
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 €
El mateix dia: 10 € 

ATENCIÓ: 
- No hi haurà cafè
- 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 22 al dimarts 23 d’agost 
de les 6 a les 8 del vespre

- Si queden tiquets es vendran el mateix dia del soparL’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 22 
al dimarts 23 d’agost de les 6 a les 8 del vespre.

TOTS ELS ACTES SÓN GRATUÏTS.

ESPAIS

SERVEI DE BAR A L’ENVELAT
Les entitats AMPA Montnegre i la Batcolla muntaran barres 
de bar. Es serviran  begudes i entrepans de tot tipus 
perquè amb tantes activitats tindrem gana i set! 

FAN POSSIBLE LA FESTA
- Ajuntament de Sant Celoni
- Consell del Poble de la Batllòria

- AMPA Montnegre
- CE la Batllòria
- Creu Roja de Sant Celoni
- La Batcolla
- La Batllòria Extrem 4x4
- Mossos d’Esquadra
- 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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ESPAI 
FIRA D’ATRACCIONS

ESPAI CIRCUIT 4x4

PARC DE LA A

ESPAI FESTA,
ENVELAT I BARRES

Restriccions circulació

Aquest any la Comissió de Festes us 
proposa que els que tingueu ganes 
presenteu un dibuix amb un disseny per a 
les carrosses del Reis Mags d’Orient. 
Volem saber quines idees teniu i com us 
agradaria que fossin.
Podeu portar les vostres propostes a la 
Unió Batllorienca, o bé enviar-les a 
uniobatllorienca@santceloni.cat a partir del 
30 d’agost fins el 9 de setembre de 2016   

Benvolguts veïns i veïnes,
 
La Festa Major ja és aquí! Aparquem cabòries 
i preocupacions per uns dies i vestim-nos de 
festa per gaudir de totes les activitats que 
s’han preparat. Escalfem motors el cap de 
setmana del 13 i 14 d’agost amb el trial 4x4 i a 
partir del 24 d’agost podrem gaudir d’un bon 

grapat de propostes per a totes les edats i gustos: cinema a la 
fresca, Havaneres, Batalla de gallos, la clàssica trobada de 
puntaires, disco infantil, el correfoc, sopar popular, sardanes, 
torneig de futbol i moltes altres activitats.  
 
Ja ha passat un any del primer escrit que us vaig adreçar com a 
regidora de La Batllòria i en aquest temps  hem fet un munt de feina, 
treballant colze a colze amb el Consell de Poble, entitats i associa-
cions, per dur a terme diversos projectes i preparar-ne de nous.
 
A l’Escola, i amb l’objectiu d’enfortir-la, hem treballat conjunta-
ment amb l’equip directiu, l’AMPA i el Consell de Poble per 
millorar-ne la imatge i promoure projectes que ajudin a l’èxit 
educatiu i a la cohesió social. I farem un pas més per potenciar la 
convivència, l’arrelament al municipi i el sentiment de pertinença i 
estima per part de tots els ciutadans i ciutadanes amb nous 
projectes, adreçats a tothom i especialment al jovent.
 
Aprofito per agrair la tasca i la implicació de tots els membres del 
Consell de Poble, tot animant-los a seguir endavant, preparant 
noves propostes i treballant activament per La Batllòria.
 
Gràcies també a tothom qui ha participat en la programació i 
organització dels diferents actes per la vostra constància i col·la-
boració, i a la ciutadania en general per la vostra participació.
 
Bona Festa Major! Segur que ens hi trobem!

Helena Lagarda
Presidenta del Consell de Poble de la Batllòria 

Benvolguts batlloriencs i batllorienques,
 
La Festa Major de La Batllòria s’ha convertit 
en una cita imprescindible del calendari 
estiuenc, una oportunitat per gaudir del 
nostre poble, de la música, del ball, d’activi-
tats a l’aire lliure i de sopars a la fresca en 
companyia de familiars i amics.

 
El programa que teniu a les mans és fruit del treball de moltes 
persones, entitats i associacions que s’impliquen amb il·lusió 
perquè any rere any tinguem una Festa diversa, participada, 
lluïda i de qualitat.
 
Enguany hem incrementat la dotació pressupostària amb la 
voluntat de donar cabuda a totes les propostes que des de la 
Comissió de Festes, les entitats, les associacions i el Consell de 
Poble ens heu fet arribar.
 
Per tant, en nom de tot l’equip de govern vull agrair l’esforç, la 
comprensió i la sensibilitat de totes les persones que col·laboreu 
per mantenir viva aquesta tradició festiva, autèntica expressió 
de la cultura popular, que cada any ens fa gaudir d’uns dies de 
joia i companyonia.  
 
Per acabar, us vull recordar que des del govern municipal 
continuem apostant fort per La Batllòria, tot respectant i fomen-
tant la vostra identitat local. Ens teniu a la vostra disposició per 
tot allò que necessiteu.
 
