
del 23 al 28 d’agost de 2012



Hi havia una vegada un poble
on els seus habitants estaven
tristos. Un dia un savi els va
aconsellar que el què havien
de fer era una festa gran on
tot el poble hi pogués
participar. El poble va pensar
que potser era bona idea i
van reunir-se per preparar el
gran esdeveniment;  van
decidir que quants més dies

durés la festa i més hi participessin, més feliços serien.
Van decidir que començaria dijous amb unes
havaneres i rom cremat per anar obrint boca i
conservar les tradicions catalanes.

Divendres els joves també van demanar el seu espai
i, amants com són dels petards i el foc es va fer un
correfoc que més tard van arrodonir amb una
discoteca mòbil fins la matinada. Quedava, però,
tota la tarda lliure i una exhibició dels cossos de
seguretat i com no, unes sardanes, per seguir amb
la tradició, van tenir la complerta.

Dissabte els joves i no tant joves volien una mica de
risc, emoció i aventura i és per això que  un grup
d’aficionats al motor van preparar un circuït de 4x4
per posar a prova els seus tot terreny. Com que el
dia té moltes hores, més gent es va afegir a la festa
gran sortint al carrer, puntaires, bicicletes, refrescant-
se amb un bany d’escuma, pallassos, futbolistes i
una gimcana que va organitzar una Penya aficionada
també al futbol.

Com podeu imaginar, tota aquesta energia gastada
amb tants actes havia de recuperar-se d’alguna
manera i la millor que es va pensar va ser fer un bon
sopar de germanor per poder continuar més tard
amb un ball de nit per a tothom i disco per al més
joves que encara els hi quedaven forces.

Diumenge era l’últim dia de festa i els aventurers del
motor encara van estar tot el matí fent espectacle.
Quan en Roc, l’Esperança i en Brugui van assabentar-
se de la gran festa no van voler ser menys que els
altres i van sortir acompanyats d’altres amics seus a
fer una cercavila pel poble omplint-lo de música i
festa. Pel camí es van trobar inflables per als més
petits i una colla de joves que jugaven al volei amb
fang. Molt divertit,  van pensar, però nosaltres el que
farem serà anar al concert de la tarda i al ball de fi
de festa, uns Barons com nosaltres no ens podem
embrutar de fang, i així a les set de la tarda tots els
ballarins i ballarines del poble i de pobles veïns van
anar a l’envelat per acomiadar  la festa gran que
havien organitzat entre tots, va ser un èxit, en van
parlar a tot arreu, fins i tot als diaris, allò havia de
continuar encara que els ànims d’alguns i els moments
que passaven eren una mica tristos, però aquells dies
gràcies a l’esforç de tothom havien sigut una mica
més feliços.

Aquest conte de la festa gran com heu pogut
comprovar està en passat, hem de fer que en els
moments actuals, complicats per a moltes famílies i
governants,  ens ajuntem com van fer a la festa gran,
d’aquesta manera ens en sortirem, tots units fem
més força. Aprofitem aquests dies i gaudim tot el
que pugem, ajuntem-nos amb els amics amb la
família amb els veïns i fem que la festa, com diu el
conte, sigui un èxit.

Bona festa major

Dolors Lechuga Garcia
Presidenta del Consell de Poble



Benvolguts, benvolgudes,

Al pic de l’estiu, com cada any, ens visita puntual la
Festa Major. Aquesta vegada amb una novetat:
l’envelat al bell mig del poble, amb un protagonisme
central per tal de fer arribar la Festa ben a prop de
tothom.

Novament vull agrair a les entitats, a la Comissió de
Festes i als membres del Consell del Poble les seves
aportacions a dojo  que fan possible, que, any rere
any, gaudim d’una àmplia programació. Ja, el dijous,
a la nit, l’audició d’havaneres a la Plaça de l’Església,
ens convida a sortir de casa per gaudir de la música
i del cremat de rom per a tothom. I en un altre ordre
de coses: la gimcana VIU LA BATLLÒRIA, que enguany
ens reserva importants sorpreses, el sopar popular,
amb preus reduïts, el correfoc, ball per a totes les
edats, un munt d’activitats lúdiques que ens propicien
l’encontre i participació de les persones. La
programació per als més xics amb espectacles i jocs
i per descomptat els Gegants amb la participació de
les colles que ens visitaran el diumenge i que fan  la
Festa gran i per a tothom.

Tot i el moment delicat, de forta recessió econòmica
i de desànim generalitzat, no ens estem de celebrar
la Festa Major, retrobem-nos a la Batllòria amb il·lusió
i visquem-la. Per a molts anys !

