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Sopar Extrem 4x4 a la fresca i amb musiqueta!
- A les 9 del vespre
- Al camp de la Roca Umbert
Ho organitza: La Batllòria Extrem 4 x 4

5è Trial 4x4 La Batllòria
De les 8 a les 10 del matí: esmorzar a preus populars
- El circuit obre a les 10 h
- 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

Sopar Extrem 4x4 a la fresca i amb musiqueta!
- A les 9 del vespre
- Al camp de la Roca Umbert
Ho organitza: La Batllòria Extrem 4 x 4

5è Trial 4x4 La Batllòria
De les 8 a les 10 del matí: esmorzar a preus populars
- El circuit s’obre a les 10 h
- Al camp de la Roca Umbert
Ho organitza: La Batllòria Extrem 4 x 4

Cinema  a la fresca, SUPER POLICIA
- A les 10 de la nit
- A la placa de l’Església

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

Batalla de gallos, concurs de hip hop
- De les 5 de la tarda a les 9 del vespre
- Al parc de la A
Ho organitza: col·lectiu de joves de la Batllòria i Hip 
Hop Guerrilla Baix Montseny

Donem un tomb amb els vehicles d’emergències, 
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
- Al parc de la A

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

Ball a l’Envelat, amb l’Orquestra Mitjanit, banda 
de música per a tota mena de festes amb un 
repertori per a gent jove d’edat i/o d’esperit.
- A 2/4 de 12 de la nit
- A l’Envelat

I seguidament 
Disc mòbil

XI Trobada de Puntaires
- A les 10 del matí
- Al carrer Major
Ho organitza: col·lectiu Puntaires de la Batllòria

Inflables aquàtics
- De les 11  del matí a la 1 del migdia
- Al parc de la  A

Festa de l’escuma
- De la 1 a les 2 de la tarda
- Al parc de la A

Bicicletada
Atenció! cal que tots i totes els participants 
a la bicicletada portin el casc!

Hi haurà dos recorreguts:
El curt: per a nens i nenes fins a 8 anys. Circuit tancat: 
c. Camí ral,  c. de Bellavista, c. de Can Pàmies, ctra. 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.                        
Recomanen portar 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.
- A les 6 de la tarda
- El punt de trobada serà al parc de la A.

Concert acústic amb The Accoplates
- A les 7 de la tarda
- A la plaça de l’Església

Sopar popular
El sopar serà cuinat i servit per l’entitat 
la Batcolla i la Batllòria Extrem 4x4
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 el grup Què Tal?
- A les 11 de la nit
- A l’Envelat

Seguidament
Disc mòbil
- A l’Envelat

Mercat de l’Encerada, jocs infantils i tradicionals, 
mossegar la poma, trobar el Sugus (caramels durs 
masticables), cursa de sacs, afaitar globus, relleus 
amb la cullera i l’ou, guerra d’aigua.
- Al parc de la A
- A les 10 del matí
Ho organitza: col·lectiu de joves de la Batllòria

Animació Infantil amb Jordi Tonnietti
- A les 11 del matí
- A l’Envelat

Skate parc infantil i juvenil 
Vine a provar les teves habilitats!
- De les 11 a les 2 del migdia
- Al parc de la A

Audició i ballada de sardanes 
amb la Principal de Terrassa
- A les 12 del migdia
- A l’Envelat

Vermut a Barres! 
Les entitats que munten barra de Festa Major 
també oferiran el Vermut a preus populars.
- A l’hora del vermut
- A l’Envelat

Skate parc infantil i juvenil 
- De les 4 a les 7 del vespre
- Al parc de la A

Trofeu de Festa Major de Futbol
Memorial Joaquim López i Montpart
Els socis tindran els carnets a la seva 
disposició a les taquilles del Camp de Futbol. 
- A 2/4 d’6 de la tarda
- Al Camp de Futbol
Ho organitza: CE la Batllòria

Concert de Festa Major i Ball seguit 
amb el grup Booguie-woguie
- A 2/4 de 8 del vespre
- A l’Envelat
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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 

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 17 al dimecres 19 d’agost 
de les 6 a les 8 del vespre.

