FESTA MAJOR
LA BATLLÒRIA

Dimecres

Dissabte

Taletime, Marilú’s stories,
a càrrec d’Iris Leyers
- 6 de la tarda
- Sala d’actes de la
Unió Batllorienca

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 consultar les Bases del concurs a
la Unió Batllorienca

12 de desembre

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

15 de desembre

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
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Organitza: pares i mares dels nens i
nenes de 6è

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
- Sala d’actes de la
Unió Batllorienca
Revetlla de Festa Major
amb David Magem, la millor
selecció de les grans orquestres d’ara i sempre per ballar i
gaudir
- De les 10 a 2/4 de
12 de la nit
- Menjador de l’escola
Montnegre
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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
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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

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

BONA
FESTA
MAJOR!

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