Benvolgudes veïnes i benvolguts veïns,
Ja ha arribat la Festa Major i, un any més, hem d'aprofitar
aquests dies per passar-nos-ho bé, retrobar-nos i compartir-los
amb la família i les amistats.
Aquest any, la situació d’emergència sanitària que la pandèmia
ha provocat ens ha obligat a qüestionar-nos tant el model de
festa com la conveniència de celebrar-la. Tanmateix, i malgrat
les restriccions que ens han fet modificar la programació, hem
decidit celebrar la Festa adaptada a la nova situació, tant per
seguir donant suport al món cultural, que està patint durament
les conseqüències de la pandèmia, com per mantenir els
espais de trobada i lleure.

Tens molts

motius

per

comprar

a la Batllòria

Al programa d’enguany hi trobareu només els actes en què
podem garantir totes les mesures preventives sanitàries i que
faran d’aquesta una festa segura. Hi ha activitats per gaudir en
família i espectacles culturals, com el teatre d’improvisació de
la Companyia Les Imprebisables o la dansa de carrer de
Brodas Bros, i alguns dels clàssics de sempre, com la cantada
d’havaneres.
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20, 21, 22 i 23 d’agost

Bona Festa Major i Visca La Batllòria!

Anaïs Medina
Regidora de la Batllòria i Presidenta del Consell de Poble

2020

la Batlloria

Celebrem, doncs, la nostra Festa Major amb orgull de poble
batllorienc i fem que aquesta sigui un exemple de convivència,
responsabilitat i civisme.

Raül Garcia
Alcalde
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#jocomproalaBatllòria
#jocomproaSantCeloni

08476
consell de poble

de la Batllòria

Dijous

Dissabte

Hora del conte a la fresca
amb Gisela Llimona
- 7 de la tarda
- pistes Poliesportives
- Places limitades.
Reserva la teva entrada a:
www.santceloni.cat/fmbatlloria

Activitats d’aigua per a tota la família
- de les 11 del matí a les 2 del migdia
- pistes Poliesportives

20 agost

Cinema a la fresca
- 10 de la nit
- Pistes Poliesportives
- Places limitades.
Reserva la teva entrada a:
www.santceloni.cat/fmbatlloria

Divendres

21 agost
Jocs gegants
- de 5 de la tarda a 8 del vespre
- pati de l’escola Montnegre
Espectacle Impro Side Story,
teatre, música, humor i improvisació
amb la Companyia Les Imprebisables
- 10 de la nit
- pistes Poliesportives
- Places limitades.
Reserva la teva entrada a:
www.santceloni.cat/fmbatlloria

22 agost
Espectacle Exèrcit de la Llum,
dansa de carrer amb la companyia Brodas Bros
- 10 de la nit
- pistes Poliesportives
- Places limitades.
Reserva la teva entrada a:
www.santceloni.cat/fmbatlloria

Diumenge

23 agost
Missa
- 10 del matí
- Església
Espectacle de circ familiar Filikrusty,
amb Improvistos Companyia de Circ
- 12 del migdia
- pistes Poliesportives
- Places limitades.
Reserva la teva entrada a:
www.santceloni.cat/fmbatlloria
Audició d’Havaneres
amb el grup Son de l’Havana
- 10 de la nit
- pistes Poliesportives
- Places limitades.
Reserva la teva entrada a:
www.santceloni.cat/fmbatlloria

    
      
       
 
   
      
      
   

Reserva la teva plaça i entrada gratuïta
Per internet
www.santceloni.cat/fmbatlloria
EN

Presencialment
A la Unió Batllorienca del 17 al 21 d’agost
Dimarts, dijous i divendres de 9 a 13.30 h
De dilluns a divendres de 16 a 20 h

Si queden places lliures, el mateix dia
de l'activitat es posaran a diposició
per ordre d'arribada.
Consulta tota la informació actualitzada de les activitats i
els actes de Festa Major a www.santceloni.cat/agenda
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