
Diumenge 

27 d’agost
Missa
- 10 del matí
- Església

Circ, la companyia Passaelbarret 
presenta el seu espectacle Rodolfo i Rita
- 11 del matí
- Plaça de l’Església

Skate parc infantil i juvenil 
- D’11 a les 2 del migdia i de 4 a 7 de la tarda
- Parc del Camí Ral

Trofeu de Festa Major de Futbol, 
Memorial Joaquim López i Montpart 
CE LA BATLLÒRIA- CF TORDERA 
- 2/4 de 6 de la tarda
- Al camp municipal d’esports 11 de Setembre

de Sant Celoni
Organitza: CE la Batllòria
Els socis tindran els carnets a la seva disposició 
a les taquilles del Camp de Futbol

La quina a la fresca! 
Hi haurà 10 tirades i moltes sorpreses! 
Amb la col·laboració dels comerços del poble.
- De 7 a 9 de la nit
- Plaça de l’Església
Preu: un cartró, 1 €
Organitza: club Esportiu La Batllòria, equip femení

Concert de Festa Major i Ball
seguit amb el grup Què Tal?
- 2/4 de 8 del vespre
- Envelat

Dissabte 

19 d’agost
Trial 4x4 La Batllòria
Esmorzar i inscripcions
- 8 del matí

Exhibicions
- De 9 del matí a 2 de la tarda i 
de 3 de la tarda a les 8 del vespre

Sopar de brotxeta a la fresca + música!
- 9 del vespre
- Camp de la Roca Umbert

Organitza: La Batllòria Extrem 4 x 4

Diumenge 

20 d’agost
Trial 4x4 La Batllòria
Esmorzar i inscripcions
- 8 del matí

Exhibicions
- De 9 del matí  a 2 de la tarda i 

de 3 de la tarda a les 8 del vespre
- Camp de la Roca Umbert

Organitza: La Batllòria Extrem 4 x 4

Dimecres

23 d’agost
Mou fitxa 
taller de jocs de taula per a petits i grans!
- 7 de la tarda
- Plaça de l’Església

Cinema a la fresca 
- 10 de la nit
- Plaça de l’Església
* En cas de pluja a la Unió Batllorienca

Dijous

24 d’agost
Hora del conte a la fresca 
El petit Príncep amb Elena Curdo
- 7 de la tarda
- Can Bruguera
* En cas de pluja a la Unió Batllorienca

Audició d’Havaneres 
amb el grup Port Vell
- 10 de la nit
- Plaça de l’Església
A la mitja part, se servirà cremat 
de rom per a tothom
* En cas de pluja a l’Envelat

Divendres 

25 d’agost
Donem un tomb amb els 
vehicles d’emergències
Policia Local, Mossos d’Esquadra, 
Bombers i Creu Roja. Activitat adreçada 
als més petits de casa
- 6 de la tarda
- Parc del Camí Ral

Concert amb Damaris Gelabert
- 7 de la tarda
- Envelat

Òpera Secreta
El bo i millor de la història de l’òpera en un 
espectacle divulgatiu i divertit a càrrec de Laia 
Camps, soprano i Joan Martínez Colás, tenor
- 10 de la nit
- Envelat

Dj Marvin
- 2/4 de 12 de la nit
- Envelat

Txupi run
Gimcana nocturna per majors de 18 anys. 
Hi haurà 8 proves, i entre cadascuna se 
ervirà un xarrup amb alcohol o sense.
-12 de la nit
- Plaça de l’Església
Preu:
8 xarrups + mocador: 8 €;
8 xarrups sense mocador: 6 €
Cal inscriure’s a la Unió Batllorienca el dilluns 21 i 
dimarts 22 d’agost, de 6 a 8 del vespre.

Dissabte

26 d’agost
XIII Trobada de Puntaires
- 10 del matí
- Carrer Major
Organitza: Col·lectiu Puntaires de la Batllòria

Inflables aquàtics
- 11 a 1 del migdia
- Parc del Camí Ral

Festa de l’escuma
- 1 a 2 de la tarda
- Parc del Camí Ral

Plantada de gegants 
- 7 de la tarda
- Plaça de l’Església

Audició i ballada de sardanes 
amb La Principal de Terrassa
- 7 de la tarda
- Plaça de l’Església

Cercavila de gegants 
- 1/4 de 9 del vespre
- Plaça de l’Església
Recorregut: c. Montnegre, c. les escoles, 
c. Tordera, c. Major i plaça de l’església

Sopar popular
Cuinat i servit per l’entitat la Batcolla i 
la Batllòria Extrem 4x4
Més informació al dors del programa
- 9 del vespre 
- Escola Montnegre

Correfoc amb la Colla de Diables 
de Sant Celoni i U97kou
- 2/4 de 12 de la nit 
- Sortida del pati de l’Escola Montnegre
Recorregut: c. les Escoles, c. Montnegre, 
c. Major, c. Riells, ctra. Vella,  c. Major i 
pl. de l’Església

Ball amb la Gira-sol
- 11 de la nit
- Envelat



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 21 al dimarts 22 d’agost 
de les 6 a les 8 del vespre

- Si queden tiquets es vendran el mateix dia del sopar

L’ENVELAT
El trobareu situat a les pistes poliesportives, 
carrer de 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 21 al dimarts 22 
d’agost de les 6 a les 8 del vespre.

TOTS ELS ACTES SÓN GRATUÏTS.

ESPAIS

SERVEI DE BAR A L’ENVELAT
Entitats de la Batllòria muntaran barres de bar. Se serviran 
begudes i entrepans de tot tipus!

FIRA D’ATRACCIONS
La fira està situada al camp del final del carrer major.

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

- CE la Batllòria
- Colla de Geganters i Grallers de 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 DEL
CAMÍ RAL

ESPAI FESTA,
ENVELAT I BARRES

Restriccions circulació

Com cada any, a les acaballes 
d'agost, arriba l'esperada Festa 
Major, uns dies per gaudir de la 
gresca, presumir de poble i 
d'orgull batllorienc. Ben aviat, 
alguns dels projectes més 
esperats seran una realitat: el 
camp de futbol de gespa i la 
coberta de les pistes, perquè des 

del govern municipal apostem per la millora de La Batllòria i 
seguirem treballant perquè tots plegats ens en puguem 
sentir orgullosos.
 
La Festa Major és un bon moment per demostrar som capaços 
d'unir esforços i il·lusions per preparar un dels esdeveniments 
culturals que més ens defineixen com a poble. Gaudim-ne, per 
tant, amb companyonia, respecte i civisme.

Enguany, fruit de la col·laboració ciutadana i de la participació 
de les entitats hem preparat un programa divers i engresca-
dor, amb propostes per a petits i grans. Arrencarem amb el 
tradicional 4x4 extrem i seguirem amb activitats per a tots els 
públics: cinema a la fresca, havaneres, sardanes, trobada de 
gegants, correfoc, partits de futbol i sopar popular, entre 
d'altres. Destaquem com a novetats el concert de la Damaris 
Gelabert, estrella de la cançó infantil, l'òpera a la fresca i 
l'esperat retorn de l'orquestra Gira-sol.
 
Us convidem, doncs, a participar i gaudir de la festa. 
Segur que ens hi trobarem!

Bona Festa Major i Endavant La Batllòria!

Francesc Deulofeu 
Alcalde

Helena Lagarda
Presidenta del Consell de Poble de la Batllòria 
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