


Dimecres 
18 de desembre
PARC INFANTIL 

 De les 11 del matí  
a les 2 de la tarda

 A la plaça de l’Església

CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA 
en honor de la nostra patrona, la 
Mare de Déu de l’Esperança. Missa 
concelebrada per l’arxiprestat del 
Montseny.

 A les 12 del migdia
 A l’Església de la Mare de Déu de 

l’Esperança

Seguidament,
VERMUT POPULAR 

 A la plaça de l’Església

L’Esperança i en Roc, els nostres 
gegants, ens acompanyaran durant 
el vermut, per tal que tots els bat-
lloriencs i batllorienques puguem 
felicitar la nostra patrona!

BALL A LA SALA 
amb el músic Xavi

 A les 6 de la tarda
 A la Unió Batllorienca

DISCO INFANTIL I JUVENIL
 A les 6 de la tarda
 Al menjador de l’escola Montnegre

Dijous 
19 de desembre
CINEMA, l’Intocable,  
comèdia francesa 

 A les 7 de la tarda
 A la Unió Batllorienca

Divendres 
20 de desembre
HORE DEL CONTE amb  
l’espectacle de titelles El regal,  
de la companyia Pengim Penjam

 A les 6 de la tarda
 A la Unió Batllorienca

CONCERTS DE GRUPS LOCALS
- Bernat P-skaiire
- Autodestrucció
- A destiempo
- Coalició Kanalla

 A 2/4 d’11 de la nit
 A l’Envelat

Dissabte 
21 de desembre
5a FIRA NADALENCA  
DE L’ESPERANÇA

 A la plaça de l’Església
 A partir de les 10 del matí,  

oberta tot el dia.

A la Fira hi trobareu les parades 
dels comerços de la Batllòria i dels 
artesans que han estat convidats. I, 
a més a més, les entitats us oferiran 
l’oportunitat de conèixer la seva fei-
na (AMPA Montnegre, Batllòria per 
la Independència Territorial-280, La 
Batcolla, Col·lectiu de senyores de 
les Casetes, Col·lectiu de Dones de 
la Llum i Penya Barcelonista).

Activitats:

ENCÉN LA LLUM DE L’ESPERAN-
ÇA, el col·lectiu Dones de la Llum 
prepararan un dibuix per tal d’omplir-
lo amb espelmes. A la seva parada 
hi trobareu XOCOLATA DESFETA 
per fer passar el fred. La recaptació 
d’aquestes dues activitats es desti-
narà al fons de la Marató de TV3.

ESCUDELLADA POPULAR
Durant tot el dia es prepararà  
l’escudella i se servirà a les 7  
del vespre. 
Al pati de Can Bruguera
Preu: 1 € (Socis: gratuït)
Els diners recollits es donaran a la 
Marató de TV3.
Organitza: Penya Barcelonista  
la Batllòria Culé

PATCHWORK I MANUALITATS,  
les senyores de les Casetes ven-
dran treballs fets de patchwork i 
faran un sorteig de dos treballs, un, 
de patchwork i, l’altra, de pintura. 
La recaptació d’aquest sorteig anirà 
pel Patronat de la Gent gran de la 
Batllòria.

CERÀMICA. Aquest any la Batcolla 
posa a la venda objectes de ceràmi-
ca amb el seu dibuix i lema. A més 
a més, a la parada hi podreu deixar 
productes de primera necessitat (ar-
ròs, pasta, pots de llegums, llet, oli, 
farina, sabó cos, sabó roba, etc) per 
a la campanya solidària de recollida 
d’aliments per a Càritas.

ANIMACIÓ INFANTIL 
amb Jaume Barris

 A les 11 del matí
 A l’Envelat

Seguidament,
TALLER INFANTIL, postals de 
Nadal. En aquest taller podràs fer la 
teva postal i desitjar un Feliç Nadal 
a tothom!

 A l’Envelat
Organitza: AMPA Montnegre

Actuació dels TIMBALERS DE LA 
COLLA DE DIABLES DE SANT 
CELONI, animació i percussió 

 A les 4 de la tarda
 Al carrer major

CAGA TIÓ. Vine a cantar la cançó 
del caga Tió i pica ben fort!

 A 2/4 de 5 de la tarda
 A la Plaça de l’Església

Organitza: AMPA Montnegre

CONCERT  DE GOSPEL amb la 
Coral Gospel & Música Moderna 
“Gospel Sant Celoni”, 
Direcció, piano i veu: Keco Pujol
La Coral Gospel & Música Moderna 
“Gospel Sant Celoni” està integrada 
per homes i dones principalment de 
Sant Celoni i d’altres municipis del 
Baix Montseny. El repertori inclou 
temes clàssics de Gospel, espiritu-
als tradicionals de la música negra i 
temes contemporanis d’artistes com 
ara Bob Marley, U2, ABBA.

 A les 6 de la tarda 
 A l’Església

BALL de NIT amb l’orquestra  
Setson. Interpretaran música per a 
totes les edats amb una primera part 
dedicada  als balls de saló. 

 A les 11 de la nit
 A l’Envelat

Seguidament, 
sessió de DISCO MÒBIL

Diumenge 
22 de desembre
Espectacle de MÀGIA amb  
Montserrat Escopinya

 A les 11 del matí
 A l’Envelat

BALLADA DE GEGANTS  
amb la Colla Gegantera i  
Grallera de la Batllòria

 A 3/4 de 12 del migdia
 A l’Envelat i cap a la plaça  

de l’Església

Seguidament,
BALL DE BASTONS amb la Colla 
bastonera del Casal Independentista 
Quico Sabaté
Organitza: Colla de Geganters i 
Grallers de la Batllòria

Seguidament,
Audició de SARDANES, a càrrec de 
La Principal de Banyoles

DISCOTECA MÒBIL, per als infants 
i jovent de la Batllòria. Sessió de Dj 
amb la música que agrada més als 
joves.

 A les de 6 de la tarda
 A l’Envelat

Organitza: La Batcolla

GRAN BALL DE FI DE FESTA  
amb el Grup Bogie - Wogie  

 A les 7 de la tarda
 A l’Envelat

NOTES:

- Tots els actes són gratuïts.
- A l’Envelat hi haurà servei de bar a 

càrrec de Trup de Nassos.
- En aquest bar se servirà la beguda en 

got retornable. Aquest got costarà 1 
euro.

- L’Envelat estarà ubicat al carrer de les 
Escoles, davant de la pedra de la Pau.

REIS DE L’ORIENT  
     

Diumenge 5 de gener  
CAVALCADA DELS REIS MAGS 
DE L’ORIENT, pels diferents  
carrers del poble.

• Acollida dels Reis a tots els nens i 
nenes de la Batllòria, amb entrega 
de caramels i regals, a la plaça de 
l’Església.

• Retorn dels Reis als seus països.

Els Reis Mags de l’Orient arribaran 
pel pont de la Tordera, aproxima-
dament a 2/4 de 7 de la tarda. I 
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 vé-
nen pel Montnegre i al bosc no hi ha 
llum ! Tots aquells nens i nenes que 
en tingueu, porteu un fanalet.
 
Si voleu que els vostres fills 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 16 al 23 
de desembre  de 2013 i el 2 i 3 de 
gener de 2014.
                                                                         
Organitzen: AMPA de l’Escola Mont-
negre, La Batcolla  i  Penya Barcelo-
nista “La Batllòria Culé”, Consell del 
Poble de la Batllòria i l’Ajuntament 
de Sant Celoni

Consell de Poble
de la Batllòria


