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XV Festes del Barri
del Puig-Teuleria



Després d’un any molt complicat, la Junta del Barri 
del Puig-Teuleria ha renovat la seva carpa.

Aquí us ensenyem el seu procés tal com s’ha anat fabricant.
Esperem que puguem inaugurar-la aviat i que la puguem 

disfrutar tots junts. 
Esteu tots convidats el pròxim cap de setmana 

del 3 al 5 de setembre a les festes del Barri del Puig-Teuleria.
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Hem renovat la carpa
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Benvolguts veïns i veïnes del Puig-Teuleria

Benvinguts a les festes anuals del barri del Puig – Teuleria!
Tot i les adversitats, seguim al peu del canó un any més.
Fa un any pensàvem arribar a les festes d'enguany amb menys mesures
restrictives i ha estat tot el contrari.
La pandèmia continua i molt activa; és per això que des de la comisió
de festes hem decidit fer dos programes, o per dir-ho d'una altra manera,
el pla A i el pla B.
Hem d'estar pendents de l'evolució de les mesures sanitàries pertinents
i no serà fins la última setmana que sabrem com podem enfrontar les
festes al nostre barri.
Esperem poder dur a terme tot el programa pensat, però si la cosa es
tomba, farem el pla B que serà concentrar alguns dels actes al diumenge.
Desitgem que gaudiu dels actes i que aquest sigui un altre any d'èxit i
disbauxa al nostre barri.

Xavier Isern Crous
President Barri del Puig-Teuleria

Salutació



Programa d’actes 
de les festes del Barri 2021

Divendres 3 de setembre
20,30h Pregó a càrrec de la Residència
Aura i de l’Hospital Sant Jaume de
Manlleu

22,00h Duet Dames i Caballers 

---------------------------------------------

Dissabte 4 de setembre
17,00h Espectacle infantil “Bullim el
conte” amb “Tocats d'olla”  

18,00hHavaneres amb el grup Si fa sol 

22,00h Concert ball amb Fernando de
Màxim 

---------------------------------------------

Diumenge 5 de setembre
11,00h Bici-Puig-Teuleria, bicicletada
popular

13,00h Dinar de carmanyola (inscripció
obligatoria a la carpa de la festa) portar
taula, cadires i la carmanyola

17,00h Cercavila amb la Colla Gegan-
tera i Grallera de Manlleu

18,00h Màgia amb el Mag Marc 
19,00h Ball amb Duet Balla Balla

22,00h Fi de festa amb els Diables Els
Serpents de Manlleu
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Diumenge 5 de setembre
17,00h Pregó a càrrec de la Residència
Aura i de l’Hospital Sant Jaume de Man-
lleu. A continuació ballada de gegants
amb la Colla Gegantera i Grallera de Man-
lleu

18,00h Màgia amb el Mag Marc 

19,00h Ball amb Duet Balla Balla
22,00h Fi de festa amb els Diables Els
Serpents de Manlleu

Pla B, 
amb concentració dels actes

degut a possibles noves 
restriccions per Covid-19

L’Associació de veïns del Barri del Puig-Teuleria no es fa responsable dels accidents 
o incidents que hi pugui haver durant els actes de les Festes.
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Dia 3
22 hores

Duet Dames i
Caballers

Dia 3
20,30 hores
Pregó

Dia 4
17 hores
Tocats
d’olla

Dia 4
18 hores
Havaneres
grupSi fa sol

Dia 5
11 hores

Bicicletada Dia 5
17 hores

Gegants i Grallers de
Manlleu

Dia 5
18 hores
Mag Marc

Dia 5
19 hores
Duet Balla
Balla

Dia 5
22 hores

Els Serpents de
Manlleu

Dia 4
22 hores
Fernando
de Màxim

Dia 5
13 hores
Dinar de
carmanyola
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Imatges de les Festesde l’any passat

Foto: Constanci Navarro



Degut a la situació actual,
amb presència del COVID-
19, caldrà respectar les me-
sures recomanades per les
autoritats sanitàries, tant pel
que fa referència a l’ús de
mascaretes com a la distàn-
cia entre persones.
En funció de l’evolució de la
pandèmia, els actes que
hem programat per aquestes
Festes podrien alterar-se. De
ser així informariem de can-
vis en la programació.
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Foto: Constanci NavarroFoto: Constanci Navarro
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Aquest any, que seguim amb la mateixa situació que l’any passat amb la Covid-19, hem pres la
decisió de no passar pels establiments, si hi ha algú que està interessat en col.laborar perquè es
pugui continuar fent la festa, us podeu posar en contacte amb la junta al telèfon 661 574 002

Gràcies a tots. Us esperem el pròxim 3,4 i 5 de setembre de 2021.
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