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M’agrada el Nadal, faig petons i regals,

els carrers i els balcons plens de llums i colors.

M’agrada el Nadal un pessebre com cal,

pastorets i torrons i cançons vora el foc.

Quan miro la nit veig el vidre entelat,

i escric amb el dit “Bon Nadal” i un desig.

Vull un tall de torró pel pastor Rovelló

i carbó dins d’un sac pel dimoni escuat.

Vull un somni de neu per baixar amb un trineu.

Poder veure al rei blanc fent de mag un instant.

Vull pujar dalt del cel per fer surf amb l’estel,

fins l’estrella d’Orient que s’apaga i s’encén.

Vull que em donis cançons i un sac ple de petons

i un dibuix d’aquest món sense mals ni canons.

M’agrada el Nadal, faig petons i regals,

els carrers i els balcons plens de llums i colors.

M’agrada el Nadal un pessebre com cal,

pastorets i torrons i cançons vora el foc.

Lletra: Eulàlia Canal 
Música: Dàmaris Gelabert
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Dissabte 
1 de desembre
Gran Recapte d’aliments 
pel Banc d’aliments. Lluitem 
contra la fam d’aquí. Es re-
collirà: llet, oli, cereals d’es-
morzar i llaunes de conserva 
(peix i carn)
- Tot el dia
- Supermercats del municipi
Organitza: Càritas i Creu Roja

Celebració  
20 anys  
Fundació Acció  
Baix Montseny
  
Creació d’un jardí 
- De les 8 del matí 

a les 6 de la tarda
- Plaça de la Vila

Taller infantil de plantació 
- 11 del matí 
- Plaça de la Vila
 
Actuació de la Colla  
Bastonera Quico Sabaté 
- 12 del migdia
 
Balls i danses tradicionals 
amb Gralles del Calderó i 
Passaltpas
- 2/4 d’1 del migdia
Organitza: Fundació Acció 
Baix Montseny
 

1a Marxa de la Salut,  
marxa Nòrdica del Baix 
Montseny
- 9 del matí, durada 2 hores
- Pista municipal d’atletisme
- Preu: 5 €
Organitza: Club Atletisme  
Baix Montseny 

BiblioLab Quan els contes 
prenen vida amb Miriam  
Pagès. Per a infants de  
3 a 8 anys
- 11 del matí 
- Biblioteca  l’Escorxador
* Cal inscripció prèvia

Els Cantaires, si vols venir a 
cantar, cada dissabte primer 
de mes vine al carrer Major 
de Dalt. Farem un recorregut 
fins a la plaça de la Vila
- 12 del migdia
- Carrer Major de Dalt

Teatre musical Gags  
d’humor i musicals amb  
l’Esplai de la Gent Gran.  
A benefici de la Marató  
de TV3
- 2/4 de 6 de la tarda i  
a 2/4 de 10 de la nit

- Teatre Ateneu, Sala Gran
- Preu: 8 €
Venda d’entrades a l’Esplai de dilluns 
19 a dijous 29 de novembre, de 5 a 7 
de la tarda. Una hora abans de  
l’espectacle a les taquilles del Teatre

Organitza: Esplai de la Gent Gran
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Encesa dels llums  
de Nadal amb tallers  
de manualitats per  
decorar l’arbre de Nadal
- 6 de la tarda
- Plaça de la Vila

Encesa dels llums de  
Nadal i cercavila amb  
els gegants
- 7 de la tarda
- Plaça de l’Església  

de la Batllòria
- Recorregut: plaça de  

l’Església, c. Major, ctra. 
Vella, c. Hortsavinyà, ctra. 
Nova, ctra. Vella, c. Breda,  
c. Major, c. Breda, c. Esco-
les, c. Tordera, c. Major,  
plaça de l’Església

Organitza: Consell de Poble de la 
Batllòria i comerços del poble
Col·labora: la Batcolla i Colla de  
Geganters i Grallers de la Batllòria

Diumenge  
2 de desembre
Mercat del Trasto 
Espai per intercanviar,  
regalar, comprar o vendre 
objectes de segona mà  
entre particulars.
- De 10 a 2 de la tarda
- Plaça Rafael Ferrer  

(Sant Ponç)

Espectacle de Titelles  
Kissu amb Centre  
de Titelles de Lleida
- 12 del migdia
- Teatre Ateneu, Sala Petita
- Preu: General: 5 €. Menors 

de 10 anys: 3 €. Menors de 
2 anys: gratuït

Venda d’entrades al Centre Municipal 
d’Expressió (c. Sant Josep, 18), de 
dilluns a dijous de 10 a 13 h i de 17 a 
20 h, a www.santceloni.cat/teatreateneu 
i una hora abans de l’espectacle  
a les taquilles del Teatre.

