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#amblafesta #CreemPuiureig #fmnuiureig19
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Les dates marcades en vermell als calendaris deis
puig-regencs i puig-regenques, enguany tan
allunyades, ja són aquí: per fi ha arribat la Festa
Majar de Puig-reig ! Amb la mateixa il·lusió de
sempre, des de la Comissió de Festes i I'Ajuntament
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variat i de qualitat, per tal que tothom pugui gaudir
d'uns dies divertits i diferents. Per la nostra part no hi
faltara ni la música, ni la tradició, ni la disbauxa ni res
de res. Per part deis puig-regencs i puig-regenques,
esperem que no hi falti ningú !
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111 c ■rsa Ciclista Memoñal Ramon Barriga

Amb la festa, amb la tradició, amb la música...
viu la Festa Major de Puig-reig!

INOX. • FERRO • RLUMINI • PORTES RUTOMRTIQUES
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Preu socis Llar d'Avis: 5€
Preu no socis Llar d'Avis: 7€
Organitza: Associació de gent gran de Puig-reig
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18:00li

EIPECTICU DE PAllASSO "Petlt o gran"
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20:00li

■--rcllsldeZUMBA

A cérrec de: Judit Martínez, Eve García, Sandra Rubiralta
1 Sandra Tristante

MOLT BONA FESTA MAJOR! ! !

Ajuntament de Puig-reig

1111111 ■ 1111 múslc "Marc Anglarlll" 1 a la mlUa part
....., • ., 8 tolhom *Fins a les 20:30h
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IINR ,r11uetes de Festa Maior''
Organitza: Comissió de Festes de Puig-reig

e Durant la setmana de Festa Major els
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• Diputació
Barcelona

1' '1 Generalitat
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comeri;:os de Puig-reig repartiran bosses
de roba #ambelcomeri;: #CreemPuigreig
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HORARIS DE VISITA DE LES EXPOSICIONS
• FOTOGRAFIA I PINTURA: dissabte 8,
diumenge 9 i dilluns 1 O matí d'l 1 h a 14h
i a la tarda de 17h a 20h
Lloc: Passeig de la Via, 1

• ACTES RELIGIOSOS: Dissabte 8 Missa
a 2/4 de 8 del vespre a l'Església
Romanica i diumenge 9 repic de
campanes a les 11 :30h del matí i missa
a les 12h

e XL CONCURS FOTOGRAFIA CQUIEFOTO
(programa a part)
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Trlllllellal CREMAT DE ROM pera tothom
Col·labora: Centre Quitxalla Excursionista - CquiE

MIINEIEI lfflb el grup "Havaname"
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• Seguida

SOPAR DE BRASA

TALLER DE DIABLES per als neos/es de les escales
Organitza: @diablesclotdelinfern

BERENAR POPULAR amb una mica de lasta, mlíslca I blll
Organitza: @espaijovepuigreig

A carrec de Vincles Puig-reig

Col-labora: Vincles Puig-reig
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CORREFOC pels carrers del P0ble

CONCERT JOVE amb "Buhos", "Slxtus" l "Slmon DJ"
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Lloc de venda: Oficina Jove del Bergueda (Berga), Bar Xato (Gironella),
Bar Garbí, Bar Magic (Puig-reig) i Videoclub Chaplin (Navas).
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Dissabte :

■

Envelat 2.0

6m

Al Café Bar la Llar

E!Dli

■

Biblioteca Gulllem de Berguedil

CONCERT AC0STIC amb '1illerro"
CONCERT amb "FUNDACIÓN TONY MANERO",
seguidament sessió DJ amb "Partiendo la pana"
i final de festa amb "Mon DJ"

TORNEIG DE BOTIFARRA

Al Bar de la Piscina

0 12:00h

lnauguració i proiecció de les obres presentades
al XL CONCURS DE FOTOGRAFIA CquiEFoto i entrega
de premis
FESTA HOLI amb Di Weah

ESPECTACLE teatral "El Circ Filixic"
Concert seguit de Ball de Gala
amb l'ORQUESTRA SELVATANA
Preu entrada concert i ball anticipada: 10€
Preu entrada concert i ball taquilla: 12€
Preu entrada ball taquilla: 6€

VERMUT MUSICAL

*per encarregar "palcos/llotja" será el mateix diumenge abans del concert

A carrec de les diferents formacions de l'Escola Municipal
de Música de Puig-reig

Oficina Jove del Bergueda (Berga), lmpremta Guinó (Gironella), Bar de la Llar
d'avis (Puig-reig), Ajuntament de Puig-reig i Videoclub Chaplin (Navas)

Avinguda 1 d'Octubre

CONCERT "Cam¡ó d'Amor i de Guerra"

(premi Enderrock 2017)
A carrec de la Simfonica de Cobla i Corda de Catalunya
i la Polifónica de Puig-reig
-Preu entrada anticipada: 12€
-Preu entrada taquilla: 15€
Lloc de venda: Oficina Jove del Bergueda (Berga), lmpremta Guinó (Gironella),
Llibreria Montse (Puig-reig), Llibreria Vella (Puig-reig) i Videoclub Chaplin (Navas)

ti) Pavelló d'esports

(1) 13:00h

Actuació deis CASTELLERS de Berga,
acompanvats de la colla Salats de Súria

SARDANES amb la SELVATANA i hallada
deis NANS de Puig-reig Plai;:a de la Creu

Col-labora: AMPA de l'escola de música

A carrec de la Societat Ocellaire de Puig-reig

Entom Plai;a Nova

(f)

Organitza: Associació contra el cancer de Puig-reig

-Preu entrada anticipada: 8€
-Preu entrada taquilla: 1O
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BIKINADA POPULAR amu "Game Loops",
seguidament "LO PROMISCUO DEL SON"
i ti de testa amb DiDestor

*es serviré el sopar fins a les 22:30h

Col-labora: @futbolsalapuigreig @AVCalPons i @diablesclotdelinfern

0 miml XERRADA sobre el cancer de mama

Col-labora: @jovespuigreig

TROBADA OCELLAIRE LOCAL

lnauguració de l'EIPOSICIÓ DE PINTURA
d'artistes locals

(i)

Amb l'actuació d'alumnes de l'escola de música

PREGó DE FESTA MAJOR "El valor deis anvs"
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Col-labora: @futbolsalapuigreig @AVCalPons

© llE!Jll El POT POIT en concert

TALLER DE CIRC

Amb els Diables del Clot de l'lnfern, la colla de Diables Tronats
de mar de Vilanova i la Geltrú i la Batucada deis alumnes de 6é
de l'escola de música

e tJfcrnd
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{i) Passeig de la via, 1

(i) Espai Jove

(f) 17:30h

Aventura teatral i musical "El Conillet Blanc"

Dimarts

e

CONCERT a carrec de ROGER MAS presentant "Parnas"

� TORNABODA i audició de Sardanes amb la Cobla
Principal de Terrassa . Berenar per a tothom.

19:00h

Amb la col·laboració de l'Escola Municipal de Música de Puig-reig
-Preu entrada anticipada: 8€
-Preu entrada taquilla: 10€
(entrada graturta per a menors de 5 anys)
Lloc de venda: Oficina Jove del Bergueda (Berga), lmpremta Guinó (Gironella),
Llibreria Montse (Puig-reig), Llibreria Vella (Puig-reig) i Videoclub Chaplin (Navas)

Col-labora: Associació de Gent Gran de Puig-reig
A la Plai;:a Mestre Badia
*En cas de pluja la majoria d'actes es faran a l'Envelat 2.0 o bé al Pavelló d'esports

