
Dimarts
5 gener
Campament Reial 
Ses Majestats els Reis Mags d’Orient acamparan 
a la Batllòria 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!
- de 5 de la tarda a 8 del vespre
- pistes poliesportives
- cal inscripció prèvia

Diumenge
3 gener
Visita dels Carters Reials  
Els Carters Reials vindran a recollir les cartes 
dels nens i nenes de la Batllòria. Per evitar el 
risc de contagi els Carters passaran per tots els 
carrers del poble i tothom podrà donar-los la 
seva carta des de la porta o el balcó de casa. 
Només heu d’estar atents i esperar que passin 
pel vostre carrer!
- de 4 a 7 de la tarda
- tots els carrers de la Batllòria
- de 7 a 8 del vespre
- carrers de Royal Park 

Dissabte
19 desembre
Taller de bombolles per a infants i famílies
- 12 del migdia
- plaça de l’Església

Brau mecànic. Activitat per a joves  
- de 4 a 7 de la tarda
- pati de l’escola Montnegre
- amb control d’accés

Espectacle familiar Carilló, 
amb la companyia La Tal
- 2/4 de 7 de la tarda
- plaça de l’Església
- cal inscripció prèvia

Diumenge
20 desembre
Concert de Festa Major 
amb la Principal de la Bisbal
- 12 del migdia
- plaça de l’Església
- cal inscripció prèvia

Divendres
18 desembre
Audició de Sardanes 
amb la cobla Ciutat de Terrassa
- 12 del migdia
- plaça de l’Església
- cal inscripció prèvia

Hora del conte
amb Mercè Rubí
- 6 de la tarda 
- plaça de l’Església
- cal inscripció prèvia

Monòleg d’humor 
amb Eva Cabezas
- 8 del vespre
- Sala d’actes de la Unió Batllorienca
- cal inscripció prèvia Cuidem-nos!

Des de l’Ajuntament de Sant Celoni i la Regidoria de la 
Batllòria hem posat totes les energies per poder celebrar 

una Festa Major d’Hivern, Nadal i Reis garantint les 
mesures de seguretat per la prevenció i contenció         

de la Covid-19.
Les activitats i els actes s’han programat

 amb aforament limitat i requereixen la reserva d’entrada.
 Serà obligatori l’ús de mascareta per accedir-hi. 

Reserva la teva plaça i entrada gratuïta a

Consulta tota la informació actualitzada de les activitats i 
els actes de Festa Major, Nadal i Reis a www.santceloni.cat/agenda

www.santceloni.cat/entradesbatlloria

MANS MASCARETADISTÀNCIA

FESTA MAJOR
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.

La crisi sanitària que estem vivint ens obliga a replantejar el 
model de festa, aplicant mesures de distància social i restringint 
l’aforament als diferents actes, però, malgrat tot, seguirem 
donant suport al món de la cultura i creant espais d’oci i lleure 
segurs.

Al programa d’enguany hi trobareu només els actes en què 
podem garantir totes les mesures preventives sanitàries i que 
faran d’aquesta una festa segura. Hi ha activitats per gaudir en 
família, com el taller de bombolles o el brau mecànic, especta-
cles culturals, com el monòleg d’humor de l’actriu Eva Cabezas 
o l’espectacle Carilló de la Companyia La Tal, i alguns dels 
clàssics de sempre, com el concert de Festa Major.

També les festes de Nadal i Reis s’han adaptat a les restric-
cions sanitàries, perquè fins i tot Ses Majestats els Reis Mags 
d’Orient han de portar mascareta, rentar-se les mans i mantenir 
la distància de seguretat. El Patge Reial no ens podrà visitar 
com sempre, però enlloc seu ens envia els Carters Reials, que 
s’encarregaran de recollir totes les cartes als Reis dels nens i 
nenes de la Batllòria.

Celebrem, doncs, 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
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18, 19 i 20 de desembre

Festa Major
d’hivern
la Batllòria

+ programa 
de Nadal i Reis

Dilluns
28 desembre
Rocòdrom per a nens i nenes a partir de 
8 anys
- de 4 a 6 de la tarda
- pati de l’escola Montnegre
- amb control d’accés

Dimarts
29 desembre
Circuit de vehicles infantils per a nens i 
nenes de 0 a 8 anys 
- de 4 a 6 de la tarda
- pati de l’escola Montnegre
- amb control d’accés

Dimecres
30 desembre
  
Zumba balla per carregar energia
- de 4 a 5 de la tarda
- pati de l’escola Montnegre
- cal inscripció prèvia
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Comparteix!

FESTES DE NADAL REIS

Entitats de la Batllòria


