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Situat a la costa, entre Badalona i el Masnou, just 
a la frontera amb el Barcelonès, Montgat és el 
municipi més meridional del Maresme. Aquesta 
ubicació privilegiada li atorga un encant únic que 
se suma a l’interessant patrimoni de la bonica 
localitat marinera. En aquest monogràfic us 
oferim informació sobre els nombrosos atractius 
del municipi, com les seves platges privilegiades 
i el seu llegat històric i cultural, així com una 
entrevista amb el prestigiós artista montgatí 
Àlvar Suñol.M
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AdministrAció i Gestió de ProPietAts
Administració de finques / Compravenda

Gestió de lloguers / Assegurances

bAdAlonA · montGAt · tiAnA

tel. 931 755 820
api.tolher@gmail.com

www.finquestolher.com

Hi ha una cançó tradicional de 
caire popular, coneguda com a 
cançó de remar o del pilot, que 
descriu els pobles de la costa 
catalana i es remunta, segons al-
guns, a un parell de segles enrere. 
Els seus versos repassen les po-
blacions costaneres i mencionen 
el malnom amb què es coneixia 
els habitants de cada localitat. Se-
gons aquesta cançó, els habitants 
de Montgat eren coneguts com 
a calciners: «A Montgat són cal-
ciners, venen la calç a fornades», 
diu una estrofa; però, tot i que els 
forns de calç van tenir una gran 
tradició al municipi, no es pot afir-
mar que això hagi estat així.

L’historiador local Abelard Chimi-
sanas Julià assegura en el seu es-

Com es diuen els habitants de Montgat?

MONOGRÀFIC 

MONTGAT

crit per a la guia de recursos de les 
biblioteques municipals del Ma-
resme Com ens diem al Maresme? 
que «‘calciner’ no ha estat mai em-
prat com un malnom per designar 
els montgatins i les montgatines, 
sinó que és la definició d’una ac-
tivitat tradicional al nostre poble, 
molt abans del boom industrial 
de finals del segle XIX». 

Chimisanas, que col·labora des de 
fa anys amb entitats que promo-
uen la història local del municipi, 
al·ludeix al malnom ‘saltamarges’ 
dels habitants de Tiana, que tam-
bé es recull als versets populars: 
«A Alella són cargolers; a Tiana, 
saltamarges», i explica: «Si tenim 
en compte que fins a l’any 1933 
Montgat i Tiana van compartir la 

mateixa història, podem pensar 
que també compartíem el ‘salta-
marges’, potser aplicat als salte-
jadors de camins que actuaven 
sovint, aprofitant les dificultats 
de les cavalleries per creuar el 
coll de Montgat».

Després d’explicar que l’origen 
toponímic del municipi és des-
conegut perquè els historia-
dors i els lingüistes no es posen 
d’acord, Abelard Chimisanes 
conclou que els habitants de 
Montgat són justament això: 
montgatins i montgatines.

Redacció La Clau

Font: Com ens diem al Maresme?  
Guia de recursos de les biblioteques  

del Maresme 2011
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Àlvar Suñol Muñoz-Ramos va néixer a Montgat el 1935. 
És pintor i gravador. Als 16 anys va ingressar a l’Escola 
de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona. El 1956 va 
fer la seva primera exposició individual a les Galeries 
Laietanes de Barcelona. El 1959 participà a la III Biennal 
d’Alexandria. I aquell mateix any se’n va anar a París, 
becat per l’Institut Francès de Barcelona. Al cap de 
poc la galeria Drouant li va comprar la sèrie completa 
de les seves primeres obres fetes a París. En només una 
setmana la galeria va vendre totes les pintures. Aquell 
èxit espontani seria l’inici de la projecció internacional 
de la seva obra. El 1960 es va instal.lar a París, on residiria 
fins al 1975. El 1962 va exposar per primera vegada a 
Nova York i en altres ciutats americanes. El 1963 va 
fer les primeres litografies originals per a una exposició 
individual a la Galerie Drouant de París, amb qui va 
signar un contracte d’exclusivitat. Des de llavors exposa 
regularment a Europa i als Estats Units. Als Estats Units 
continua exposant sovint i és on es troba la major part 
de la seva producció artística.

