
INFLABLES AQUÀTICS
- De les 11 del matí fins a la 1 del migdia
- Al c. Montnegre

FESTA ESCUMA
- De la 1 a les 2 de la tarda
- Al carrer Montnegre

PARC INFANTIL i JUVENIL 
amb la presència dels nostres gegants: 
en Roc, l’Esperança i en Brugui!
Vine a provar les teves habilitats:
rocòdrom, circuit de Karts a pedal i 
el Gladiador
- De les 5 a les 8 del vespre
- Al pati de l’Escola Montnegre i al 
carrer de Lluís Companys

TROFEU FESTA MAJOR DE FUTBOL
Memorial Joaquim López i Montpart
Entre els equips: Club Esportiu la Batllòria i 
Unió Esportiva Breda
Els socis tindran els carnets a la seva disposició 
a les taquilles del Camp de Futbol. 
Abans del partit es farà la presentació de les 
diferents seccions del Club Esportiu de la 
Batllòria
- A les 6 de la tarda
- Al Camp de Futbol
Ho organitza: CE la Batllòria

CONCERT DE FESTA MAJOR 
amb el grup QUÈ TAL?
- A les 8 del vespre
- A l’Envelat

BALL DE FI  DE FESTA 
amb el grup QUÈ TAL?
- A les 11 de la nit
- A l’Envelat

TROBADA DE COTXES I CAMIONS 
TOT TERRENY CLÀSSICS
A les 9 del matí, trobada i esmorzar
Un cop  esmorzats  es farà un tomb 
per les rodalies de la Batllòria.
- Al camp de la Roca Umbert

CONCURS DE MENJAR BOTIFARRA 
A veure qui es menja la botifarra més llarga...
Informació i inscripcions el mateix dia.
- A les 8 del vespre
- Al camp de la Roca Umbert
Ho organitza: La Batllòria Extrem 4 x 4

A continuació SOPAR EXTREM 4 X 4
Menú: pa amb tomàquet, botifarra i mongetes, 
aigua i vi, i postres
Preu tiquet: 8 €

CONCERT A LA FRESCA 
AMB THE ACOPLATES
- A les 11 de la nit
- Al camp de la Roca Umbert
Ho organitza: La Batllòria Extrem 4 x 4

4t TRIAL SHOW 4x4
De les 8 a les 10 del matí: 
esmorzar a preus populars
- A les 10 s’obre el circuit
- Al camp de la Roca Umbert
Ho organitza: La Batllòria Extrem 4 x 4

NIT D’ESTRELLES I PLANETES 
Observació amb telescopi. Activitat 
dirigida per Carles Garcia de Castro
- A les 10 de la nit
- Ens trobarem a la plaça de l’església
Si algú té un telescopi que el dugui.

4t TRIAL SHOW 4x4
De les 8 a les 10 del matí:
esmorzar, preus populars
- A  les 10 s’obre el circuit
- Al camp de la Roca Umbert
Ho organitza: La Batllòria Extrem 4 x 4

HORA DEL CONTE PER ADULTS
- A 2/4 de 8 del vespre
- Al pati de Can Bruguera

Audició d’HAVANERES amb el grup PORT VELL
- A les 10 de la nit
- A la plaça de l’Església
A la mitja part, se servirà cremat de rom per a tothom.

DONEM UN TOMB AMB ELS VEHICLES D’EMERGÈNCIA, 
activitat adreçada als més petits de casa. Es farà una 
passejada amb els vehicles de la Policia Local, Mossos 
d’Esquadra, Bombers i Creu Roja.
- A les 6 de la tarda
- A l’aparcament del Camp de Futbol

DANSES DEL MÓN amb PASSALTPAS
Vine a ballar amb nosaltres i aprendràs danses tradicionals 
d'arreu del món, sobretot de la zona mediterrània, de 
Grècia, de Bulgària, i també fem lloc a les danses del 
nostre país. 
- A les 7 de la tarda
- A la plaça de l’Església

CORREFOC amb la COLLA DE DIABLES de Sant Celoni
- A 2/4 d’11 de la nit
- Sortida: Escola Montnegre
Recorregut: c. de Breda, c. de les Escoles, 
c. de Montnegre, c. Major, c. de Riells, ctra. Vella,  
c. Major i pl. de l’Església

X TROBADA DE PUNTAIRES
- A les 10 del matí
- Al carrer Major
Ho organitza: Col·lectiu Puntaires de la Batllòria

ANIMACIÓ INFANTIL amb el grup “3/4 de 15”
- A les 12 del migdia
- A la plaça de l’Església

BICICLETADA
- A les 6 de la tarda
- El punt de trobada serà al c. Les Escoles, davant l’Escola.
Hi haurà dos recorreguts:
El curt: per a nens i nenes fins a 8 anys, aquest serà un circuit 
tancat (c. de Montnegre, c. de la Vall del Llor, c. de Bellavista, 
c. de Can Pàmies, carretera Vella, c. Major, c. de Breda, c. de 
les Escoles i c. de Montnegre) 
El llarg, volta pel pla de les Ferreries: s’aconsella  que els 
infants menors  de 12 anys vagin acompanyats d’un adult.                        
Es recomana portar quelcom per esmorzar, beguda, crema 
protectora del sol i gorra.
L’organització durà aigua per a tothom i hi haurà un cotxe 
escombra. En arribar a la Batllòria hi haurà un petit refrigeri i 
un obsequi per a tots els participants.

