Festa Major
Moià 2020
Benvolgudes, benvolguts,
Escric aquestes ratlles voltat d’incertesa. La incertesa que donen les constants notícies dels nous rebrots del covid19. Per
sort, i pel bon comportament i responsabilitat de la major part
de les moianeses i moianesos, a Moià estem prou bé per al que
fa a número de positius.
Aquest any és un any absolutament atípic. Moltes de les coses
que hem viscut i que estem vivint no ens les hauríem cregut si
ens les expliquen a primers d’any: La velocitat de la pandèmia,
el col·lapse del sistema sanitari, el confinament, els éssers estimats que ens han deixat, el replantejar-nos les coses més quotidianes i petites, els ERTO, tancament de sectors cabdals per
l’economia del país i, sobretot, veure què passa a tot el planeta.
Tot i això volem fer Festa Major, una Festa Major sens dubte
diferent, adaptada a la realitat sanitària.
En aquest programa trobareu tot allò que hem pogut organitzar i que esperem poder fer. Haurem d’estar atents als canvis
que puguin sorgir. Però, tan si és com l’hem plantejada, com
d’una altra manera, no deixarem de gaudir-la. L’any vinent serà
millor. Serà com voldríem, retrobant-nos amb els nostres familiars, amics i els que ho seran després de gaudir de l’estiu.
Mentrestant, no perdem ni la il·lusió ni les ganes de festa. No
renunciem a l’esperit de la Festa Major!

Dionís Guiteras i Rubio
Alcalde de Moià

Normes
de seguretat

•

Tots els espectacles tenen aforament limitat. Les portes
dels espais on hi hagi activitats s’obriran com a mínim mitja
hora abans del començament de les mateixes per permetre
una entrada esglaonada dels assistents.

•

Es obligatori l’ús de mascareta en totes les activitats.

•

En cas de produir-se algun canvi en les normatives vigents
en el moment de portar-se a terme l’activitat l’ajuntament
podrà modificar-lo o suspendre’l.

•

En cas d’emergència es demana expressament que es segueixin les indicacions de la Policia Local o dels responsables de cada acte. Recordeu que el telèfon d’emergències
és el 112. Qualsevol emergència es coordinarà a través de la
Policia Local al telèfon 93.830.00.92.

•

Es demana una actitud cívica, responsable i de voluntat en
respectar l’entorn.

Aquest any la Festa Major serà una mica «especial»: l’epidèmia
del Covid-19 ha obligat a suspendre moltes de les activitats que
eren habituals o a reformular-ne algunes.
•

Les activitats bàsicament quedaran centralitzades en dos
espais: El Parc Municipal i la Pista de l’Escola Josep Orriols
Roca.

•

En tots els espectacles el públic estarà sempre assegut i
mantenint les distàncies de seguretat mínimes de 1,5m. Els
espectadors es podran situar també per grups de convivència regular amb un màxim de 5 cadires per grup. No es
permetrà l’assistència de public dret.

L’ajuntament us desitja una bona festa major!

Dijous

30.07.2020

18:30H. Parc Municipal

Escape Room exterior
«Salvation»
Per a joves i famílies.
Cal inscripció prèvia enviant
un correu electrònic
a joves@moia.cat
Organitzen: Ajuntament de Moià i
Espai Jove «La Pólvora»
Col·labora: Oficina Jove del Consell
Comarcal del Moianès

Dissabte

01.08.2020

Nit Europea dels
ratpenats a Moià
18:00h. Auditori de Sant Josep

Conferència sobre
els ratpenats.
19:15h. Coves del Toll i
Parc Prehistòric.

Visita i albirament
de ratpenats.
20:30h. Voltants de Moià

Mesures de seguretat específiques
per l’activitat:
- Es guardarà sempre la distància de
seguretat de 2m.

Exposició:
Sala d’Exposicions del Casal.
Del 14 al 17 d’agost.

- Serà obligatori l’ús de mascareta.

Inauguració dia 14/08/2020 a les
19:00h.

- L’organització facilitarà gel hidroalcohòlic.

Entrega de premis del concurs:
16/08 a les 18:00h. A la Plaça Major.

-P
 laces limitades: màxim 25 persones. Es tindrà en compte l’ordre
d’inscripcions.

- L’entitat es reserva el dret a fer
les modificacions oportunes en
cas de necessitat, que seran
comunicades a les persones
inscrites.
Organitza. Museu Municipal de Moià

Divendres 07.08.2020
19:00 h. Parc Municipal.
Zona llac.

Presentació de la novel·la
«Retorn al paradís»
a càrrec de l’escriptora
olotina Sílvia Vilacorba

Organitza:
Cercle Artístic del Moianès

22:00h. Parc Municipal
(esplanada de baix)

Caminada alternativa
de Festa Major
Surt a l’hora que vulguis!

Entrada gratuïta.
Aforament limitat.

Recorda: degut a les restriccions establertes aquest any
no hi ha punts d’avituallament.