Com neix en vostè la vocació 
artística? 
Em penso que en el moment en 
què vaig inspirar aire per primer 
cop, en sortir del ventre de la 
meva mare. No he sabut fer una 
altra cosa que allò a què m’he 
dedicat tota la vida.

Per què decideix marxar a 
França i els EUA? I què hi va 
trobar? 
Quan vaig marxar a París jo tenia 
22 anys i havia guanyat diversos 
premis. Hi vaig anar amb una beca 
i m’hi vaig quedar. En pintura la 
ciutat era el centre del món, però 
jo no només hi vaig descobrir el 
potencial pictòric, sinó que vaig 
conèixer la veritable essència de 
la democràcia. El mercat nord-
americà estava molt pendent 
de París, que era el referent de 

MONOGRÀFIC 
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Àlvar Suñol  |  Artista

«TOTs els 
ARTIsTes sOM 

espONGes, 
AbsORbIM TOT 
el que veIeM, 

RespIReM I vIvIM, 
TOT Allò que eNs 

eNvOlTA»
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CENTRE VETERINARI EMILIO FERRER
ESPECIALISTES EN ANIMALS PETITS:
•	Cirurgia,	oftalmologia,	traumatologia	
•	Ecografies,	analítiques,	radiologia	
•	Fisioteràpia,	acupuntura
•	Etologia	(problemes	de	conducta)

PERRUQUERIA CANINA I FELINA 

ALIMENTACIÓ I ACCESSORIS 

HORARI
10	a	20.30	h	(dilluns	a	divendres)	
10	a	14	h	(dissabtes)

C/	Riera	Sant	Jordi,	23.	Montgat

Tel.	934	693	655	·	Mòbil	608	738	565	

C/ Pare Claret, s/n. Montgat  ·  Tel. 934 691 147

Obert les  
24 hores!

Tenim màquina 
dispensadora 

d’additiu ADBLUE

Estació Servei Montgat SL

la pintura mundial, per això 
hi anaven molt. Va ser en una 
d’aquestes anades que van 
descobrir la meva pintura, i així 
la meva obra va anar als EUA, on 
encara hi és. De fet, la propera 
tardor se celebrarà a Dallas una 
exposició de les meves obres.

Quins són els seus mestres i 
referents? 
No podem oblidar Picasso, 
perquè va donar als artistes 
la possibilitat d’obrir una 
finestra tancada. Les següents 
generacions han aprofitat la 
llibertat d’aquesta obertura, 
però considero que alguns 
l’han obert massa. Per això jo 
miro també molt enrere perquè 
artísticament tenim més de vint 
segles que ens precedeixen. Les 
pintures de Pompeia són un dels 
meus referents, com el pintor 
del Quattrocento italià Piero 
della Francesca, ja que es tracta 
de pintures murals que són per 
a mi l’essència de la plasticitat. 
Aquest tipus d’obra és, justament, 
la que hi ha a Montgat, que vaig 
fer al fresc quan vaig tornar del 
servei militar. És una tècnica de 
molta dificultat, i ara ningú vol 
dificultats. La pintura romànica 
també és un referent per a mi 
perquè és una manifestació 
popular, anònima, que no busca 
el triomfalisme personal. Un altre 
dels grans mestres per a mi és 
el pintor neerlandès Johannes 
Vermeer.

I quines són, sintèticament, les 
etapes de la seva obra? 
Tots els artistes som esponges, 
absorbim tot el que veiem, 
respirem i vivim, tot allò que 
ens envolta. Per això la primera 
etapa pertany a la meva època 

TALLERS 
C. CORBALAN
REPARACIÓ DE L’AUTOMÒBIL

Rambla del Turó, 9, soterrani 1 (taller). 08390 Montgat
93 469 31 12 ·  talleresccorbalan@gmail.com

C/ Arno Jäger, 10 · Montgat
Tel. 934 69 07 44 · artau@artau.cat

INSTAL·LACIONS ARTAU, S.A.