PARTIT DE FUTBOL FEMENÍ
- A les 6 de la tarda
- Al Camp de Futbol
Ho organitza: CE la Batllòria

Audició i ballada de sardanes amb 
LA PRINCIPAL DE TERRASSA
- A 2/4 de 8 del vespre
- A la plaça de l’Església

SOPAR POPULAR
El sopar serà cuinat i servit per l’entitat
La Batllòria Extrem 4 x 4
Hi haurà ECOFESTA
Més informació al dors del programa
- A les 9 del vespre. 
- Al pati de l’Escola Montnegre

BALL DE FESTA MAJOR 
amb l’Orquestra GRAN PREMIER
- A les 11 de la nit
- A l’Envelat

Seguidament DISCO MÒBIL
- A l’Envelat

DIVENDRES  

15 D’AGOST

DIUMENGE

17 D’AGOST

DIMECRES

20 D’AGOST

DISSABTE

23 D’AGOST

DIUMENGE

24 D’AGOST

DIJOUS

21 D’AGOST

DIVENDRES

22 D’AGOST

DISSABTE  

16 D’AGOST

CONCERTS a l’Envelat 
MIQUEL DEL ROIG
- A 2/4 de 12 de la nit
THE ACOPLATES
- A les 2 de la matinada

I seguidament DISCO MÒBIL En motiu de la celebració dels vint anys de l’entitat 
Trup de Nassos, CERCAVILA de gresca i xerinola... 
- A 2/4 de 8 del vespre
- Al carrer Major
A continuació,
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ 
20 ANYS DE TRUP DE NASSOS
- A la Unió Batllorienca

TEATRE A LA FRESCA amb la companyia Tastets de 
Shakespeare presentant l’obra “ Al Vostre Gust “. Una 
obra fresca i divertida que ens parla de l’amor i les seves 
peripècies, fent servir els diàlegs com autèntics, per 
arribar a esbrinar si l’amor ens és correspost o no.
- A les 10 de la nit
- Al pati de Can Bruguera



CORREFOC 
IMPORTANT! 
RECOMANACIONS

Als participants:
- Porteu roba de cotó, màniga llarga i pantalons llargs.
- Porteu barret al cap amb un mocador que cobreixi el clatell.
- No demaneu aigua als veïns.

Als veïns, comerços i espectadors:
- Protegiu els aparadors i tendals.
- No aparqueu als carrers per on passarà el correfoc.
- No tireu aigua als participants.

SOPAR POPULAR
Menú:
- Plat combinat de xai a la brasa, una botifarra, mongetes 

i pa amb tomàquet, de postres un vas de gelat. 
Aigua i vi negre

Preu: Anticipada: 8 € + 1€ Ecofesta
El mateix dia: 10 € + 1€ Ecofesta

ATENCIÓ: 
- No hi haurà cafè.
- Es pot dur aperitius, amanides i altres xeflis de casa. Si 
sou vegetarians, vegans  o intolerants al menú us podeu 
dur el vostre de casa. Si teniu alguna consulta o dubte, 
podeu preguntar-ho a la Unió Batllorienca 93 847 21 19. 

- Places limitades
- Els llocs de les taules seran numerats. Si un grup vol 
seure junt, ha de comprar els tiquets consecutius.

- Els tiquets es vendran anticipadament a la Unió 
Batllorienca, del dilluns 18 al dimecres 20 d’agost 
de les 6 a les 8 del vespre.

- Si queden tiquets es vendran el mateix dia del sopar.

ECOFESTA
Enguany els plats i gots que es faran servir pel sopar 
popular seran reutilitzables, això vol dir que es cobrarà 
el preu del plat i el got. Un cop s’hagi acabat el sopar es 
retornarà aquest import a les persones que tornin la 
vaixella. D’aquesta manera contribuïm a una festa més 
ecològica! Moltes gràcies per la vostra participació.

