Festa Major

la Batllòria

Divendres

2021

Festa Major

d’hivern

17, 18 i 19 de desembre
+ programa de Nadal i Reis

17 desembre
Hora del conte Històries nadalenques amb
l’Alma i la Mar. Per a infants de 0 a 3 anys
- 6 de la tarda
- Biblioteca de la Unió Batllorienca
Teatre comèdia Benedicta Televisió
amb la Cia. Toma Pa’ Ti
- 10 de la nit
- Sala d’actes de la Unió Batllorienca

Dissabte

18 desembre
Missa solemne de la Mare de déu de
l’Esperança, patrona de la Batllòria
- 2/4 de 12 del matí
- Església de la Mare de Déu de l’Esperança
Activitats infantils
per a infants de 3 a 12 anys
- 12 del migdia
- Pati de l’escola Montnegre

Sardanes i vermut popular de festa major
amb la cobla La Principal de Banyoles
- 2/4 d’1 del migdia
- Plaça de l’Església

Concert de Nadal amb la Big Band de
l’Escola Municipal de Música i Teatre
- 8 del vespre
- Sala d’actes de la Unió Batllorienca

Campanya de donació de sang
- De les 5 de la tarda a les 9 del vespre
- Plaça de l’Església

Nit de Karaoke
- 2/4 d’11 de la nit
- Sala d’actes de la Unió Batllorienca

Paradeta dels nens i nenes de 6è
- De les 6 de la tarda a les 8 del vespre
- C. Breda, davant la Unió Batllorienca

Diumenge

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

El Tió, vine a cantar la cançó del Tió
i pica ben fort!
- De les 6 de la tarda a les 8 del vespre
- Biblioteca de la Unió Batllorienca
Organitza: AFAnya’t Montnegre

Scalextric gegant per a grans i petits
- De les 5 de la tarda a les 8 del vespre
- C. Breda, davant la Unió Batllorienca
- Preu: 1€

Organitza: Senglar Ferit. Col·labora: Cafè Bar La Vall

Escudellada popular
- A 2/4 de 7 de la tarda es començarà a servir
- Pati de Can Bruguera
- Preu: 1€ Els diners aniran destinats a la
Marató de TV3
Organitza: Penya Barcelonista la Batllòria Culé

19 desembre
Animació infantil amb Viri Virom
- 12 del migdia
- Plaça de l’Església
I seguidament...
Ballada de gegants
- 1 del migdia
- Plaça de l’Església

Organitza: Colla de Geganters i Grallers de la Batllòria

Concert i Ball de festa major
amb l’Orquestra Montecarlo
- 7 de la tarda
- Sala d’actes de la Unió Batllorienca

Benvolgudes veïnes i benvolguts veïns,
Arriba la Festa Major d’Hivern, la celebració de la patrona de la
Batllòria, la Mare de Déu de l’Esperança. Un any més aprofitarem aquests dies per retrobar-nos i gaudir de bons moments
amb la família i les amistats.
La crisi sanitària que estem vivint ens obliga a plantejar un model
de festa amb mesures preventives, però, malgrat tot, seguirem
donant suport al món de la cultura i a les entitats del poble, i
creant espais d’oci i lleure segurs.
Al programa hi trobareu activitats per compartir en família, com
l’hora del conte o les activitats infantils; espectacles culturals,
com el teatre d’humor de la Cia Toma Pa Ti o la nit de Karaoke; i
alguns dels clàssics de sempre, com el concert de Festa Major
amb l’Orquestra Montecarlo.
Aquest any les entitats de la Batllòria tornen a organitzar les
activitats tradicionals: l’escudellada, el tió, la paradeta dels nens
i les nenes de 6è de l’escola Montnegre, la ballada de gegants...
i si us fixeu, al programa encara trobareu alguna novetat més!
Aquest any podeu gaudir en família de les matinals infantils a la
biblioteca de la Unió Batllorienca, on trobareu tota mena de
propostes i activitats per fer.
Ses Majestats els Reis Mags d’Orient muntaran el seu Campament Reial a Can Bruguera i els Carters Reials també ens
visitaran per recollir totes les cartes dels infants de la Batllòria.
Celebrem la Festa Major, Nadal i Reis amb alegria, i fem que
aquestes dates siguin un exemple de convivència, responsabilitat i civisme.
Bona Festa Major, Bon Nadal i Visca La Batllòria!
Raül Garcia
Alcalde
Anaïs Medina
Regidora de la Batllòria i
Presidenta del Consell de Poble

Activitats Nadal

Del 18 desembre
al 5 gener

Visita el pessebre de la Batllòria
- De dilluns a divendres de 5 a 6 de la tarda
Dissabtes i diumenges d'11 a 12 del migdia
- Pati de Can Bruguera

Diumenge

26 desembre
Quina 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 les 6 de la tarda a les 8 del vespre
- Sala d’actes de la Unió Batllorienca
Organitza: AFAnya’t Montnegre

De dilluns a dijous

27 a 30 desembre
Matinals infantils a la biblioteca
un espai per jugar, dibuixar i divertir-se en família
- De 10 del matí a 1 del migdia
- Biblioteca de la Unió Batllorienca

Reis

Diumenge

2 gener
Visita dels Carters Reials
Els Carters Reials vindran a recollir les cartes dels
nens i nenes de la Batllòria.
- 5 de la tarda al local social de Royal Park
- De 6 a 8 del vespre al pati de Can Bruguera

08476
consell de poble

de la Batllòria

Dimecres

5 gener
Campament Reial
Arribada de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient
per poder conèixer a tots els nens i nenes que
els han enviat cartes i saber si s’han portat bé.
Podrem visitar el seu campament i veure com es
preparen per repartir regals per tot el món!
- 6 de la tarda arribada dels Reis
a la plaça de l’església
- De 2/4 de 7 de la tarda a les 8 del vespre
visites al Campament Reial de Can Bruguera
Per fer una bona rebuda als Reis us convidem a
portar els vostres fanalets a la plaça de l’església!
Els Reis donaran caramels als nens i nenes que
els visitin al seu campament.

Entitats que col·laboren:
AFAnya’t Montnegre
Colla de Geganters i Grallers de la Batllòria
Penya Barcelonista La Batllòria Culé
Senglar Ferit

El programa d’actes es pot veure alterat
per adaptar-se al protocol COVID-19

FEU SERVIR
LA MASCARETA

MANTENIU LA
DISTÀNCIA DE
SEGURETAT

EVITEU
AGLOMERACIONS