ELECTRICITAT · AIGUA · GAS · CALEFACCIÓ 
AIRE CONDICIONAT · REG PER ASPERSIÓ · PROJECTES
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a Barcelona i la segona a la de 
París. A la capital francesa en 
aquells moments imperava 
l’exaltació de la pintura 
abstracta, però jo no feia obres 
purament abstractes, sinó que 
feia servir alguna cosa objectiva 
i la desenvolupava en aquest 
estil. Després vaig tenir una 
etapa en què considero l’art 
abstracte com a fred, pura 
estètica, i com que jo vull 
transmetre més humanitat 
creo personatges que enllacen 
amb la meva admiració per 
Piero della Francesca, obres 
més espirituals centrades en 
l’amor, la generositat i altres 
sentiments. La darrera etapa 
ha fet evolucionar tot això i ara 
hi afegeixo la crítica social i les 
injustícies perquè tot això et 
colpeja.

Quins són, però, els temes 
que ha tractat? 
La condició i les complexitats 
humanes, la injustícia, la crítica 
social i la República.

A més de pintar s’ha dedicat 
al gravat. Què distingeix 
aquesta tècnica de les altres? 
El que més he fet és litografia. 
M’agrada molt i en gaudeixo 
molt perquè et permet 
improvisar. El problema és que 
hi ha hagut tanta corrupció, que 
quan he vist aquest mercat de 
falsificacions que fan passar per 
originals he deixat de fer-ho. 
Això amb el gravat no passa 
tant, perquè no és tan fàcil fer 
trampes.

Què recomanaria a un artista 
jove? 
Li recordaria que pintar és 
un ofici i que té les seves 
dificultats, per la qual cosa ha 

de treballar la perseverança i 
l’autodisciplina. Que no pensi 
mai que és un geni i que el que 
fa és transcendental, sinó que 
perseveri i sigui molt disciplinat. 
A Montgat trobem dos pintors 
que han seguit i segueixen tots 
aquest criteris, com els Santilari, 
dos germans als que admiro i 
considero grans artistes. 

Les noves tecnologies estan 
canviant molt el món de l’art. 
En positiu o en negatiu. Com 
ho veu vostè? 
Jo no tinc Internet ni faig servir 
les últimes tecnologies. Però és 
el que vivim i, per tant, és ne-
cessari. Tot i així, personalment 
crec que tot plegat trenca una 
mica les virtuts humanes. 

A mi això no m’interessa, pre-
fereixo un interlocutor humà 
amb qui mantenir un intercanvi 
d’opinions, criteris o el que 
sigui. Però tot això de la tec-
nologia em sembla que va tan 
ràpid que arribarà un dia en què 
les manifestacions humanes 
ens semblaran un mite.

«Pintar és un ofici  
que té les seves 

dificultats,  
per la qual cosa  
s’ha de treballar  
la perseverança  

i l’autodisciplina»

MONOGRÀFIC 

MONTGAT e n t r e v i s t a
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Agent - Allianz

Natalia Albiol Bou
ASSEGURANCES

Us desitjo  

Bona Festa Major!

Plaça Antoni Gaudí, local 2. 08390 Montgat
Tel. 93 469 49 91 · Mòbil 607 956 545 · albiol.bou@allianzmed.es

933 89 17 53
661 95 47 83

roque@roquecarranza.com

Obres de rehabilitació i obra nova

Construccions Roque Carranza S.L.

Quina és la seva vinculació 
actual amb Montgat? On 
resideix actualment?  
Els orígens formen part de la 
nostra naturalesa; per això, 
malgrat que he voltat per tot 
el món, jo sempre he dit que 
he nascut a Montgat, perquè 
sempre tens el cordó umbilical 
al lloc de naixement. Però a part 
de la vinculació sentimental amb 
Montgat, també la tinc amb Tiana, 
on hi vaig viure més temps. En 
tornar de París vaig anar a viure 
a aquest municipi, i ara visc a 
l’Empordà.

Quines obres seves es poden 
veure a Montgat? 
Hi ha una obra meva a Can 
Casanovas que considero bastant 
important, un mural que vaig fer 
al fresc.