Que comenci la Festa! Gaudim-la amb alegria i civisme.
 
Bona Festa Major! Visca la Batllòria!
 

Francesc Deulofeu 
Alcalde

POSA L’AJUNTAMENT
AL TEU MÒBIL!
www.santceloni.cat/app

NOU DISSENY DE LES
CARROSSES DE REIS

0847 6
consell de poble
de la Batllòria

0847 6
consell de poble
de la Batllòria

FESTA
MAJOR
LA BATLLÒRIA
del 26 al 28 d’agost

www.santceloni.cat/labatlloria



Dissabte

13 d’agost
Trial 4x4 La Batllòria
- De 10 a 2 del migdia i de 3 a 8 del vespre
- Al camp de la Roca Umbert

Sopar Extrem 4x4 a la fresca + música en directe!
- A les 9 del vespre
Ho organitza: La Batllòria Extrem 4 x 4

Diumenge

14 d’agost
Trial 4x4 La Batllòria
- De 10 a 2 del migdia i de 3 a 8 del vespre
- Al camp de la Roca Umbert

Sopar Extrem 4x4 a la fresca + música en directe!
- A les 9 del vespre
Ho organitza: La Batllòria Extrem 4 x 4

Dilluns

15 d’agost 
Trial 4x4 La Batllòria
- De 10 a 2 del migdia i de 3 a 6 de la tarda
- Al camp de la Roca Umbert

Dimecres

24 d’agost
Mou fitxa, taller de jocs de taula. 
Vine a gaudir una estona d’una selecció especial
de jocs de taula, és igual si ets gran o petit, 
tots i totes hi podem jugar!
- A les 7 de la tarda
- A la placa de l’Església
En cas de pluja a la Unió Batllorienca

Cinema a la fresca 
- A les 10 de la nit
- A la placa de l’Església
En cas de pluja a la Unió Batllorienca

Dijous

25 d’agost
Pirates a la banyera! hora del conte
- A les 6 de la tarda
- A la plaça de l’Església
En cas de pluja a la Unió Batllorienca

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.
En cas de pluja a la Unió Batllorienca

Divendres

26 d’agost
Batalla de gallos, concurs de hip hop
- De 5 de la tarda a 9 del vespre
- Al parc del Camí Ral
Ho organitza: col·lectiu de joves de la Batllòria 

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

Disco infantil
- A les 7 de la tarda
- A l’envelat

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

En cas de pluja suspès

Dj a l’envelat, amb Dj C i joves Dj’s
- A 2/4 de 12 de la nit

Txupi run, Gimcana nocturna per majors de 18 anys
Hi haurà 8 proves i es servirà un xarrup amb alcohol o 
sense.
- A les 12 de la nit
- A la plaça de l’Església 
- Preu: 8 xarrups + mocador: 8 €

8 xarrups sense mocador: 6 €
Cal inscriure’s a la Unió Batllorienca
el dilluns 22 i dimarts 23 d’agost, 
de 6 de la tarda a 8 del vespre.

Dissabte

27 d’agost
XII Trobada de Puntaires
- A les 10 del matí
- Al carrer Major
En cas de pluja a l’Escola Montnegre
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
En cas de pluja suspès

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

Ball a la sala
- A les 6 de la tarda
- A la Unió Batllorienca

Espectacle de pallassos, 
amb la companyia La Tète
- A les 7 de la tarda
- A la plaça de l’Església
En cas de pluja a la Unió Batllorienca

Sopar popular
- A les 9 del vespre 
- Al pati de l’Escola Montnegre
El sopar serà cuinat i servit per l’entitat
la Batcolla i la Batllòria Extrem 4x4

Música i festa a l’Envelat!
Amb el grup El retrovisor
- A les 11 de la nit
- A l’Envelat

Seguidament
DJ Marvin
- A l’Envelat

Diumenge

28 d’agost
Trobada de clàssics, vine a veure els cotxes i 
les motos que han marcat una època.
- De les 9 del matí a l’1 de la tarda
- Al carrer Montnegre

Missa
- A les 10 del matí
- A l’Església

Plantada de gegants i passejada fins a l’Envelat
- A les 11 del matí
- A la plaça de l’Església

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 la plaça de l’Església
En cas de pluja a l’Envelat

Vermut a Barres! 
Les entitats que munten barra de Festa Major 
també oferiran el Vermut a preus populars.

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 de 6 de la tarda
- Al Camp de Futbol
Ho organitza: CE la Batllòria

La quina a la fresca, vine a passar una bona 
estona amb l’equip de futbol femení del poble i 
prova sort. Hi haurà 10 tirades i moltes sorpreses! 
Amb la col·laboració dels comerços del poble.
- Preu, un cartró 1 €
- De les 7 de la tarda a les 9 del vespre
- A la plaça de l’Església
Ho organitza: club Esportiu La Batllòria, 
equip femení.

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


