
Festa
Major

La Batllòria
d’hivern

del 18 al 21 de desembre de 2014



Dimarts
16 de desembre
STORY TIME, contes en anglès
- A les 5 de la tarda
- A la biblioteca de 

l’escola Montnegre

Dimecres
17 de desembre
TALLER DE CUINA adreçat a 
pares i mares, tiets i tietes, avis i 
àvies amb els respectius infants a 
càrrec de Josep Rabella, cuiner 
de l’escola Montnegre
- A les 5 de la tarda
- Al menjador de l’escola 

Montnegre

Dijous
18 de desembre
PARC INFANTIL 
- De les 11 del matí 

a les 2 de la tarda
- A la plaça de l’Església

CELEBRACIÓ DE 
L’EUCARISTIA en honor de la 
patrona, la Mare de Déu de 
l’Esperança, concelebrada per 
l’arxiprestat del Montseny
- A les 12 del migdia
- A l’Església de la Mare 

de Déu de l’Esperança

Seguidament
VERMUT POPULAR 
- A la plaça de l’Església

BALL A LA SALA
amb el duo Jordi Moncayo 
- A les 6 de la tarda
- A la Unió Batllorienca

PETITA HORA DEL CONTE 
per a infants d’1 a 3 anys amb 
l'Assumpta Mercader presentant  
Petits contes de Nadal
- A les 5 de la tarda
- A la Biblioteca de 

l’Escola Montnegre

DISCO INFANTIL I JUVENIL
- A les 6 de la tarda
- Al menjador de l’escola 

Montnegre

Divendres
19 de desembre
HORA DEL CONTE 
amb l’espectacle la Maleta de 
Nadal a càrrec de Gisela Llimona
- A 2/4 de 6 de la tarda
- A la biblioteca de l’escola 

Montnegre

CINEMA 
amb Ocho apellidos vascos
- A les 7 de la tarda
- A la Unió Batllorienca

REMEMBER amb DJ Ramon
- A 2/4 d’11 de la nit
- A l’Envelat

Dissabte
20 de desembre
6a FIRA NADALENCA 
DE L’ESPERANÇA
- A la plaça de 

l’Església i
al carrer Major

- A partir de les 
10 del matí, 
oberta tot el dia amb 
les parades dels firaires i els 
comerços de la Batllòria.

L’AMPA Montnegre muntarà una 
parada amb manualitats de 
material reciclat realitzades pels 
alumnes del cicle d’infantil per 
recollir diners per a les colònies. 
I també muntaran una tómbola.

ANIMACIÓ INFANTIL 
amb Jordi Tonietti
- A les11 del matí
- A la plaça de l’Església

Actuació dels TIMBALERS de la 
colla de Diables de Sant Celoni, 
animació i percussió 
- A les 5 de la tarda
- Al carrer Major

A continuació
EL TIÓ, vine a cantar la cançó
del Tió i pica ben fort!
- A la plaça de l’Església
Hi col·laboren Ampa Montnegre i 
Trup de Nassos

Seguidament 
L’Ampa de l’escola Montnegre 
farà XOCOLATADA per a tothom

CONCERT DE NADAL 
amb el cor de dones Cromàtica i 
el Cor jove del Centre Municipal 
d’Expressió
- A les 6 de la tarda 
- A l’Església

ESCUDELLADA POPULAR
Durant tot el dia es prepararà 
l’escudella 
- Se servirà a les 7 del vespre 
- Al pati de Can Bruguera
- Preu: 1 €; socis: gratuït

Els diners es destinaran a la 
Marató de TV3

Organitza: Penya Barcelonista 
la Batllòria Culé

Seguidament 
CONCERT DE ROCK
amb el grup Silicona Babe
- Al pati de Can Bruguera

BALL de NIT 
amb l’orquestra Montecarlo
- A les 11 de la nit
- A l’Envelat

Seguidament sessió 
de DISCO MÒBIL

Diumenge
21 de desembre
8a ENDUCROS Festa Major 
de la Batllòria
- De les 9 del matí 

a les 2 de la tarda
- Al camp de la Roca Umbert

Espectacle de MÀGIA 
amb Mag Mon Tona 
- A les 11 del matí
- A l’Envelat

FUTBOL ALEVÍ, Club Esportiu 
La Batllòria – Hostalric ATC
- A les 12 del migdia
- Al Camp de Futbol

Audició de SARDANES a càrrec 
de La Principal de Banyoles
- A les 12 del migdia
- A la plaça de l’Església

FUTBOL FEMENÍ, Club Esportiu 
La Batllòria – Sant Gregori AE
- A 2/4 de 5 de la tarda
- Al Camp de Futbol

DISCOTECA MÒBIL
- A les de 6 de la tarda
- A l’Envelat
Organitza: La Batcolla

BALL DE FI  DE FESTA 
amb el Grup Cafè Trio  
- A les 7 de la tarda
- A l’Envelat

* NOTES
- Tots els actes són gratuïts.
- A l’Envelat hi haurà servei de bar 
a càrrec de la Batcolla. En 
aquest bar se servirà la beguda 
en got retornable. Aquest got 
costarà 1 €.

- L’Envelat estarà ubicat a les 
pistes poliesportives.

CAVALCADA
DE REIS   
   

Diumenge 
4 de gener 
Visita del PATGE REIAL 
als nens i nenes de la 
Batllòria per recollir les cartes.
- A les 5 de la tarda
- Al pati de Can Bruguera

Dilluns
5 de gener
CAVALCADA DELS REIS 
MAGS DE L’ORIENT pels 
diferents carrers del poble.
• Acollida dels Reis a tots els 

nens i nenes de la Batllòria amb 
entrega de caramels i regals a la 
plaça de l’Església.

• Retorn dels Reis als 
seus països.

Els Reis Mags de l’Orient arriba-
ran pel pont de la Tordera, aproxi-
madament a 2/4 de 7 de la tarda. 
I l’arribada a la plaça serà pels 
volts de 2/4 de 8 del vespre. 
Durant la cavalcada es donaran 
caramels sense gluten.
Recordeu que cal indicar als Reis 
Mags de l’Orient el camí, ja que 
vénen pel Montnegre i al bosc no 
hi ha llum! Tots aquells nens i 
nenes que en tingueu, porteu un 
fanalet.
Si voleu que els vostres fills i filles 
rebin la visita dels Reis Mags de 
l’Orient a casa, passeu pel Centre 
Cívic la Unió Batllorienca o 
truqueu al telèfon 938472119, del 
16 al 23 de desembre de 2014.                                                               
Ho organitzen: AMPA de l’Escola 
Montnegre, La Batcolla i Penya 
Barcelonista “La Batllòria Culé”, 
Consell del Poble de la Batllòria i 
l’Ajuntament de Sant Celoni

Consell de Poble
de La Batllòria