Què recorda del Montgat de la 
seva infantesa? 
Tinc el pitjor record que es pugui 
tenir de la infantesa: la Guerra 
Civil. Tinc imatges ben clares 
que no se m’han esborrat mai, 
tràgiques i molt tristes. No sé si 
això m’ha marcat, perquè hi ha 
coses a la vida que no saps si et 
marquen, però jo crec que aquests 
records han impregnat tota la 
meva trajectòria artística.

Entrevista: Redacció La Clau 
Fotos: Cedides

«Els orígens 
formen part de la 
nostra naturalesa; 
per això, malgrat 

que he voltat 
per tot el món, 

jo sempre he dit 
que he nascut a 

Montgat...»

La Riera 81
Instal·lacions i reformes en general

Pressupost sense compromís

Riera de Sant Jordi, 81 · Montgat
A/e: larieramlb1@gmail.com

Electricitat

Gas

Aigua

Electricitat 

Aigua - Gas 

 Calefacció

Aire condicionat

Antena - Intèrfon

Obra - Fusteria

CC TV - Alarmes
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Tastet de faves
20 h /pl. de les Mallorquines
Activitat gratuïta

 Dissabte 27 d’abril
Caminada popular
Recollida de tiquets de l’esmorzar
A les 9 h /pl. de les Mallorquines
L’esmorzar es realitzarà  
a la plaça de les Mallorquines

Lectures de contes i activitats 
de Sant Jordi
11 h / parc del Turonet

Espectacle per a públic familiar
El meu amic brutus; la cia,  
del príncep Totilau
12.15 h / parc del Turonet

Botifarrada popular
Preu tiquet: 3,5 €
20 h / pl. de les Mallorquines

Correfoc de Sant Jordi 2019
Amb la Colla de Diables Trempe-
ra Nostramo de Tiana, la Colla de 
Diables de Montgat i la Colla de 
Bruixes del Nord de Sabadell
20.45 h
Recorregut des de l’ Escola Mireia  
(c/ Donya Amadea), Riera Sant Jordi, 
c/ Badalona, c/ Arno Jager, c/ Horta, 
Riera Sant Jordi, c/ Ramón y Cajal,  
c/ Arno jager, c/ Avenir i Riera  
Sant Jordi

Concert amb els grups:  
Simbiosi i els Infumables
Hi haurà servei de bar a càrrec 
de l’AV de les Mallorquines
23 h / pl. de les Mallorquines

 Diumenge 28 d’abril
Matinades
7.45 h / pels carrers  
del barri de les Mallorquines
A càrrec de la Colla de Diables  
de Montgat

Esmorzar d’ous ferrats
8.30 h / pl. de les Mallorquines
Activitat gratuïta

Campionat 3X3 de Bàsquet
9.30h / passeig marítim,  
al costat del túnel
Adreçat a nois i noies nascuts  
del 2004 al 2009
Inscripcions fins al dia 19 d’abril 
de 2019
Més informació al: 673698040 o bé 
administracio@uemontgat.net

Jornada castellera
Amb la Colla castellera  
de Badalona i els Castellers  
de Sant Pedor
12 h / pl. de les Mallorquines

Dinar de Carmanyola
Vine a fer un dinar de germanor 
de Festa Major!
Tu portes el teu dinar i nosaltres 
et facilitarem la taula i la cadira.
Preu d’inscripció: 1 €

Inscripcions a l’AV Les Mallorquines 
(plaça dels Llimoners) a partir  
del dia 3 d’abril
(Dimecres i divendres  
de 10.30 a 12 h)
14.30 h / pl. de les Mallorquines

Concert de música  
de sobretaula
Maridatge Paola i Ariel 
Cançons d’avui i de sempre
16.30 h / pl. de les Mallorquines

 

 Dimarts 23 d’abril
Diada de Sant Jordi
Venda de roses i llibres  
a la plaça de les Mallorquines
Ballada de sardanes amb la 
Cobla Marinada
12 h /pl. de les Mallorquines

 Dimecres 24 d’abril
Berenar homenatge a la gent 
gran amb ball
Música i ball amb Maridatge  
de Paola i Ariel
17.30 h / pista 2  
del Poliesportiu municipal
Recollida tiquets a Acció Social  
i Dona de l’1 al 18 d’abril
Col·laboren: Alumnes del PFI-PTT 
Hoteleria del Baix Maresme