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

ECOFESTA
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 des del dilluns 17 
fins al dimecres 19 d’agost de les 6 a les 8 del vespre.

TOTS ELS ACTES SÓN GRATUÏTS.

ESPAIS

SERVEI DE BAR A L’ENVELAT
Les entitats: l’AMPA Montnegre, la Batcolla, la Penya 
Barcelonista “la Batllòria Culé” i el Moto Club la Batllòria 
muntaran barres de bar. Es serviran  begudes i entrepans 
de tot tipus perquè amb tantes activitats tindrem gana i set! 

HO ORGANITZEN O 
HI COL·LABOREN

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

Entitats:
- AMPA Montnegre
- 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 la Generalitat de Sant Celoni
- Patronat de la Gent Gran de la Batllòria
- Penya Barcelonista la Batllòria Culé
- Puntaires de la Batllòria
- Veïns i veïnes, com a particulars
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Consell de Poble
de la Batllòria

La Festa Major d’aquest 2015 ja és entre nosaltres i, amb 
ella, aprofito per presentar-me i saludar-vos. 

Durant aquesta legislatura estaré amb vosaltres, a la 
Batllòria, com a regidora i presidenta del Consell de 
Poble. Un Consell que necessita renovació, en què la 
participació ciutadana sigui l’eix que ens acompanyi 
durant aquests anys i puguem ser la representació de les 
inquietuds, la voluntat i l’esperit de millora de la Batllòria 
i els seus habitants! Animeu-vos a participar-hi! A dir la 
vostra!  Tots hi tenim molt a aportar i a compartir, com a 
entitats, com a associacions, com a veïns... 

Agraeixo des d’aquestes línies, la rebuda que m’heu 
donat aquests primers dies i dir-vos que treballarem amb 
vosaltres i per a vosaltres perquè volem que la Batllòria 
sigui un poble com cal!

Estaré a la vostra disposició a la Unió Batllorienca els 
dimarts de 18 a 20 h i a hores convingudes. Em podreu 
localitzar a través de lagardaph@santceloni.cat.

Bona Festa Major!

Gaudiu i participeu d’aquest moment intens de festa que 
fa que el poble sigui viu! Gràcies a tots els que la feu 
possible!

Helena Lagarda
Presidenta del Consell de Poble de la Batllòria 

ESPAI 
FIRA D’ATRACCIONS

ESPAI CIRCUIT 4x4

PARC DE LA A

ESPAI FESTA,
ENVELAT I BARRAQUES

Restriccions circulació

El mes d’agost ens torna a portar un any més la nostra 
estimada Festa Major. Des d’aquí vull agrair a totes les 
entitats i persones implicades que, amb la seva il·lusió i 
el seu esforç, ens regalen aquests instants de felicitat a 
tots els batlloriencs i batllorienques.
 
Entitats que guanyen protagonisme i fan que la festa 
cada vegada sigui més participada i viscuda per tota la 
gent. Des de l’ajuntament hem volgut reconèixer aquest 
esforç apostant per un programa més potent i de més 
qualitat, com podeu observar en la programació, per 
exemple, de l’envelat.
 
La voluntat del govern municipal és apostar fort per la 
Batllòria, sent més propers i escoltant i atenent les 
vostres necessitats. Per això hem creat la regidoria de la 
Batllòria, amb l’Helena Lagarda al capdavant, que alhora 
també és la presidenta del Consell de Poble. Perme-
teu-me que us demani la vostra participació i implicació 
en el Consell, per així projectar junts la Batllòria que 
volem per al futur.
 
Per acabar només desitjar-vos que tinguem una cívica i 
participada Festa Major. Sortiu al carrer i viviu-la! Segur 
que ens hi trobarem.
 
Bona Festa Major! Visca la Batllòria!
 
Francesc Deulofeu i Fontanillas
Alcalde

del 14 al 23 d’agost 2015
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