Ball de l’Esplai amb Tempo
- 6 de la tarda
- Teatre Ateneu, Sala Gran
- Preu: 6 € socis,  
7 € no socis

Organitza: Esplai de la Gent Gran

Dimecres  
5 de desembre
Remember Disco Fever 
80s i 90s amb DJ Ramon i 
DJ Pepe
- 2/4 de 12 de la nit
- Teatre Ateneu, Sala Gran
- Preu: 10 € amb dret a un 

combinat o dos refrescs. 
Pack oferta: 25 €, sopar al 
Bar restaurant del Teatre + 
entrada (truqueu al 93 867 
05 85 per reservar)

Organitza: Bar Teatre Ateneu

BAT
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Dijous 
6 de desembre
Jornada de debats  
Trenquem el Règim del 78, 
construïm República amb 
Gonzalo Boye, Elisenda 
Paluzie, Álbano Dante Fachin 
i altres. Sopar i concerts
- 11 del matí obertura  

de portes
- Teatre Ateneu
- Preu:   

Jornada: Entrada lliure  
Sopar: 10 €  
Concert: 8 € (6 € anticipada)

+ Info: @infoclau 
@infocupsantceloni

Organitza: La Clau i  
CUP Sant Celoni - La Batllòria

Ball a l’Esplai amb Silvia
- 2/4 de 6 de la tarda
- Casal de l’Esplai de  

Gent Gran
- Preu: 4 € socis,  

5 € no socis
Organitza: Esplai de la Gent Gran

Jam Session
Cada dijous de desembre 
- 10 de la nit
- La Jaima Art 
Organitza: La Jaima Art

Divendres  
7 de desembre
Cinema VO  
Madre!, de Darren Aronofsky
- 2/4 de 9 del vespre
- Sales Ocine de l’Altrium
- Preu: 4,50€

Dissabte 
8 de desembre
Fira de Nadal  
Més de 100 parades. 
Trenet, tallers, espectacles 
infantils, actuacions musicals, 
caldo per a tothom i  
molt més 
- De 10 del matí a  

2/4 de 9 del vespre
- Carrers del centre

Ball a l’Esplai  
amb P. Garcia
- 2/4 de 6 de la tarda
- Casal de l’Esplai  
de Gent Gran

- Preu: 4 € socis,  
5 € no socis

Organitza: Esplai de la Gent Gran

Jam Session  
Agartha (flamenc)
- 2/4 de 10 del vespre
- La Jaima Art
- Preu: 7 €
Organitza: la Jaima Art

Diumenge 
9 de desembre
Fira de Nadal  
Més de 100 parades.  
Trenet, tallers, espectacles 
infantils, actuacions musicals, 
caldo per a tothom i  
molt més 
- De 10 del matí  

a 2/4 de 9 del vespre
- Carrers del centre
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Ball de l’Esplai  
amb Arrítmics
- 6 de la tarda
- Teatre Ateneu, Sala Gran
- Preu: 6 € socis,  

7 € no socis
Organitza: Esplai de la Gent Gran

Dimarts  
11 de desembre
Música per a menuts  
de 12 a 24 mesos  
Jocs de falda, cançons, 
danses amb Mercè Tarragó
- 4 de la tarda
- Centre Municipal  

d’Expressió
* Cal inscripció prèvia,  

aforament limitat

Dijous 
13 de desembre
Música per a menuts  
de 24 a 36 mesos 
Jocs de falda, cançons,  
danses amb Mercè Tarragó
- 4 de la tarda
- Centre Municipal  

d’Expressió
* Cal inscripció prèvia,  
aforament limitat

Tast de Llibres 50 anys de 
la Cia La Claca. Joan Baixas 
presenta el llibre ‘Desordre 
general’, recull dels 50 anys 
de poesia escènica i visual
- 7 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador

FESTA MAJOR  
D’HIVERN  
DE LA BATLLÒRIA
14,15, 16, 17 i 18  
de desembre
Consulteu el programa  
a la pàgina 18 
www.santceloni.cat/labatlloria

MARATÓ TV3
14,15, 16 de desembre
Consulteu el programa a 
www.santceloni.cat/lamarato
Organitza: 08470 Sant Celoni

Divendres 
14 de desembre
Contes per a menuts  
La Medusa perduda  
amb Eva González
- 1/4 de 6 i a les 6 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador
* Cal inscripció prèvia

