Dissabte, 20

Benvolguts batlloriencs, benvolgudes batllorienques,
Ja ha arribat la Festa Major i, un any més, hem
d’aprofitar aquests dies per passar-nos bé,
retrobar-nos i compartir-los amb la família i les
amistats.

Festa
Major
,

La Batlloria

del 25 al 28 d’agost 2022

La Festa Major d’aquests dos darrers anys ha estat
marcada per les restriccions i els condicionants que
ens ha marcat la pandèmia. Enguany tornem a la
normalitat i recuparem el trial 4 x 4, el correfoc, el
tradicional sopar popular i la fira d’atraccions. Tampoc
hi faltarà el cinema a la fresca, les activitats infantils, les
sardanes, nits a la pista esportiva....
Celebrem la nostra Festa Major amb orgull de poble
batllorienc i fem que aquesta sigui un exemple de
convivència, responsabilitat i civisme.
Bona Festa Major i Visca la Batllòria!

d’agost

12è Trial 4x4 La Batllòria
Esmorzar i inscripcions
- 9 del matí
- Carrer del Camí Ral
Exhibicions
- de 9 del matí a 2 de la tarda i
de 3 de la tarda a les 8 del vespre
- Carrer del Camí Ral
Organitza: La Batllòria Extrem 4x4

Diumenge, 21

d’agost

12è Trial 4x4 La Batllòria
Esmorzar i inscripcions
- 9 del matí
- Carrer del Camí Ral
Exhibicions
- de 9 del matí a 2 de la tarda i
de 3 a 7 de la tarda
- Carrer del Camí Ral
Organitza: La Batllòria Extrem 4x4

Raül Garcia
Alcalde
Anaïs Medina
Regidora de la Batllòria
i Presidenta del Consell de Poble

Dijous, 25

d’agost

Cloenda de l'exposició “Alegria”
de Yolanda López amb lectura de poemes
de l’artista, refrigeri i sorpresa
- 2/4 de 6 de la tarda
- Biblioteca de la Unió Batllorienca
Cinema a la fresca
- 10 de la nit
- Plaça de l’Església

Divendres, 26

d’agost

Simuladors de realitat virtual
PlayStation 4 amb els videojocs Tekken 7
i Rocket League i torneig de Fifa 22
- de 5 de la tarda a 8 del vespre
- Sala d’actes de la Unió Batllorienca
Concert i ball swing
amb Gumbo Jass Band
- 8 del vespre
- Plaça de l’Església
Organitza: Swingàngsters del Montseny

Correfoc amb la Colla de Diables
de Sant Celoni
- 2/4 d’11 de la nit
- Sortida davant de l’Escola Montnegre
Recorregut: c. De les escoles, c. Breda, c. Major,
c. Breda, crta. Vella, c. Major, pl. Església

Nit jove amb Orquestra Motherfuckers
i Animal Dj
- a partir de 2/4 de 12 de la nit
- Pista Esportiva

Dissabte, 27

d’agost

XVI Trobada de Puntaires
- 9 del matí
- Carrer Major
Organitza: Puntaires de la Batllòria

Jocs gegants medievals
Tallers i circuit de cavalleria
- 11 del matí
- Pista Esportiva
Tobogan d’aigua i inflable aquàtic
- de les 5 de la tarda a les 8 del vespre
- Carrer de les Escoles, entre Tordera i
Montnegre

Ballada de sardanes amb la cobla
La Principal de Banyoles
- 7 de la tarda
- Plaça de l’Església

Taller de bombolles
per a totes les edats
- 5 de la tarda
- Plaça de l’Església

Monòleg amb Marce Cobacho
- a partir de les 8 del vespre
- Carrer Hortsavinyà

Trofeu de Festa Major de Futbol
Memorial Joaquim López i Montpart
CE LA BATLLÒRIA – UE BREDA
- 6 de la tarda
- Camp de futbol de la Batllòria

Organitza: Bar La Batllòria

Sopar popular
- 9 del vespre
- Pati de l’Escola Montnegre
Cuinat i servit per l’entitat La Batllòria Extrem 4x4

Ball de Festa Major concert de
versions i dj amb l’Orquestra Girasol
- a partir de les 11 de la nit
- Pista Esportiva

Diumenge, 28
Missa dominical
- 10 del matí
- Església parroquial

d’agost

Animació infantil amb Més Tumàcat
- 12 del migdia
- Pista Esportiva

Organitza: CE la Batllòria

Audició d’Havaneres
amb el grup Cavall Bernat
- 10 de la nit
- Plaça de l’Església
Se servirà cremat de rom per a tothom

Correfoc

Recomanacions als participants:
Porteu roba de cotó, màniga llarga, pantalons
llargs i barret 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.

Sopar popular

Menú: 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.
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.
Venda de tiquets: anticipadament, a la Unió
Batllorienca els dies 22 i 23 d’agost de 16 a 19 h
i el 24 d’agost de 10 a 13 h.
Només es cobraran amb targeta. Si queden
tiquets es vendran el mateix dia del sopar.

Fira d’atraccions

Al camp del final del carrer Major
Horari:
- Divendres 26 i dissabte 27 d’agost, de 6 de la
tarda a 2 de la matinada
- Diumenge 28 d’agost, de 6 de la tarda
a 12 de la nit
- Dilluns 29 d ’agost, de 6 de la tarda
a 10 del vespre

Informació i
assessorament
per agents de salut
itinerants.
Divendres 26
d’agost de les
23 h a les 2 h

Ja vqeueus

beus? ’t
el

Cuida

Més informació i recursos per a joves, pares
i educadors a: www.eltrito.cat

LA BATLLÒRIA!

#FMLABATLLORIA
Fes m’agrada, comenta,
comparteix i guarda

Per una Festa Major lliure d’agressions
masclistes i LGTBIfòbiques!
Organitzen o hi col·laboren:

Una parella d’agents itinerants
pels carrers i places del poble
per prevenir i atendre possibles
agressions

Divendres 26 i
dissabte 27 d’agost
de 24 h a 5 h

Punt Lila de Festa Major

626 096 267

CE La Batllòria
Colla de geganters i grallers de la Batllòria
La Batllòria Extrem 4x4
Patronat de la Gent Gran de la Batllòria
Penya Barcelonista la Batllòria Culé
Puntaires de la Batllòria
Veïns i veïnes, com a particulars

08476
consell de poble

de la Batllòria