 Dijous 25 d’abril
Pregó de Festa Major  
de Sant Jordi
Servei de food trucks  
per fer un mos
A partir de les 18.30 h

Espectacle de dansa
Mulïer de la cia. Maduixa. (premi 
Max al millor espectacle de carrer) 
19.30 h

Pregó a càrrec de les entitats 
esportives del poble
21 h

I tot seguit... 
Mapping de Sant Jordi
Plaça de la Vila
 
 Divendres 26 d’abril
Jocs infantils
17 h / pl. de les Mallorquines

Campanya de donació de sang
De 17 a 21 h a l’Avinguda  
Mediterrània
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 Divendres 3 de maig
Vine a jugar! Futbol Bombolla!
De 17.30 a 19.30 h / camp  
municipal de Futbol
Inscripcions a l’Espai Jove  

de Montgat al telèfon 93 469 16 85

 Dissabte 4 de maig
2a. Desfilada primavera-estiu
Espectacle sorpresa, desfilada  
i actuació del grup Retro’s
De 12 a 14 h / Riera Sant Jordi

HOLIFEST amb els Tabalers de 
Montgat i Xanquers
A partir de les 11.30 h  
Parc del Tramvia
Col·laboren: ASPAMOTI

Plantada de bèsties de foc
Plantada de diferents bèsties 
de foc de diferents colles de 
Catalunya
De 19 a 21 h  
Pl. de les Mallorquines

Cercavila de les bèsties  
i ball de lluïment
Itinerari: sortida de la plaça de les 
Mallorquines, Av. Mediterrània (contra 
direcció), c/ Enriqueta Puyal, Riera 
Sant Jordi fins tornar a la plaça de les 

Mallorquines

20.30 h / pl. de les Mallorquines

Pa amb oli i sucre  
i pa amb vi i sucre
20.30 h / pl. de les Mallorquines

Petit castell de focs de cloenda
a càrrec de la Colla de Diables 
de Montgat (quan es faci fosc)
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Empremtes històriques en el patrimoni de Montgat
Els diversos jaciments arqueològics localitzats a l’àrea 
de Montgat confirmen l’existència d’assentaments 
que van desenvolupar-se des de l’època Ibèrica fins a la 
romanització. Durant l’època medieval l’assentament 
del Turó de Montgat va tenir continuïtat i el seu cim va 
ser flanquejat per un castell, avui desaparegut, que es 
troba documentat des de principis del segle XI, com la 
capella de Sant Martí. 

Molt més tard, a mitjans del segle XIX, a Montgat es 
va començar a construir la primera línia ferroviària de 
la península ibèrica impulsada per l’indià mataroní 
Miquel Biada. El traçat transcorria paral·lel al Camí 
Ral, excepte en arribar a Mataró, on seguia la línia de 

costa. El turó de Montgat va suposar un obstacle en el 
recorregut, motiu pel qual es va decidir fer-hi un túnel 
que, com la línia, va ser el primer de l’Estat espanyol.

Tots aquests fets històrics han anat deixant vestigis 
al municipi que configuren el seu llegat patrimonial. 
Avui dia Montgat té dos elements que gaudeixen de la 
màxima figura de protecció del patrimoni cultural ca-
talà, el BCIN (bé cultural d’interès nacional): la Torre de 
Ca n’Alsina i la de Ca l’Umbert. A més, també hi trobem 
béns protegits com a BCIL (bé cultural d’interès local), 
entre els quals destaquen el túnel ferroviari del Turó de 
Montgat i la capella de Sant Martí. Repassem algunes 
d’aquestes joies patrimonials:

Torre de Ca n’Alzina
És l’edificació més antiga del 
municipi, després de l’ermita de 
Sant Martí. Es tracta d’una torre 
de defensa que formava part de 
la masia de Ca n’Alzina i va ser 
construïda al segle XVI.  