Xerrada  
La vespa velutina a Catalunya 
i a la conca de la Tordera. 
Eines per a la seva detecció 
i gestió 
- 7 de la tarda
- Sala Bernat Martorell de 

Can Ramis
Organitza: L’Observatori de la Tordera

Cinema VO  
Tom of Finland de  
Dome Karukoski
- 2/4 de 9 del vespre
- Sales Ocine de l’Altrium
- Preu: 4,50 €

FESTA MAJOR
LA BATLLÒRIA
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Teatre  
La vida de Brian amb JASC
- 10 de la nit
- Teatre Ateneu, Sala Gran
- Preu: 5 € 
Venda d’entrades anticipades a:  
Llibreria Alguer 7, Jijonenca, Macià 
Hobby i Joieria Gener. Una hora abans 
de l’espectacle a les taquilles del Teatre

Dissabte 
15 de desembre
Cada dissabte de Nadal 
un raig d’activitats al  
Major de Dalt 
- De les 10 del matí  

a les 8 del vespre
Organitza: Associació de Veïns del  
c. Major de Dalt (Barri Vilanova)

Laboratori de lectura  
Oliver Jeffers amb Marta 
Clua. Per a infants a partir  
de 4 anys
- 11 del matí
- Biblioteca l’Escorxador
* Cal inscripció prèvia

Cinema VO 
Buscando a Nemo 
d’A. Stanton i L. Unkrich
- 2/4 de 5 de la tarda
- Sales Ocine de l’Altrium
- Preu: 4,50 €

Benvinguda al Tió
- 6 de la tarda
- Plaça de la Creu
Organitza: els comerços de la Creu

Concert  
Nadal de molsa i boix grèvol 
a càrrec de la Fabrica del 
lied. Format entrevista amb 
Martí Boada i la col·laboració 
de la Coral Briançó, el Cor de 
Cambra de Santa Maria de 
Palautordera i la Coral Turó 
del Vent de Llinars
- 8 del vespre
- Teatre Ateneu, Sala Petita
- Preu entrada anticipada: 

10 € adults, 8 € jubilats i 
gratuït menors de 15 anys. 
A taquilla: 13 € adults, 10 
€ jubilats i gratuït menors 
de 15 anys. Més informació 
www.lafabricadellied.cat

Teatre  
La vida de Brian amb JASC
- 10 de la nit
- Teatre Ateneu, Sala Gran
- Preu: 5 € 
Venda d’entrades anticipades a:  
Llibreria Alguer 7, Jijonenca, Macià 
Hobby i Joieria Gener. Una hora abans 
de l’espectacle a les taquilles del Teatre

Diumenge
16 de desembre
Ball a l’Esplai  
amb Montcayo
- 2/4 de 6 de la tarda
- Casal de l’Esplai  
de Gent Gran

- Preu: 4 € socis,  
5 € no socis

Organitza: Esplai de la Gent Gran

http://www.lafabricadellied.cat
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Visita guiada a l’exposició 
La vida és un RE, pintura 
i ceràmica d’Imma Subirà 
Sánchez i escrits de Sara 
González, a càrrec de l’artista
- 6 de la tarda
- Rectoria Vella

Inauguració de l’exposició 
20 anys d’Erol
- 6 de la tarda
- Can Ramis
Organitza: AEiG Erol

Teatre  
Pluja amb Guillem Albà i 
Clara Peya
- 2/4 de 7 de la tarda i 

8 del vespre
- Teatre Ateneu, Sala Gran
- Preu: General, 8 €. Carnet 

Biblioteca, majors de 65, 
menors de 14 i Carnet 
Jove, 4 €

Venda d’entrades al Centre Municipal 
d’Expressió (c. Sant Josep, 18) de 
dilluns a dijous de 10 a 13 h i  
de 17 a 20 h, a www.santceloni.cat/
teatreateneu i a les taquilles del Teatre 
una hora abans de l’espectacle

Dimarts  
18 de desembre
Tastets de Nadal  
Actuacions del Combo White 
i alumnes de violí de l’Escola 
Municipal de Música i dels 
grups Platea, Focus i Aula 
Taller de l’Escola Municipal 
de Teatre
- 7 de la tarda
- Teatre Ateneu, Sala Petita

Tastets de Nadal  
Actuacions de Combo Black, 
gralles, batucada i violí de 
l’Escola Municipal de Música 
i dels grups Platea, Focus i 
Aula Taller de l’Escola Munici-
pal de Teatre
- 2/4 de 8 de la tarda
- Local social de les  