Organitzen: Ajuntament de Moià i
Geganters de Moià
Obertura d’accés del públic: 1/2 hora
abans. Aforament limitat.
En cas de pluja o mal temps es farà
a l’Espai Cultural «les Faixes» amb
aforament limitat a 150 persones.

Més informació i track del recorregut a www.gemi.cat
Gaudiu de l’entorn i respecteu-lo!
Organitza: GEMI

19:00 h. Pati Escola Josep
Orriols Roca. Entrada per
Av. de l’Arbre Fruiter.

Sessió d’albirament a
l’exterior i voltants de Moià.

•

LIV Concurs de Pintura
Ràpida «al teu aire»

Diumenge

Preu: adults. 10 €.
nens/es fins a 5 anys: gratuit.
Fins a 12 anys: 7 €
cal inscripció prèvia.
Informació i reserves: 647.166.272 o
ornitoloco@gmail.com

•

XXXVI Concurs
de Dibuix Ràpid

4a Trobada per dibuixar
a Moià (Sketchcrawl)
33è sketchcrawl itinerant
del Moianès

Inscripcions al Pati de Can Carner
(accés per la Placeta del Casal)

Entre les 7 del matí i les 7 del
vespre.

Punt d’inici: Plaça del CAP
Tindràs el recorregut marcat.
Fes la caminada com vulguis i
a l’hora que vulguis!

08.08.2020

De 9:00 a 20:00h.

Organitza:
Cercle Artístic del Moianès.

Cantada d’Havaneres
amb el grup
«Cavall Bernat»

Organitza: Biblioteca Municipal
1 d’octubre

Dissabte

Punt de Trobada:
Plaça del Saiol a les 10:00h.

09.08.2020

Teatre infantil
«El Gegant del Pi»
A càrrec de la Cia. Pam i Pipa
Benvinguts a ca l’Oreneta,
una masia amb uns habitants
molt especials: en Bingo, el
petit gall, la Gallina Ponicana i
els seus tres pollets xics, tics,
mics, cama-curts i ballarics,
el Gegant del Pi i el seu germà

en Joan Petit que balla amb
el dit. I, és clar, l’Oreneta que
cada any torna al seu niu del
safareig.

Obertura d’accés del públic: 1 hora
abans. Aforament limitat.
En cas de pluja o mal temps l’acte
quedarà suspès.

Entrada gratuïta.
Obertura d’accés del públic: mitja
hora abans. Aforament limitat.
En cas de pluja o mal temps es farà
a l’Espai Cultural «les Faixes» amb
aforament limitat a 150 persones.

El Parc s’omplirà amb les
melodies medievals, la màgia de la llegenda i l’alegria
de les danses, sense oblidar
l’amulet vingut de Còrdova: la
Cabra d’Or. Tot plegat embolcallat amb molt d’humor
en un format d’espectacle
continu i d’exhibició, en què el
públic serà, més que mai, el
protagonista que construirà
la màgia que obrirà les portes
de la Festa Major.

Espectacle per a tota la família, circ clàssic amb dosis de
contemporaneïtat.
Organitza:
Biblioteca Municipal 1 octubre.

Organitzen: Gent de la Cabra i Ajuntament de Moià
Obertura per accés del públic ½
hora abans. Aforament limitat.
En cas de pluja o mal temps l’acte
quedarà suspès.

Dilluns
22:00h. Parc Municipal
(esplanada de baix)

10.08.2020

19:30h. Parc Municipal
(esplanada de baix)

Una nit amb el Mag Lari

Festa de la Cabra d’Or

Una combinació de màgia i
bon humor, com ens té acostumats del Mag Lari.

La Cabra d’Or d’enguany deixarà de ser com ha estat en
les primeres deu edicions pels
motius de salut pública que
tots coneixem. No obstant,
Moià podrà seguir gaudint de
la festa d’una manera més
discreta però intensa, al Parc
Municipal.

Preus:
Adults: 12 €
Fins a 12 anys: 10 €
Venda anticipada a l’Ajuntament i a
taquilla 1 hora abans de l’espectacle.

Divendres
Dimarts

11.08.2020

19:00h. Parc Municipal.
Zona llac.

Espectacle infantil de Festa
Major a la Biblioteca

«Mr. Alret» a càrrec
de Moi Jordana

14.08.2020

13:00h. A la Plaça de Sant
Sebastià.

Repic de campanes
i engegada de coets
19:00h. Pati Escola
Josep Orriols Roca

Acolorim Moià!
(Un conte Gegant)

La Festa Major de Moià ja ha
arribat i els geganters ens
hem adaptat a les noves mesures. Us presentem un conte en format espectacle on
podrem gaudir dels balls dels
gegants i capgrossos amb
una història plena de colors!

A partir de les 23:00h. Piscina
Municipal de Moià

19:00h. Parc Municipal
(esplanada de baix)

Piscina de nit + Servei de bar
+ DJ Rutxo + DJ Pinyones
amb música chill-out

Concert Orquestra
Rosaleda

Organitza: Geganters de Moià
Obertura per accés del públic 1/2
hora abans. Aforament limitat.
En cas de pluja o mal temps l’acte
quedarà suspès.

