
CAVALCADA 
DE REIS

Dimecres 
14 de desembre
Hora del conte per nadons 
Bona nit i tapa’t amb Marta Arnaus 
- 2/4 de 6 de la tarda
- Biblioteca de l’Escola Montnegre

Divendres
16 de desembre
Tallers de manualitats per a famílies 
Vine a fer el teu fanalet per a rebre els Reis 
o la teva Postal de Nadal
- De 6 a 8 del vespre 
- Unió Batllorienca

Karaoke, vine i demostra les teves 
aptituds musicals! 
- 10  de la nit
- Menjador de l’Escola Montnegre
Ho organitza: La Batcolla

Dissabte
17 de desembre
Skate parc 
- D’11 del matí a les 2 de la tarda
- Carrer Montnegre 

al costat de les pistes poliesportives

Animació infantil amb Jordi Tonietti
- 12 del migdia
- Plaça de l’Església 

Timbalada amb els timbalers de Can Ramis
- 4 de la tarda
- Plaça de l’Església

El Tió, canta la cançó del Tió i pica ben fort!
Cagarà caramels amb i sense gluten, només cal que 
ell ho sàpiga
- 2/4 de 5 de la tarda
- Plaça de l’Església
Ho organitza: Ampa Montnegre

A continuació,
Xocolatada 
- Plaça de l’Església
Ho organitza: La Batcolla

Campanya de donació de sang 
ens visitarà la unitat mòbil de Donació de Sang
- De 5 a 2/4 de 9 del vespre
- Plaça de l’Església

Concert de Nadal amb Cromàtica, cor de dones, 
i la Big Band del Centre Municipal d’Expressió
- 6 de la tarda
- Església de la Mare de Déu de l’Esperança

Escudellada popular 
Durant tot el dia es prepararà l’escudella
- 7 de la tarda, es començarà a servir
- Pati de Can Bruguera
Preu: 1 €; socis: gratuït 
Els diners recollits durant l’Escudellada seran 
donats a la causa solidària de la Marató de TV3
Ho organitza: Penya Barcelonista la Batllòria Culé

Ball a la Sala amb el trio Maracaibo
- 7 de la tarda
- Unió Batllorienca

Concert amb l’orquestra Girasol
- 11 de la nit
- Pati de l’Escola Montnegre

Diumenge
18 de desembre
Celebració de l’eucaristia  en honor de la nostra 
patrona, la Mare de Déu de l’Esperança
- 10 del matí
- Església de la Mare de Déu de l’Esperança

Plantada dels gegants i 
petit cercavila de gegants 
- 11 del matí
- Plaça de l’Església
Ho organitza: Colla de Geganters i 
Grallers de la Batllòria

Parc infantil
- 2/4 de 12 del migdia
- Plaça de l’Església

Audició de Sardanes amb la cobla 
La Flama de Farners i Vermut popular
- 12 del migdia
- Plaça de l’Església

Disco Infantil amb Dr. Fly
- 5 de la tarda
- Menjador de l’Escola Montnegre

Ball a la Sala amb el grup Boguie-Woggie
- 6 de la tarda
- Unió Batllorienca

Dimecres
21 de desembre
Taletime, contes en anglès, Are you my mother?
- 2/4 de 6 de la tarda 
- Biblioteca de l’Escola Montnegre

Dilluns
26 de desembre
La QUINA o bingo de Nadal, veniu a gaudir una 
estona amb la colla d’amics familiars després dels 
àpats de Nadal. Hi haurà diferents premis a la línia i 
al ple.
- De 7 de la tarda a les 10 de la nit
- Menjador de l’Escola Montnegre
Ho organitza: Ampa Montnegre

Concurs per guarnir els balcons de la vila 
- El tema és lliure
- Cal que les persones interessades us 

inscriviu a la Unió Batllorienca del 9 al 17 de 
desembre, d’aquesta manera el jurat sabrà a 
quines cases ha de passar a veure els 
balcons

- El resultat es dirà el diumenge a l’hora 
del vermut

Divendres
30 de desembre 

Visita del PATGE REIAL als nens i nenes 
de la Batllòria per recollir les cartes. 
Se servirà xocolata calenta.
- De 7 a 2/4 de 9 del vespre
- Pati de Can Bruguera
Ho organitza: La Batcolla

Dijous
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 arribaran pel pont de la 
Tordera, aproximadament 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 el 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 93 847 21 19, 
del 12 al 23 de desembre.

*Tots els actes són gratuïts

Que el teu balcó participi 
de la Festa Major! 



0847 6
consell de poble
de la Batllòria

Col·laboren
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AMPA de l’Escola Montnegre
Associació de donants de sang de Sant Celoni

Centre Municipal d’Expressió
Colla de geganters i grallers de la Batllòria

Creu Roja de Sant Celoni
La Batcolla

Patronat de la Gent Gran de la Batllòria
Penya Barcelonista “La Batllòria Culé”

Timbalers de la Colla de Diables de Sant Celoni
Veïns i veïnes de la Batllòria