Està formada per planta baixa i 
dos pisos i la seva característica 
diferencial és la planta absidal, 
quadrada al costat nord i circular 
al sud. La masia de Ca n’Alsina va 
ser enderrocada l’any 1987, i la 
torre es va restaurar a principis 
del segle XXI.

Parc de les Bateries
És un dels punts més alts del mu-
nicipi. Destaca per les seves mag-
nífiques vistes panoràmiques, 
tant de la costa del Maresme i del 
Barcelonès com de la serralada 
litoral. 

Encara s’hi troben restes dels ca-
nons de les antigues bateries mi-
litars, datats del 1912-1918. Un al-
tre dels atractius del parc és el jar-
dí de plantes aromàtiques, on es 
poden trobar diverses espècies: 
lavandes amb la seva olor caracte-
rística, la sàlvia de fulles grisoses i 
el conegut romaní, entre d’altres. 

Un indret perfecte tant per prac-
ticar la petanca i el patinatge, ja 
que disposa de pistes, com per 
anar amb bicicleta o passejar.

Capella de Sant Martí
Petita capella romànica de plan-
ta rectangular datada al segle 
XI. Consta d’una sola nau i està 
coberta per una teulada de dues 
vessants que interiorment és sos-
tinguda per una estructura de fus-
ta. La façana, amb una petita porta 
d’arc de mig punt, es prolonga a la 
seva part superior en una espada-
nya d’un sol ull. A finals del segle 
XX va ser restaurada i se li va afegir 
el campanar d’espadanya. A l’inte-
rior de l’església es poden admirar 
dues remarcables obres de l’artista 
badaloní Domènec Giró. A Mont-
gat també trobem altres indrets 
destacables per les possibilitats 
de lleure i esbarjo que ofereixen. 
Es tracta d’espais verds, propers i 
integrats en ser al nucli urbà.

Torre de Ca n’Alzina Capella de sant Martí parc de les bateries
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Túnel de Montgat
Va ser el primer túnel ferroviari 
perforat a l’Estat espanyol i és la 
infraestructura ferroviària més 
antiga que es conserva a la pe-
nínsula ibèrica. Té una llargada 
de 127 metres i es troba encara 
en ús. L’any 1848 el mataroní Mi-
quel Biada i Bunyol va promoure 
la construcció de la línia de ferro-
carril Barcelona-Mataró. El seu tra-
çat es veia interromput pel turó 
de Montgat, un promontori rocós 
format per granits paleozoics que 

Parc del Tramvia
Aquest espai verd creat sobre el 
túnel de la B-20 ofereix un gran 
espai d’esbarjo. S’hi poden prac-
ticar esports com el bàsquet, 
futbol, patinatge, monopatí... 
I, a més, disposa d’una zona de 
jocs infantils i mobiliari perquè 
la gent gran hi pugui fer exercici. 

Al llarg de l’any s’hi programen 
actes i activitats municipals com 
la Fira de Nadal, la bicicletada 
popular o les festes del barri de 
Can Maurici.

es va haver de perforar. Els treballs 
per formar el túnel van ser rudi-
mentaris, perquè no existien les 
perforadores mecàniques d’aire 
comprimit. L’1 de març de 1848, el 
túnel es va inaugurar mitjançant 
un tren arrossegat per cavalls, ja 
que les locomotores angleses ar-
ribarien per mar dos mesos més 
tard. La primera locomotora a 
travessar-lo va ser La Mataró, el 28 
d’octubre a les 9 del matí, un es-
deveniment que va ser recollit per 
tota la premsa de l’època.

parc del Tramvia
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Montgat té una extensa façana 
litoral amb gairebé dos quilòme-
tres de platges de sorra daurada i 
sortints rocallosos que afegeixen 
encant al paisatge. En ser fàcilment 
accessibles amb tren i bus i disposar 
d’estacionaments i tots els serveis 
adaptats, són molt visitades pels 
usuaris de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona.