Illes Belles
Col·labora: Ass. de Veïns  
de les Illes Belles

Dimecres 
19 de desembre
Tastets de Nadal amb  
actuacions de Combo Blue i 
el Grup de Vent  de l’Escola 
Municipal de Música
- 2/4 de 8 de la tarda
- Local social de  

Les Borrelles
Col·labora: Ass. de Veïns  
de les Borrelles 

Dijous 
20 de desembre
Tastets de Nadal  
Actuacions del Combo  
Yellow, Grup de Cordes de 
l’Escola Municipal de Música 
i del grup Escènica de l’Es-
cola Municipal de Teatre
- 2/4 de 7 de la tarda
- Teatre Ateneu, Sala Petita 
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Tastets de Nadal  
Actuacions de Combo Green 
i Combo Lab de l’Escola  
Municipal de Música
- 2/4 de 8 de la tarda
- Plaça Rafael Ferrer
Col·labora: Ass. de Veïns de Sant Ponç

Divendres 
21 de desembre
Tastets de Nadal  
Actuació del Grup  
Trencanous de l’Escola  
Municipal de Música
- 4 de la tarda
- Residència Sociosanitària 

Verge del Puig

Hora del conte  
Una sessió de Nadal amb 
Mercè Rubí per a infants a 
partir de P4
- 6 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador
* Cal inscripció prèvia

Escalfem el Tió 
cantada de nadales i  
explicació d’un conte
- 6 de la tarda
- Plaça de la Creu
Organitza: comerços de la Creu

Tast-Teatre  
amb Anna Capacés
- 7 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador

Taller de Swing i tot seguit, 
Jam per a tothom 
- 1/4 de 8 de la tarda
- Teatre Ateneu, Sala Petita
- Preu: 5 € taller  

(Jam, entrada gratuïta)
Organitza: Swingagnsters del Montseny

Cinema VO 
La passa gioia Paolo Virzì
- 2/4 de 9 del vespre
- Sales Ocine de l’Altrium
- Preu: 4,50 €

Jam Session  
Meaow (Jazz experimental)
- 2/4 de 10 del vespre
- La Jaima Art
Organitza: la Jaima Art

Festa especial Sopars  
empresa amb el Dj Ramon
- 12 de la nit fins  

les 4 de la matinada 
- Teatre Ateneu, Sala Gran
- Preu: 10 € 

(inclou una consumició) 
Organitza: Bar del Teatre Ateneu

Dissabte  
22 de desembre 
Cada dissabte  
de Nadal un raig  
d’activitats al Major  
de Dalt 
- De les 10 del matí  

a les 8 del vespre
Organitza: Associació de Veïns del  
c. Major de Dalt (Barri Vilanova)
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BiblioLab  
La fàbrica de les històries amb 
Montse Vilà Portet
- 2/4 d’11 del matí
- Biblioteca l’Escorxador
* Cal inscripció prèvia

Presentació del conte  
Els gegants de Sant Celoni amb 
il·lustracions de Xavi Plana i tex-
tos de Núria Rossell, editat per 
l’Ajuntament 
- 2/4 de 12 del migdia
- Sala Bernat Martorell 

de Can Ramis

Cercavila de gegants  
amb la Colla de Geganters de 
Sant Celoni i Cantada de Na-
dales amb els Cantaires
- 12 migdia
- Plaça de la Vila

Acaronem el Tió  
amb contes i nadales
- 6 de la tarda
- Plaça de la Creu
Organitza: comerços de la Creu

Diumenge  
23 de desembre
Espectacle de dansa  
Trencanous a càrrec  
de l’escola de Dansa  
Núria Ventura
- 12 del migdia
- Teatre Ateneu, Sala Gran
- Preu: adults 12 €,  
nens i jubilats 7 €

Organitza: Núria Ventura,  
Escola de Dansa

Cantada de Nadales  
amb el Tió
- 12 del migdia
- Plaça de la Creu
Organitza: comerços de la Creu

Fer cagar el Tió 
amb ballada de l’alumnat de 
l’Escola de Dansa Contrajazz
- 6 de la tarda
- Plaça de la Creu
Organitza: comerços de la Creu

Teatre a la Unió  
Batllorienca 
Emprenyats amb 
companyia Pere Cot
- 6 de la tarda
- Unió Batllorienca 
- Preu: 5 €
Organitza: Companyia Pere Cot

Ball a l’Esplai amb Artur
- 2/4 de 6 de la tarda
- Casal de l’Esplai de Gent Gran
- Preu: 4 € socis,  