Joan Castaño Augé
Alcalde
Agost de 2012



DIJOUS
23 d’agost
HAVANERES amb el grup PORT VELL

 10 de la nit
 Plaça de l’Església

A la mitja part, se  servirà cremat de rom per a tothom

DIVENDRES
24 d’agost
DONEM UN TOMB AMB ELS VEHICLES
D’EMERGÈNCIA, activitat adreçada als més petits de
casa. Es farà una passejada amb els vehicles de la Policia
Local, Mossos d’Esquadra, Bombers i Creu Roja

 6 de la tarda
 A l’aparcament del Camp de Futbol

AUDICIÓ i BALLADA DE SARDANES
amb la Cobla LA FLAMA DE FARNERS

 2/4 de 8 del vespre
 Plaça de l’Església

CORREFOC amb la Colla de Diables
U9-7kou de Breda

 2/4 d’11 de la nit
 Recorregut: sortida del Camp de Futbol, c. del Camí

Ral, c. de Montnegre, c. de Lluís Companys , c. de la
Tordera, ctra. Vella, c. de Riells, c. Major i pl. de l’Església.

DISCO MOBIL FANSON MUSIC
Música per a totes les edats i per a tots els gustos,
començarem amb música per als més grans i acabarem
la nit amb els joves!

 2/4 de 12 de la nit
 Envelat

DISSABTE
25 d’agost
3r TRIAL SHOW 4x4

 De les 8 a les 10 del matí esmorzar a preus populars
 A les 10 s’obre el circuit.
 Camp de la Roca Umbert

Organitza: La Batllòria Extrem 4 x 4

VIII TROBADA DE PUNTAIRES
 10 del matí
 Carrer Major

Organitza: Col·lectiu Puntaires de la Batllòria

BICICLETADA
Hi haurà dos recorreguts:
El curt: per a nens i nenes fins a 8 anys, aquest serà
un circuit tancat (c. de Lluis Companys, c. de la Tordera,
c. de la Vall del Llor, c. de Montnegre)
El llarg: volta pel plà de les Ferreries: s’aconsella  que
els nens/es més petits de 12 anys vagin acompanyats
d’un adult.
El punt de trobada serà al final del carrer de Montnegre.
Recomanen portar esmorzar, beguda, crema protectora
del sol i gorra.
L’organització durà aigua per a tothom i hi haurà un
cotxe escombra.
En arribar a la Batllòria hi haurà un petit refrigeri i un
obsequi per a tots els participants.

 10 del matí

Organitza: Observatori de la Tordera i Comissió de Festes

FESTA DE L’ESCUMA
 12 del migdia
 Carrer de Montnegre



TROFEU FESTA MAJOR DE FUTBOL
Memorial Joaquim López i Montpart
Entre els equips: Club Esportiu la Batllòria i Club de
Futbol Amer
Els socis tindran els carnets a la seva disposició a les
taquilles del Camp de Futbol.

 A les 6 de la tarda
 Camp de Futbol

Organitza: CE la Batllòria

ESPECTACLE INFANTIL
“Carxofa i Guimbarda... pallassos a la tarda“

 A les 6 de la tarda
 Plaça  de l’Església

Un cop s’acabi l’espectacle dels pallassos s’obsequiarà
als nens i nenes amb un gelat.

GIMCANA  POPULAR  VIU LA BATLLÒRIA
Aquest any tot serà sorpresa!
El resultat de la gimcana i l’entrega de premi, un
pernil, es farà a la mitja part del ball de nit.
Heu de fer grups de 4 persones, els menors de 16
anys han d’anar acompanyats d’un adult. Cal dur
banyador!
Inscripcions al Centre Cívic  les Casetes o  al telèfon
681138665
Data límit: el dimecres 22 d’agost, de 6 a 8 del
vespre.

 4 de la tarda
Organitza: Penya Barcelonista la Batllòria Culé

SOPAR POPULAR
Menú:
- Safata d’amanida variada

(tomàquet, enciam, pastanaga i olives )
- Carn a la brasa (2 talls de xai + botifarra)
- 2 llesques de pa (tomàquet i oli per sucar)
- All i oli
- Aigua i vi negre

Preu: 8 euros anticipat i 10 euros el mateix dia

ATENCIÓ: el menú NO inclou postres ni cafè.
Recomanem que qui vulgui es pot dur les postres de
casa i pel que fa als cafès podreu anar als bars de la
zona.
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 al Centre Cívic
les Casetes, del dimarts 21 al dijous 23 d’agost de 6
a 8 del vespre.
Si queden tiquets es vendran el mateix dia del sopar.

 A 2/4 de 10 del vespre

 El Sopar es muntarà al costat de l’envelat, al carrer
de Les Escoles, davant del parc.