L’ENVELAT
El trobareu situat a les pistes poliesportives, 
c/ Montnegre al costat de l’escola.
- Hi haurà el servei de lloguer d’una taula i sis cadires; 

l’abonament costarà 30 €. Aquelles persones que vulguin 
fer una reserva es podrà fer a la Unió 
Batllorienca; el pagament-reserva serà del dilluns 18 fins 
al dijous 21 d’agost de les 6 a les 8 del vespre.

TOTS ELS ACTES SÓN GRATUÏTS.

SERVEI DE BAR A L’ENVELAT
Les entitats: La Penya Barcelonista “la Batllòria Culé”, 
el Moto Club la Batllòria, La Batcolla i el Club Esportiu la 
Batllòria / Futbol femení, muntaran barres de bar; se 
serviran les begudes amb un got retornable. Aquest got 
costarà 1 € que s’abonarà en cas de ser retornat. 

HO ORGANITZEN O 
HI COL·LABOREN

- Ajuntament de Sant Celoni
- Consell del Poble de la Batllòria

Entitats:
- CE la Batllòria
- Creu Roja de Sant Celoni
- La Batcolla
- La Batllòria Extrem 4x4
- Mossos d’Esquadra
- Moto Club la Batllòria
- Parc de Bombers de Sant Celoni
- Patronat de la Gent Gran de la Batllòria
- Penya Barcelonista la Batllòria Culé
- Puntaires de la Batllòria
- Trup de Nassos
- Veïns i veïnes, com a particulars
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FESTA
MAJOR

FIRA ARTESANA
Diferents parades d’artesania i productes alimentaris
Horari:
Divendres:de les 5 de la tarda  a les 10 de la nit
Dissabte: de les 10 del matí a les 10 de la nit
Diumenge: de les 10 del matí a les 9 del vespre

Ja tenim la Festa Major aquí, una festa que a la 
Batllòria compta amb una gran participació de les 
entitats, implicades amb el Sopar Popular, compro-
meses en activitats obertes a tot el poble: exhibi-
cions 4x4 al circuit de la Roca Umbert i que, 
enguany, a més a més, hi haurà una trobada de 
vehicles 4x4 clàssics. 

Tindrem activitats per a totes les edats: animació 
infantil, festa de l’escuma, inflables aquàtics, un 
rocòdrom, circuits de karts a pedals pels més 
joves... ball i concerts a l’envelat amb l’actuació de 
Miquel del Roig (un cantant súper divertit) i el grup 
local de la Batllòria de versions the Acoplates.

Cal tenir el programa al davant per estar atent, 
doncs el dia 15 d’agost hi ha el tret de sortida i 
s’allarga fins el cap de setmana següent, on hi ha el 
gruix més gran d’actes.

La Festa Major és una parada obligada per a 
gaudir-ne, per participar-hi, per sortir al carrer i 
trobar-nos, fem-ho realitat amb il·lusió.

Ens hi veurem!!

Joan Castaño Augé
Alcalde

festa major f. “En el calendari festiu de qualsevol 
vila o ciutat hi ha celebracions que tenen un marcat 
caràcter identitari i que constitueixen un moment 
clau per al retrobament de la comunitat local, que 
es mostra i convida els forasters a participar en la 
festa. Són les festes majors.
En la festa major, la comunitat local es retroba al 
voltant d’uns actes que combinen els referents 
simbòlics compartits per tothom, que s’han genera-
litzat i transmès a través del costum, les tradicions 
de la festa; i un conjunt de molts altres actes de 
caràcter lúdic, cultural o esportiu que s’hi afegeixen 
de manera variable segons les èpoques i, és clar, 
segons el volum de la població, per contribuir a 
enriquir-la. La població viu i celebra la festa a 
l’entorn d’uns escenaris comuns, que poden ser la 
plaça, l’envelat, l’església o el passeig. Tots 
aquests llocs no són casuals ni únicament funcio-
nals, sinó que tenen una càrrega simbòlica.”

Aquesta definició sembla feta a mida per a la nostra 
Festa Major, on tothom hi és benvingut, on de pares 
a fills s’ha transmès el costum de participar-hi, on 
les tradicions catalanes hi són presents, on grans i 
petits gaudeixen  amb les activitats lúdiques i 
esportives; on , en definitiva, el poble de la Batllòria 
es vesteix de gala perquè els seus ciutadans s’ho 
passin bé.
És per això  que un any més  us animem i convidem 
a seguir amb aquesta gran tradició i agraïm a totes 
les entitats i persones que ho fan possible .
Bona Festa Major !

Dolors Lechuga
Presidenta del Consell de Poble de la Batllòria

EXPOSICIÓ 
“Vint anys de Trup de Nassos”
Horari:
Dimecres 20 d’agost inauguració, després del cercavila
Dijous 21, divendres 22 i dissabte 23 d’agost de 6 a 8 del vespre
Diumenge 24 de les 12 a 2/4 de 2 de la tarda i de 6 a 8 del vespre