5 € no socis
Organitza: Esplai de la Gent Gran

Dilluns
24 de desembre
Missa del Gall
- 12 de la nit
- Església Parroquial  

de Sant Martí

BAT
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Dimecres 
26 de desembre
Cantada de nadales a 
càrrec dels cors de l’Escola 
Municipal de Música
- 2/4 de 12 del migdia
- Teatre Ateneu, Sala Gran 

Teatre Els Pastorets de  
Josep Maria Folch i Torres a 
càrrec del grup de teatre els 
Atrevits i el Casal de l’Esplai 
amb col·laboració de la Par-
ròquia de Sant Martí
- 2/4 de 6 de la tarda
- Teatre Ateneu, Sala Gran 
- Preu: 8 €
Venda d’entrades a la Fira de Nadal el 8 
i 9 de desembre i a l’Esplai els dies 19, 
20, 21 de desembre de 16 a 19 h
Organitza: grup de Teatre els Atrevits

La Quina o bingo de Nadal 
veniu a gaudir una estona 
amb la colla d’amics i famili-
ars després dels àpats.  
Hi haurà diferents premis  
a la línia i al ple
- De les 7 de la tarda 
a les 10 de la nit

- Unió Batllorienca

Dijous  
27 de desembre
Pista americana,  
gran inflable per a nens i  
nenes a partir de 6 anys.
- 5 de la tarda
- Plaça de la vila
* En cas de pluja al Pavelló o 

Pista coberta Jaume Pons
Organitza: Palabra de Vida

Parc infantil de Nadal
- De 4 a 7 de la tarda
- Unió Batllorienca

Divendres 
28 de desembre
Taller de Manualitats
- 11 del matí
- Plaça de la vila
Organitza: Kids & Us

Taller infantil de Nadal
- De 4 a 7 de la tarda
- Unió Batllorienca

Animació infantil 
a càrrec de Fefe i Cia
- 2/4 de 6 de la  tarda
- Plaça de la Vila

Dissabte 
29 de desembre
Cada dissabte de Nadal 
un raig d’activitats  
al Major de Dalt 
- De les 10 del matí  

a les 8 del vespre
Organitza: Associació de Veïns  
del c. Major de Dalt (Barri Vilanova)

Taller de Fanalets
- 2/4 de 6 de la tarda
- Plaça de la Vila

Escape Room, activitat 
d’enginy i cooperació per 
guanyar la partida
- 6 de la tarda
- Sala Bernat Martorell  

de Can Ramis
Places limitades. Cal inscripció prèvia, 
del 10 al 20 de desembre, a  
www.santceloni.cat/formularis 

BAT

BAT

BAT
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Diumenge 
30 de desembre
Teatre els Pastorets de  
Josep Maria Folch i Torres a 
càrrec del grup de teatre els 
Atrevits i el Casal de l’Esplai 
amb col·laboració de la Par-
ròquia de Sant Martí
- 2/4 de 6 de la tarda
- Teatre Ateneu, Sala Gran
- Preu: 8 €
Venda d’entrades a la Fira de Nadal el 8 
i 9 de desembre i a l’Esplai els dies 19, 
20, 21 de desembre de 16 a 19 h

Organitza: grup de Teatre els Atrevits

Dilluns  
31 de desembre
L’Home dels Nassos,  
diuen que és un home  
que té tants nassos  
com dies té l’any 
A veure si el trobeu!
- Durant tot el dia
- Pels carrers del poble

REVETLLA 
DE CAP D’ANY 
A LA BATLLÒRIA
- 1/4 d’1 de la nit
- Menjador de l’escola  

Montnegre
Organitza: Colla de Geganters i  
Grallers de la Batllòria

SOPAR DE CAP D’ANY  
AMB L’ESPLAI
- 9 del vespre
- Pista coberta Jaume Pons
- Preu sopar i ball:  

50 € socis, 55 € no socis 
Informació i reserva: l’Esplai
Organitza: Associació  
de Gent Gran de l’Esplai

SOPAR ESPECIAL 
CAP D’ANY AL  
BAR DEL TEATRE 
ATENEU
- 2/4 de 10 de la nit
- Bar del Teatre Ateneu
- Preu sopar: 40 €. Preu  

sopar + entrada amb  
consumició: 50 € 

* Places limitades

FESTA ESPECIAL CAP 
D’ANY AL TEATRE ATENEU 
amb DJ 
- D’1/4 d’1 fins a les 5 de la 

matinada
- Teatre Ateneu, Sala Gran
- Preu entrada anticipada  

amb una consumició: 12 €
* Places limitades 

Organitza: Bar del Teatre Ateneu

NIT DE 
CAP D’ANY

 

