


Benvolguts veïns i veïnes,

Ens trobem de nou, un agost més, per celebrar 
l’esperada Festa Major. Com sempre, actes ideats i 
proposats per entitats i per particulars que volen 
viure i fer viure uns grans dies!

Des d’aquestes quatre ratlles, us donem les gràcies 
per la vostra col·laboració, tant en aquesta Festa, 
com en la resta d’activitats que porteu a terme,  
per a tothom, durant l’any!

Aquests dies són bons moments per compartir 
amb tots els veïns i veïnes, fem-ho amb 
companyonia, respecte i civisme i amb moltes 
ganes de passar-ho bé!

En el programa hi trobareu cada dia activitats 
per a tots els membres de la família. I tenim una 
novetat! hi haurà dos espais de Festa Major: la 
Carpa, a les pistes poliesportives, i l’Escenari a la 
plaça de l’Església. En ambdós llocs l’ambient de 
festa estarà garantit. Ens és difícil destacar un acte 
en concret!  No en podem faltar a cap!

Us convidem doncs, a participar-hi i  
gaudir-ne. Segur que ens hi trobarem!

Bona Festa Major i Visca la Batllòria!

Francesc Deulofeu 
Alcalde

Helena Lagarda
Regidora de Comunicació i de la Batllòria



Dissabte  
18 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

Diumenge  
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 a les 6 de la tarda
- camp de la Roca Umbert
Organitza: La Batllòria Extrem 4 x 4

Dimecres 
22 d’agost
Cinema a la fresca 
- 10 de la nit
- plaça de l’Església

Dijous 
23 d’agost
Hora del conte a la fresca  
amb la Cia Clardelluna
- 7 de la tarda
- can Bruguera

Taller de freestyle i Batalla de Galls 
amb Joanarman
- 7 de la tarda
- carpa a les Pistes

Taller de sarsuela, per tothom qui vulgui 
cantar i participar a l’espectacle de Va de 
Sarsuela del divendres a la nit.
- 7 de la tarda
- sala d’actes de la Unió Batllorienca

Espectacle de hip hop en directe  
amb Anarkattack
- 10 de la nit
- carpa a les Pistes

Audició d’Havaneres  
amb el grup Mar Brava
- 10 de la nit
- plaça de l’Església

A la mitja part, se servirà cremat  
de rom per a tothom

Divendres  
24 d’agost
Skateparc, grinbox, baranes,  
caixons, quikers...
- d’11 a 2 del migdia i de 4 a 7 de la tarda
- camí Ral, entre carrer Breda i  

carrer Fuirosos

Espectacle de circ familiar 
amb la companyia Tandarica Circus
- 6 de la tarda
- plaça de l’Església



Correfoc amb la Colla de Diables  
de Sant Celoni
- 10 de la nit 
- sortida del pati de l’Escola Montnegre

Recorregut: c. de les Escoles,  
c. de Montnegre, c. Major, ctra. Vella,  
c. de Riells, c. Major i pl. de l’Església

Espectacle Va de Sarsuela amb les 
àries, duos i cors més emblemàtics. 
- 11 de la nit
- plaça de l’Església
 
Concert amb el Dj Ramon
- 2/4 de 12 de la nit
- carpa a les Pistes

Concert amb La Tribut FM
- 2 de la matinada
- carpa a les Pistes

Dissabte  
25 d’agost
XIV Trobada de Puntaires
- 10 del matí
- carrer Major
Organitza: Col·lectiu Puntaires de la Batllòria

Inflables aquàtics
- de les 11 a la 1 del migdia
- parc del Camí ral

Festa de l’escuma
- d’1 a 2 de la tarda
- parc del Camí ral

Donem un tomb amb els vehicles 
d’emergències. Policia local, Mossos 
d’Esquadra, Bombers i Creu Roja.  
Adreçat als més petits de casa. 
- 5 de la tarda
- parc del Camí ral

Trobada i cercavila de gegants amb les 
colles geganteres de Malgrat de Mar, Sant 
Celoni i la Batllòria.
- 7 de la tarda
- c. Montnegre, davant l’Aulari

Recorregut: c. Montnegre davant l’Aulari, 
c. Vall de Llor, c. Bellavista, c. Can Pàmies, 
ctra. Vella, c. Riells, c. Major, c. Breda,  
c. de les Escoles i plaça de l’església
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de la Batllòria

Audició i ballada de sardanes  
amb La Principal de Banyoles
- 7 de la tarda
- plaça de l’Església

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

Revetlla de Festa Major amb Àlex. 
Grans èxits dels 60, 70 i la millor selecció 
de les grans orquestres d’ara i de sempre
- 2/4 d’11 de la nit
- plaça de l’Església

Concert amb Albert Dj
- 2/4 de 12 de la nit
- carpa a les Pistes

Concert Hora de Joglar
- 2 de la matinada
- carpa a les Pistes

Concert amb Tirando Sillas
- 2/4 de 4 de la matinada
- carpa a les Pistes



Diumenge  
26 d’agost
Missa
- 10 del matí
- Església

Exhibició d’escacs amb els  
organitzadors del curs d’escacs  
de la Unió Batllorienca
- 11 del matí
- plaça de l’Església

Reggae per Xics, animació infantil 
- 12 del migdia
- carpa a les Pistes

Vermut popular
- 1 del migdia
- barres de les Pistes
Organitza: CE la Batllòria i Colla de 
Geganters i Grallers de la Batllòria

Trofeu de Festa Major de Futbol,  
Memorial Joaquim López i Montpart 
CE LA BATLLÒRIA - UE BREDA 
Els socis tindran els carnets a la seva  
disposició a les taquilles del Camp  
de Futbol 
- 2/4 de 6 de la tarda
- camp de Futbol de la Batllòria
Organitza: CE la Batllòria

Concert i Ball de Festa Major  
amb l’Orquestra Chapó
- 8 del vespre
- plaça de l’Església

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: 8 € anticipada,  
10 € el mateix dia.

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, antici-
padament, a la Unió Batllorien-
ca, els dies 20, 21 i 22 d’agost 
de les 6 a les 8 del vespre

- Si queden tiquets es vendran 
el mateix dia del sopar

SERVEI DE BAR A LA  
CARPA I A LA PLAÇA  
DE L’ESGLÉSIA
Entitats de la Batllòria muntaran 
barres de bar. Se serviran  begudes 
i entrepans de tot tipus perquè amb 
tantes activitats tindrem gana i set!

ESPAI FESTA

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

ZONA PISTES

ZONA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA



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

ORGANITZA / HI COL·LABORA
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