
Dimecres
18 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

Inflables infantils
- d’11 del matí a 2 del migdia
- plaça de l’Església

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

Espectacle infantil Galàctica 
amb la cia Clardelluna
- 6 de la tarda
- Unió Batllorienca

Dilluns
23 desembre
Taller infantil de postals de Nadal
- de 4 a 7 de la tarda
- Unió Batllorienca

Divendres
27 desembre
Cinema infantil
- 6 de la tarda
- Unió Batllorienca

Dissabte
28 desembre
La QUINA o bingo de Nadal. Veniu a 
gaudir una estona amb la colla d’amics i 
familiars després dels àpats de Nadal. Hi 
haurà diferents premis a la línia i al ple
- de 2/4 de 7 de la tarda 

a 2/4 de 9 del vespre
- menjador de l’Escola Montnegre
Organitza: Colla Fem Festa

Divendres
3 gener
Visita del Patge Reial  
per recollir les cartes dels nens i nenes 
de la Batllòria. Es servirà xocolata calenta
- de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre
- pati de Can Bruguera
Organitza: La Batcolla

Dimarts
31 desembre
Revetlla de Cap d’Any
- 1/4 d’1 de la nit
- Unió Batllorienca
Organitza: AMPA de l’Escola Montnegre

Diumenge
5 gener
Cavalcada dels Reis Mags de l’Orient 
Acollida dels 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’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 9 al 20 de desembre de 2019

Organitzen: 
AMPA de l’Escola Montnegre, La Batcolla, 
Penya Barcelonista La Batllòria Culé, 
Colla de Geganters i Grallers de la Batllòria, 
Consell del Poble de la Batllòria i 
Ajuntament de Sant Celoni

13, 14, 15 i 18
desembre 2019

Festa Major
d’hivern
la Batllòria

FESTES DE NADAL

ARRIBADA DELS REIS
DE L’ORIENT



Dissabte
14 desembre
Dibuixa els gegants amb estil propi
El dibuix guanyador serà la portada del nou quadern 
dels gegants que es publicarà per Sant Jordi
- d’11 del matí a 2/4 de 2 de la tarda
- Unió Batllorienca
Inscripcions: de 2/4 d’11 a les 11 
Consulteu les Bases a la Unió Batllorienca
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de la Batllòria

Paradeta dels alumnes de 6è 
- d’11 del matí a 2 del migdia i 

de 5 de la tarda a 8 del vespre
- davant de Can Bruguera
Organitza: pares i mares d’alumnes de 6è

Jocs medievals
- d’11 del matí a 2 de la tarda
- carrer Major

Audició de Sardanes 
amb la cobla La Principal de Banyoles
- 12 del migdia
- plaça de l’Església

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
- carrer Breda, davant la Unió Batllorienca
Organitza: La Batcolla

Campanya de donació de sang 
- de 5 a 2/4 de 9 del vespre
- plaça de l’Església

Escudellada popular
durant tot el dia es prepararà l’escudella
- a 2/4 de 7 de la tarda es 

començarà a servir
- pati de Can Bruguera
Preu: 1 €; socis: gratuït
A benefici 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

Nit de Festa Major amb Dj Ramon i 
l’Orquestra Montecarlo, hits d’ara i sempre i 
les millors versions de casa nostra per no 
parar de ballar
- de les 11 a les 3 de la nit
- Sala d’actes de la Unió Batllorienca

Diumenge
15 desembre
Torneig d’escacs 
- de 10 del matí a 1 del migdia
- Unió Batllorienca
Cal inscripció prèvia, del 2 al 12 de 
desembre a la Unió Batllorienca 
o al 93 847 21 19 
Organitza: Unió Batllorienca, amb la col·laboració 
del Club d’Escacs Hostalric

Skatepark
- de les 11 del matí a les 2 del migdia
- carrer Montnegre

Animació infantil amb Jordi Patxeco
-12 del migdia
- plaça de l’Església

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

Concert i ball de Festa Major 
amb l’orquestra Mil·lenium Grup
- 6 de la tarda
- Sala d’actes de la Unió Batllorienca

Divendres
13 desembre
Hora del Conte L’Abric 
a càrrec de La Perleta 
- 6 de la tarda
- Unió Batllorienca

Cinema infantil de terror
amb la pel·lícula Coraline
- de 7 a 2/4 de 9 del vespre 
- Sala d’actes de la Unió Batllorienca
Organitza: Colla Fem Festa

Cinema de terror amb la pel·lícula Nunca 
apagues la luz
- 11 de la nit
- Sala d’actes de la Unió Batllorienca
Organitza: Colla Fem Festa

0847 6
consell de poble
de la Batllòria

Comparteix!