GRAN FESTA 
DE CAP D’ANY

Led party
Entrada
gratuïta
limitació

d’aforament

Els menors de
16 anys han de venir
acompanyats per una
persona adulta 

al Pavelló

1 matinada
Fins les 5 del matí
Pavelló 11 de Setembre

 



 

GRAN FESTA 
DE CAP D’ANY

Led party
Entrada
gratuïta
limitació

d’aforament

Els menors de
16 anys han de venir
acompanyats per una
persona adulta 

al Pavelló

1 matinada
Fins les 5 del matí
Pavelló 11 de Setembre
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Dimecres 
2 de gener
Arribada dels Carters  
Reials, la Martina i l’Ermen-
ter acompanyats pels Timba-
lers de Can Ramis

Baixaran pel c. Major fins a la 
pl. del Bestiar i s’instal·laran 
al seu campament ubicat al 
recinte medieval de la Força 
on podreu donar-li les vostres 
cartes. L’entrada serà pel 
carrer de les Valls i la sortida 
per la plaça del Bestiar.  
Hi haurà tallers.

El campament dels Carters 
Reials estarà obert fins les 8 
del vespre
- 1/4 de 6 de la tarda, sortida 

de la plaça 1 d’Octubre
- 2/4 de 6 tarda, a la plaça 

de la Vila
Organitza:Agrupament Escolta i  
Guia Erol
Col·labora: Carai com peta entre  
el Montseny i el Montnegre i els  
Timbalers de Can Ramis

Dimarts, dimecres i dijous  
2, 3 i 4 de gener
Carters Reials
Podreu visitar el seu  
campament i donar-los 
les vostres cartes
- De 2/4 de 6 de la tarda  

fins les 8 del vespre
- Recinte medieval la Força, 

entrada pel carrer  
de les Valls

Organitza: Agrupament  
Escolta i Guia Erol

Jocs de taula, jocs  
gegants i safates  
d’experimentació.  
Activitat familiar per  
adolescents i adults. 
- De 4 a 7 de la tarda
- Biblioteca l’Escorxador

Taller infantil  
Vine a fer la teva carta als 
Reis! També hi haurà una 
bústia Reial
- De 2/4 de 6 de la tarda  

fins les 8 del vespre
- Plaça de la Creu
Organitza: els comerços de la Creu

Dijous
3 de gener
Visita del Patge Reial 
als nens i nenes de la  
Batllòria per recollir les  
cartes. Se servirà xocolata 
calenta
- De 6 a 2/4 de 9 del vespre
- Pati de Can Bruguera
Organitza: La Batcolla

BAT



Dissabte 
5 de gener

A LA BATLLÒRIA

Acollida del Reis a tots els 
nens i nenes de La Batllòria, 
amb entrega de caramels i 
regals, a la plaça de l’Església.

Els Reis Mags de l’Orient  
arribaran pel pont de la  
Tordera, aproximadament a 
2/4 de 7 de la tarda. L’arriba-
da a la plaça serà pels volts 
de 2/4 de 8 del vespre.

Si voleu que els vostres fills i 
filles rebin la visita dels Reis 
Mags de l’Orient a casa, pas-
seu pel Centre Cívic la Unió 
Batllorienca o truqueu al telè-
fon 93 847 21 19, del 14 al 22 
de desembre.
Organitzen: AMPA de l’Escola  
Montnegre, La Batcolla, Penya  
Barcelonista “La Batllòria Culé” i 
Ajuntament de Sant Celoni

A SANT CELONI

Arribada a les 6 de la tarda  
de l’Avinguda de la Pau 
cantonada c. Pintor Bernat 
Martorell

Recorregut: av. de la Pau,  
c. Vallès c. Montserrat,  
c. Dr. Trueta, c. Major,  
pl. Església: adoració  
al nen Jesús, c. Major i  
plaça de la Vila

Arribada a la plaça de la Vila 
pels volts de 2/4 de 8 del 
vespre. Benvinguda als Reis 
a càrrec dels nens i nenes de 
l’Institut Escola La Tordera

Tancament de la llotja  
a 2/4 de 9 del vespre

Col·labora: Agrupament Erol,  
Colla de Geganters, Escola Contrajazz, 
Espurnes del Montseny, Núria Ventura - 
Escola de Dansa i Rebrot Teatre.

