 840 07 00
08400 GRANOLLERS
(Barcelona)
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CAMB
CLAUDI DE JOSÉ GOMAR
MODELftSTA

Arno Jager, 89 baixos
Telèfon 93 469 05 67
MONTG AT

,

Farmacia del TU Q
11

Lda. MARINA TOURÍS
-

DERMOFARMACIA

-

FORMULAS MAGISTRALES

-

ORTOPEDIA

-NUTRICION
-HOMEOPATIA (ENCARGO)

(Turó de Mar) M O N T G A T

Teléfono 93 469 00 45
61
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Llesqueria
Vins
Caves
Ibèrics
Formatges

Telèfon 93 469 12 04
Riera Sant Jordi, 12
08390 MONTGAT
62
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FLECA • CROISSANTERIA • CAFETERIA • DEGUSTACIÓ

Pà calent tot el dia i tots el~ dies.
Elaboració pròpia de pastes i entrepans.
cl Marina, 103, Local, l bis • Residencial Montgat
Tel. 93 469 31 86 • MONTGAT - Barcelona
t-

B ARCELON A

AUTOP JSTA •A- 19
MATARÓ

AUTOP I STA A· l 9

~

~ ~ ~ ~N

C/MAR I NA
N- 11

r~ ; ~ i ~

:/.

MONTGAT · B ADALONA

T GAT ,!______.: ~ . ~

~

N - 11

~- ~

...--.

MATARÓ

-

1 l l l l l l l l 1 1 l l l l l l l l l 11 l l l l l l l l l l l l 11 l l l 11 l l l 11lll1111 1

De dilluns a divendres de 7a 14.15 h i de 17 a 21 h
Dissabtes de 7a 14.15 h i de 18 a 21 h
Diumenges de 8a 14.15 h i de 18 a 21 h
La Perla de Montgat:

CAMPIONS DE FUTBOL 7
MÀXIM GOLEJADOR, i
PORTER MENYS GOLEJAT.
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No-tes

La Comissió podrà alterar, en cas de fo rça major,
el contingut i ordre del programa de festes.
La Organització es reserva el dret d'adm iss ió.
Es gairebé imprescindible comprar els t iquets de
la paella per ~ndavt.
Cal fer l'encàrrec als paellaires amb temps suficient i neccessitem saber
quants en serem.
Els articles, dibuixos , textes i poesies publicats
en aquest llibret no podran ser reproduïts en altres mitjans sense l'autorització expressa dels
seus autors.

• offset
• tipografia
impress ors des de 1948
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1aume
Arno Jager, 79
08390 MONTGAT
Tel. 93 4 69 22 50
Fax 93 4 69 22 50

"

E-mall: gmrovlra@terra.es
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''la C atxa
· ''
Carrer Marina, 107
Carrer Catalunya, 2

Telèfon 93 469 33 84
Telèfon 93 469 28 07

Compartim amb vosaltres l'entusiasme i la il·lusió
de la FESTA MAJOR i esperem seguir comptant
amb la vostra confiança any rere any.