Platja de Cala Taps
Està ubicada just al davant del 
barri de les Mallorquines. El seu 
nom prové de l’antiga platja de ‘la 
Lejía’, que era enfront de la fàbrica 
de Casa Mitjana Mensa. Posterior-
ment, es va anomenar Cala Taps 
perquè al mar i a la sorra es troba-
ven taps de suro de les ampolles 
de lleixiu. Disposa d’un espai de 
platja nudista, i s’hi accedeix per 

Les platges de Montgat, accessibles 
i amb un munt de possibilitats

l’Av. Mediterrània. Protegida del 
vent pel mur de les antigues fàbri-
ques, està situada al final de la riera 
de Sant Jordi, al sud del municipi. 

Platja de les Moreres
És una caleta acollidora i familiar 
que es troba just abans del mo-
nument de l’11 de setembre. S’hi 
pot arribar per l’Av. Mediterrània 
i compta amb una àmplia zona 
d’estacionament just a tocar de la 
platja. 

Platja de Sant Joan
Davant del barri de Sant Joan i el 
Casc Antic es troba aquesta platja 
àmplia on hi ha les instal·lacions 
del  Club Marítim Montgat, pistes 
de vòlei platja i tots els serveis pro-
pis de les platges de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona.

Platja de Monsolís
És la més propera al terme mu-
nicipal del Masnou. Situada al 
nord del municipi, en el barri de 
Monsolís, es troba a continuació 
de la platja de Sant Joan.

L’excel·lència del clima i el vent 
tèrmic de garbí fan de les plat-
ges de Montgat l’espai idoni 
per a la pràctica d’esports nàu-
tics durant tot l’any. Ja el 1988 
es va constituir el Club Marí-
tim Montgat amb l’objectiu 
de fomentar-los, i actualment 
compta amb uns cent vint socis. 
L’entitat, afiliada a la Federació 
Catalana de Vela, aplega afici-
onats al surf de vela, a la vela 
lleugera, a la pesca esportiva i 
altres activitats nàutiques. Per 

«Tant si ets un gestor immobiliari com si ets  
un particular, confia el servei de neteja  
de la teva propietat a mans expertes»

Serveis de neteja i manteniment
Comunitats de propietaris
Oficines, despatxos i locals

Cases de temporada i pisos turístics
Extraordinàries fi nal d’obra

Domicilis particulars
Poliment de terra i encimera

Subministrament de productes i consumibles

La teva empresa de neteja de confiança
931 931 639
MONTGAT

netejaclara.com
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la seva banda, l’Escola Catalana 
de Surf va néixer el 2003 amb 
la finalitat de promoure el surf i 
l’esport. Compten amb surfistes 
professionals i experimentats, ti-
tulats per la Federació Espanyola 
i amb coneixements de socorris-
me aquàtic.
Les platges de Montgat perme-
ten practicar tota mena d’acti-
vitats esportives, tant de mar 
com de sorra. A més, el passeig 
marítim que uneix la costa ma-
resmenca des de Badalona fins 
a Vilassar de Mar ofereix un re-
corregut idoni per als aficionats 
al running. A més de l’atletisme, 
hi ha altres esports que es poden 
realitzar gaudint de les vistes i 
del sol:

Vòlei platja
Montgat s’ha consolidat com 
un dels municipis de referència 
en la pràctica d’aquest esport, 
i atreu aficionats no només del 
Maresme, sinó d’altres comar-
ques. Davant del Casc Antic hi 
ha cinc pistes municipals do-
tades amb pals de fusta per al 
muntatge de les xarxes particu-
lars. 

Pesca
Aquest esport té molts segui-
dors a les costes maresmenques, 
on solen organitzar-se competi-
cions. Les àmplies platges de 
Montgat atreuen aficionats a la 
pesca que es poden veure cada 
vespre amb la seva canya i la 
seva cadira.

Surf
La ‘kaleta dels surfistes’, a la part 
sud de l’espigó, és una zona de 
bany amb especial encant. És 
especialment popular entre els 
surfistes, que a l’hivern aprofiten 
les onades i el vent per gaudir 
d’aquest esport.

I per acabar, què millor a les nits 
d’estiu que deixar-se seduir per 
l’oferta d’oci de les guinguetes 
de Montgat? L’entorn marítim 
afegeix encant a les propos-
tes gastronòmiques i lúdiques 
d’aquests establiments situats 
vora les onades. Només cal triar 
la que més ens captivi.

Redacció La Clau