CAVALCADA  
DELS REIS D’ORIENT

* Tots els caramels seran sense gluten
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ja que vénen de molt lluny! Tots aquells nens i nenes  

que en tingueu, porteu fanalet.



Diumenge 
6 de gener
Ball amb P. Garcia
- 2/4 de 6 de la tarda 
- Casal de l’Esplai de Gent Gran
- Preu: 4 € socis, no socis 5 €
Organitza: Esplai de la Gent Gran

Espectacle-concert 
Somriure, una història de circ 
amb l’Orquestra Baix  
Montseny, el Circ Los i  
Tona Clapés sota la direcció  
de J.M. Aparicio i Rosa Peláez
“Què seria la vida sense  
el somriure?
Amb un somriure a la cara en-
trem en un altre món, un món 
més amable, més empàtic, més 
humà, un món on ens agradaria 
estar més sovint a tots, i perquè 
no dir-ho… ens agradaria poder 
romandre allà.”
- 6 de la tarda
- Teatre Ateneu, Sala Gran

#nadalsantceloni
#nadallabatlloria

Comparteix el nadal!
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FESTA MAJOR
LA BATLLÒRIA



Dimecres 
12 de desembre
Taletime, Marilú’s stories,  
a càrrec d’Iris Leyers 
- 6 de la tarda
- Sala d’actes de la  

Unió Batllorienca

Divendres 
14 de desembre
Disco Jove amb  
Dj Toni Vidal de Selva FM
- De 7 a 9 del vespre 
- Sala d’actes de la  

Unió Batllorienca

Teatre d’improvisació  
Improsmiles, espectacle a 
càrrec de la companyia  
Open Smiles
- 10 de la nit
- Menjador de l’escola  

Montnegre

Nit revival amb Albert Dj
- 2/4 de 12 de la nit
- Menjador de l’escola  

Montnegre

Dissabte 
15 de desembre
Concurs de pintura ràpida
- De 2/4 de 10 del matí a 2/4 

de 2 de la tarda
- Unió Batllorienca
- Inscripcions el mateix dia de 

2/4 de 10 a les 10 a la Unió 
Batllorienca. Podeu consul-
tar les Bases del concurs a 
la Unió Batllorienca

Organitza: Colla de Geganters i Grallers 
de la Batllòria 

Circuit de Karts
- D’11 del matí a 2 de la tarda
- Pistes poliesportives

El Tió, vine a cantar la cançó 
del Tió i pica ben fort! Cagarà 
caramels amb i sense gluten, 
només cal que ell ho sàpiga
- 5 de la tarda
- Biblioteca de la  
Unió Batllorienca

Organitza: Ampa Montnegre

Xocolatada 
- 5 de la tarda
- C. Breda, davant la  
Unió Batllorienca

Organitza: La Batcolla

Paradeta dels nens i  
nenes de 6è 
- 5 de la tarda
- C. Breda, davant la  

Unió Batllorienca
Organitza: pares i mares dels nens i 
nenes de 6è
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Campanya de donació de 
sang, ens visitarà la unitat 
mòbil de Donació de Sang
- De 5 a 9 del vespre
- Plaça de l’Església

Escudellada popular,  
durant tot el dia es prepararà 
l’escudella
- 2/4 de 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.

Organitza: Penya Barcelonista  
la Batllòria Culé

Concert de Nadal,  
a càrrec del Centre  
Municipal d’Expressió
- 8 del vespre
- Església de la Mare de  

Déu de l’Esperança

Revetlla de Festa Major 
amb David Magem, la millor 
selecció de les grans orques-
tres d’ara i sempre per ballar i 
gaudir
- De les 10 a 2/4 de  

12 de la nit
- Menjador de l’escola  

Montnegre

Correbars, recorregut  
pels bars del poble amb la 
xaranga Tutu’s Band
- 2/4 d’11 de la nit
- Sortida: c. Major, davant la 

Pedra de la Pau
- Recorregut: c. Major,  

c. Hortsavinyà, ctra. Nova,  
c. Riells, c. Major,  
c. Montnegre

- Preu: 9 €, inclou 6 cerveses 
o refrescs i 3 tapes. Venda 
de tiquets al Bar la Placeta, 
Bar la Batllòria i Bar la Vall, 
del 5 al 10 de desembre

Organitza: Consell de Poble  
de la Batllòria

Concert  
amb The Covers Band, 
el millor rock de casa nostra i 
els grans èxits internacionals
- 2/4 de 12 de la nit
- Menjador de l’escola  