BALL DE FESTA MAJOR amb l’Orquestra
SHÁKATA, que ens oferirà la seva varietat d’estils de
ball adequat al públic i a l’ocasió, amb el seu segell
característic de qualitat i atenen les peticions del
públic.

 11 de la nit
 Envelat

Seguidament
DISCO MÒBIL
Envelat



DIUMENGE
28 d’agost
PLANTADA DE GEGANTS

 9 del matí
 Pati de l’Escola Montnegre

Organitza: Colla de Geganters i Grallers de la Batllòria

3r TRIAL SHOW 4x4
 De les 8 a les 10 del matí, esmorzar, preus populars
 A les 10 s’obre el circuit
 Camp de la Roca Umbert

Organitza: La Batllòria Extrem 4x4

PARC INFANTIL amb jocs inflables per a la mainada
 De les 10 del matí a les 12 del migdia
 Ctra. Vella, entre els carrers d’Hostalric i de la Tordera

TROBADA DE COLLES GEGANTERES amb la participació
de les colles de: Gualba, Canet de Mar, Sentmenat, Prat
del Llobregat i Anglès.

Cercavila (recorregut: c. de les Escoles, c. de Breda, c.
Major, c. de Riells, ctra. Vella, c. de la Tordera, c. de la Vall
del Llor, c. de Montnegre, pl. de l’Església)

 12 del migdia
 Plaça de l’Església, hi haurà la ballada
final de les colles.

Organitza: Colla de Geganters i Grallers de la Batllòria

VÒLEI FANG
Equip de 4 persones,  nois i noies barrejats; cal dur
banyador; prohibit dur botes de jugar a futbol (tacs no).
Inscripcions al Centre Cívic les Casetes, del dimarts 21 al
dijous 23 d’agost de 6 a 8 del vespre.
A partir de 15 anys
Hi haurà servei de bar.
Un cop acabada l’activitat  hi haurà una mica de ballaruca.

 3 de la tarda
 Final del carrer de Montnegre

Organitza: El Senglar Ferit

PARC INFANTIL amb jocs inflables per a la mainada
 De les 4 de la tarda a les 8 del vespre
 Ctra. Vella, entre els carrers d’Hostalric i de la Tordera.

CONCERT DE FESTA MAJOR
amb l’orquestra GERUNDA

 7 de la tarda
 Envelat

BALL DE FI  DE FESTA
amb l’orquestra GERUNDA

 11 de la nit
 Envelat



EL CORREFOC.
Important!
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.

Als veïns, comerços i espectadors:
Protegiu els aparadors i tendals. No aparqueu als carrers
per on passarà el correfoc. No tireu aigua als participants.

L’ENVELAT
La comissió de festes de la Batllòria ha acordat enguany
que l’envelat s’ubicarà al carrer de les Escoles, davant
del parc infantil. Aquesta nova ubicació respon a una
necessitat tant tècnica com pressupostària, però sobretot
farà que els actes principals com són els balls es facin
al centre del poble, juntament amb les Havaneres i
sardanes que es faran a la plaça de l’Església .

TOTS ELS ACTES
SÓN GRATUÏTS
Però si voleu seure es reserven taules i cadires a l’Envelat.
Hi ha un abonament que costa 20 euros que dóna dret
a 1 taula i 6 cadires.

Aquelles persones que vulgueu fer una reserva ho
podreu fer al Centre Cívic Les Casetes. El pagament-
reserva serà a partir del dimarts 21 fins el dijous 23
d’agost de 6 a 8 del vespre.

El sorteig es serà públic el dijous 23 d’agost a 1/4 de 9
del vespre a l’Envelat.

L’Envelat estarà ubicat al carrer de les Escoles, davant
del parc.

SERVEI DE BAR A L’ENVELAT
La Penya Barcelonista la Batllòria Culé portarà el servei
de bar; se serviran les begudes amb un got retornable.
Aquest got costarà 1euro que s’abonarà en cas de ser
retornat.

FIRA D’ATRACCIONS
La fira està situada al solar del final de carrer Major.

ORGANITZEN O HI
COL·LABOREN
- Ajuntament de Sant Celoni
- Consell del Poble de la Batllòria

Entitats:
- CE la Batllòria
- Colla de Geganters i Grallers de la Batllòria
- Creu Roja de Sant Celoni
- El Senglar ferit
- La Batllòria Extrem 4x4
- Mossos d’Esquadra
- Penya Barcelonista la Batllòria Culé
- Parc de Bombers de la Generalitat de Sant Celoni
- Patronat de la Gent Gran de la Batllòria
- Puntaires de la Batllòria
- Veïns i veïnes, com a particulars




