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Menú: Plat combinat de xai a la brasa, una botifarra, mongetes i pa amb tomàquet , i de postres un 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, anticipadament, a la Unió Batllorienca els dies 19 i 20 d’agost de les 6 a les 8 del vespre
Si queden tiquets es vendran el mateix dia del sopar
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CE la Batllòria
Colla de geganters i grallers de la Batllòria
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
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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.
Recomanacions als veïns, comerços i espectadors:
Protegiu els aparadors i tendals.
No aparqueu als carrers per on passarà el correfoc.
No tireu aigua als participants.
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Restriccions circulació

Festa Major
La Batlloria
del 23 al 25 d agost 2019

Dissabte i diumenge

17 i 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
Benvolguts veïns i veïnes,
Tenim a tocar la Festa Major i arriben uns dies de gresca i
xerinola, de fer poble i sentir-nos contents i orgullosos de ser
Batllorienques i Batlloriencs.
És un goig iniciar aquesta nova etapa de responsabilitat política
amb la Festa Major perquè mostra la capacitat que tenim de
treballar plegats i unir esforços per tirar endavant activitats i
propostes que agradin a tothom i que convidin a la participació i
passar-ho bé.
En el programa hi ha de tot i més! Algunes novetats com el taller
de DJ i la disco jove, activitats d’aventura per als més grans,
correbars, circ familiar. Els concerts i ball a la carpa, instal·lada al
carrer de les Escoles, amb DJ, MasUp Party, Band, Pepet i
Marieta, Carbon Copy. I no hi faltaran els grans clàssics com el
trial 4x4, les havaneres, el cinema a la fresca, el sopar popular,
la trobada de puntaires, el partit de futbol i el concert i ball de
festa major.
Gaudim plegats de la festa amb respecte i civisme! Ens hi
veurem segur!
Bona Festa Major i Visca La Batllòria!
Raül García
Alcalde
Anaïs Medina
Regidora de La Batllòria i Presidenta del Consell de Poble

Organitza: La Batllòria Extrem 4x4

Dimecres

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

Dijous

22 d’agost
Hora del conte a la fresca
amb Marta Esmarats
- 7 de la tarda
- Can Bruguera
Taller de DJ amb Dj Marvin
- 6 de la tarda
- Unió Batllorienca
Inscripcions a la Unió Batllorienca del 19 al 21 d’agost
Audició d’Havaneres amb el
grup Son de l’Havana
- 10 de la nit
- plaça de l’Església
Se servirà cremat de rom per
a tothom

Disco jove amb els participants al taller de DJ
- 10 de la nit
- Unió Batllorienca

Divendres

23 d’agost
Skatepark, grinbox, baranes, caixons, quikers...
- de 5 de la tarda a 8 del
vespre
- carrer Montnegre, entre
carrer Vall de Llor i camí Ral
Ludoteca medieval
- 6 de la tarda
- plaça de l’Església
Wipe Out, inflable d’aventura
per adults
- 7 de la tarda
- carrer Montnegre, entre
carrer Escoles i carrer Lluís
Companys
Correbars amb la xaranga
Tutu’s Band
- 11 de la nit
- Sortida: plaça de l’Esgésia
Preu: 9 € (inclou 2 tapes i 2
consumicions). Venda de
tiquets als bars del poble a
partir del 12 d’agost.
Sorteig d’un pernil entre els
participants

Organitza: La Batcolla amb la
col·laboració dels bars de la Batllòria

Concert amb Ària duet
- 2/4 d’11 de la nit
- carpa al carrer de les Escoles

Concert amb MashUp Party
Band i Dj Surda, el còctel
musical més fresc
- 2/4 d’1 de la matinada
- carpa al carrer de les
Escoles

Dissabte

24 d’agost
XV Trobada de Puntaires
- 10 del matí
- carrer Major

Organitza: Puntaires de la Batllòria

Inflables per a nadons (de 0
a 3 anys)
- de les 11 del matí a la 1 del
migdia
- carrer de les Escoles, entre
carrer Montnegre i carrer
Breda
Inflables aquàtics
- de les 11 del matí a la 1 del
migdia
- carrer de les Escoles, entre
carrer Montnegre i carrer
Breda
Festa de l’escuma
- d’1 a 2 del migdia
- carrer de les Escoles, entre
carrer Montnegre i carrer
Breda
Audició i ballada de sardanes amb Els Rossinyolets
- 2/4 d’1 del migdia
- plaça de l’Església

Donem un tomb amb els
vehicles d’emergències:
Policia Local, Mossos d’Esquadra, Bombers i Creu Roja.
Adreçat als més petits de
casa.
- 2/4 de 6 de la tarda
- parc 1 d’Octubre

Òpera de Cine amb el grup
Barcelona Classic Concert
- 2/4 de 12 de la nit
- carpa al carrer de les Escoles

Espectacle de circ familiar
amb Los Barlou
- 12 del migdia
- carpa al carrer de les Escoles

Concert amb Pepet i Marieta
- 2/4 de 2 de la nit
- carpa al carrer de les Escoles

Vermut popular de les entitats
-1 del migdia
- carpa al carrer de les Escoles

Passejada amb els
gegants, donarem un tomb
pel poble amb la Colla de
Geganters de la Batllòria
- 7 de la tarda
- Sortida: davant de l’escola
Montnegre

Concert amb Carbon Copy
- 2/4 de 4 de la matinada
- carpa al carrer de les Escoles

Recorregut: Sortida c. Montnegre
(costat de l’escola), c. Lluís
Companys, c. Tordera, ctra. Vella, c.
Riells, c. Major, c.Breda i c. Escoles
Organitza: Colla de Geganters i
Grallers de la Batllòria

Correfoc infantil, amb les
Espurnes del Montseny
- 2/4 de 9 del vespre
- Sortida: plaça de l’Església
Sopar popular, cuinat i servit
per l’entitat La Batllòria Extrem
4x4
- 9 del vespre
- pati de l’escola Montnegre
Correfoc amb la Colla de
Diables de Sant Celoni
- 2/4 de 12 de la nit
- Sortida: davant de l’escola
Montnegre
Recorregut: c. de les Escoles, c.
Breda, c. Major, crta. Vella, ptge.
Hostalric, c. Major, pl. Església

Tanquem la Nit, música a les
barres amb Albert Dj
- tota la nit
- barres de les entitats a la
carpa de Festa Major

Diumenge

25 d’agost
Missa
- 10 del matí
- Església
Colors amb estil, vine a
dibuixar o pintar els gegants i
els racons del poble
- 10 del matí
- carrer de les Escoles
Organitza: Colla de Geganters i
Grallers de la Batllòria

Exhibició d’escacs amb els
nens del curs d’escacs de la
Unió Batllorienca i el Club d’Escacs Hostalric
- 10 del matí
- carrer de les Escoles

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
- 6 de la tarda
- camp de futbol de la Batllòria
Organitza: CE La Batllòria

Concert i ball de Festa Major
amb el grup Genions
- 8 del vespre
- carpa al carrer de les Escoles