Montnegre

Concert  
amb PD Carxofa, 
hits d’ara i sempre  
per no parar de ballar
- 2 de la matinada
- Menjador de l’escola  
Montnegre
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Diumenge
16 de desembre
Torneig infantil d’escacs
- De 9 del matí a 1 del migdia
- Unió Batllorienca
- Cal inscripció prèvia, del 5 

al 12 de desembre a la Unió 
Batllorienca o al 938472119 

Organitza: Escacs la Batllòria, amb  
la col·laboració del Club d’Escacs 
Hostalric

Cercavila de gegants 
amb els gegants de la  
Batllòria i Lloret de mar i  
Balsareny
- 3/4 de 12 del matí
- Sortida: c. Montnegre, 

davant l’Aulari
- Recorregut: c. Montnegre, 

c. Lluís Companys,  
c. Tordera, ctra. Vella,  
c. Riells, c. Major, c. Breda, 
c. Escoles, c. Montnegre, 
Plaça de l’església

Organitza: Colla de Geganters i  
Grallers de la Batllòria

Audició de Sardanes amb 
la cobla Foment del Montgrí
- 2/4 de 12 del migdia
- Plaça de l’Església

Ballada de gegants
- 1 del migdia
- Plaça de l’Església

Vermut popular  
de Festa Major
- 2/4 de 2 del migdia
- Plaça de l’Església

Ball de Festa Major 
amb l’orquestra Què Tal
- 6 de la tarda
- Sala d’actes de la  
Unió Batllorienca

Dilluns 
17 de desembre
Inflables infantils
- D’11 del matí a 2 del migdia
- Plaça de l’església

Sessió de cinema infantil, 
amb la pel·lícula Cigüeñas
- 6 de la tarda
- Unió Batllorienca
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Dimarts 
18 de desembre
Celebració de l’eucaristia 
en honor de la nostra  
patrona, la Mare de Déu  
de l’Esperança
- 2/4 de 12 del matí
- Església de la Mare de Déu 

de l’Esperança

Dimecres 
19 de desembre
Hora del conte,  
Contes de Nadal 
a càrrec de Caro von Arend
- 6 de la tarda
- Unió Batllorienca

BONA
FESTA
MAJOR!
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Exposicions

RECTORIA VELLA

La vida és un RE
Pintura i ceràmica d’Imma 
Subirà Sánchez, escrits de 
Sara González
Fins al 20 de gener del 2019

Horari
Dijous, divendres i dissabtes  
de 5 a 8 del vespre. Diumenges 
i festius de 2/4 de 12 a 2 del 
migdia i de 5 a 5 del vespre. 
Dies de Nadal i Cap d’any 
tancat

CAN RAMIS

Centenari de  
l’orquestra la Lira 
1918-1968
Fins al 9 de desembre

Horari 
Dissabtes de 6 a 8 del vespre.  
Diumenges i festius de 12 a 2/4 
de 2 del migdia i de 6 a 8 del 
vespre

20 anys d’Erol
Del 16 de desembre de 2018  
al 6 de gener de 2019

Inauguració 
Diumenge 16 de desembre  
a les 6 de la tarda

Horari 
Dissabtes de 6 a 8 del vespre.  
Diumenges i festius de 12 a 
2/4 de 2 del migdia i de 6 a 
8 del vespre. Dies de Nadal i 
Cap d’Any tancat

Organitza: 
Agrupament Escolta i Guia Erol
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CAMPANYA DE  
RECOLLIDA DE  
JOGUINES
Els seus drets en joc 

Joguines noves, no bèl·liques  
i no sexistes

Recollida: fins el 21 de desembre 
a ctra. Vella, 86, de dilluns a  
dijous de 10 a 13 h i de 15 a 17 h, 
i divendres matí de 10 a 14 h

Organitza: Creu roja Sant Celoni i 
Baix Montseny

LÍNIA DIRECTA  
AMB ELS REIS MAGS  
D’ORIENT
L’Agrupament Escolta i Guia 
Erol La Salle ofereix un servei de 
visita dels Reis Mags d’Orient la 
nit del dia 5 de gener.

Contacte: 
Rei Blanc: Núria 610 90 10 70 
Rei Ros: Laura 644 51 61 36  
Rei Negre: Ona 606 40 00 15

A canvi només es demana  
la voluntat

AQUEST NADAL
REGALA CULTURA!

REGALA 

TEATRE ATENEU!

CONTEDELS GEGANTS
Compra’l a les nostres llibreries!

Ramon Mirabet

Compra les teves entrades a 

www.santceloni.cat/teatreateneuBruno Oro

Escape Room...
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