Aforament limitat.
En cas de pluja o mal temps l’acte
quedarà suspès.

22:00h. Parc Municipal
(Esplanada de baix)

Teatre: “El motivador”
L’actor Fel Faixedas (ex actor de Teatre de Guerrilla) es
converteix en un «motivador»
professional, que ens farà una
xerrada per donar-nos les
claus per a ser feliços...
Gratuït.
Obertura per accés del públic 1 hora
abans. Aforament limitat.
En cas de pluja o mal temps l’acte
quedarà suspès.

Vine a banyar-te i a passar
una bona estona!

Dissabte

Obertura accés de públic a
partir de les 18:30h.
Entrada Gratuïta.
Obertura per accés del públic 1/2
hora abans. Aforament limitat.
En cas de pluja o mal temps l’acte
quedarà suspès.

15.08.2020

10:00h. Parc Municipal
(Zona llac)

Trobada de plaques
de cava
12:00 h. Església Parroquial de
Santa Maria

Ofici solemne
de Festa Major
12:00h. Parc Municipal.
Zona llac.

Vermut musical al Parc
amb La Banda del carrer
Montseny
Vine a fer el vermut escoltant
una mica de música
Es faran 2 torns: de 12:00h. a 13:30h. I
de 13:30h. a 15:00h.
Aforament limitat
En cas de pluja o mal temps l’acte
quedarà suspès.

22:00h. Pati de l’Escola Josep
Orriols Roca (accés per l’Avinguda de l’Arbre Fruiter)

Pregó de Festa Major
Un video-pregó molt especial,
per un any molt especial. No
us el perdeu!
A continuació:

Cinema familiar
a la fresca
Projecció de la pel·lícula:
Bohemian Rhapsody
Obertura per accés del públic 1/2
hora abans. Aforament limitat.
En cas de pluja o mal temps l’acte
quedarà suspès.

Diumenge

16.08.2020

Durant tot el matí.
C/. Sant Antoni – c/. Rafel
Casanova

Mercat del Vi
i el Formatge
Productes alimentaris de qualitat i
de proximitat, productors artesans
i venedors professionals. Vine a
conèixer com s’elaboren els productes exposats.

12:00h. Església Parroquial de
Santa Maria

Missa pels difunts
de la parròquia

Matí, a partir de les 11:00h. Parc
Municipal. Zona llac.

19:00h. Parc Municipal
(esplanada de baix)

23:00h. Parc Municipal
(esplanada de baix)

Jocs infantils de fusta.
A càrrec de Festa i Fusta

115ena. Festa de l’Arbre
Fruiter i d’Homenatge
a la Vellesa

Concert de música
clàssica + electrònica

Vine a jugar amb nosaltres!
Amb totes les mesures de
seguretat.

a continuació:

Concert de música per
Cobla a càrrec de
la Cobla Sabadell

De 17.30h. A 21:00h. Parc
del Saiol

Vine a jugar al Paintball!

Obertura per accés del públic ½
hora abans. Aforament limitat.

Torneig amb diferents fases
adaptades a grups de 5 o 6
participants.
Per a joves a partir de 14 anys.
Cal autorització escrita als menors
d’edat.
Cal inscripció prèvia enviant un correu electrònic a joves@moia.cat
Organitzen: Ajuntament de Moià i
Espai Jove «La Pólvora»
Col·labora: Oficina Jove del Consell
Comarcal del Moianès

22:00h. Pati de l’Escola Josep
Orriols Roca (accés per l’Avinguda de l’Arbre Fruiter)

Cinema infantil
a la fresca
Projecció de la Pel·lícula:
Mascotas 2
Obertura per accés del públic 1/2
hora abans. Aforament limitat.
En cas de pluja o mal temps l’acte
quedarà suspès.

19:00 i 23:00 (Parc Municipal)

FESTIVAL F*CKING MOTS
(Més info a les pàgines 14 i 15)

En cas de pluja o mal temps l’acte
quedarà suspès.

20:00h. Pati Escola
Josep Orriols Roca

Dilluns

17.08.2020

Durant tot el matí. Plaça Major.

Concurs de dibuix Miquel
Lerín / Maria Vilardell
Organitza:
Cercle Artístic del Moianès

11:00h. Església Parroquial de
Santa Maria

Missa solemne
d’Homenatge a la Vellesa
12:00h. Parc Municipal
(zona llac)

Acte de recordança pels
difunts de la Covid-19

Teatre de carrer per
a tots els públics
«A la fresca» a càrrec
de la Cia. Anna Confetti
Tres personatges i una cadira
gegant surten a prendre la
fresca, generant diverses situacions còmiques i divertides.
Obertura per accés del públic 1/2
hora abans. Aforament limitat.
En cas de pluja o mal temps l’acte
quedarà suspès.

Núria García amb
l’Orquestra de Cambra
del Moianès
Concert de música clàssica
electrònica Amb Visuals de
V.P.M + Balago (Electrònica
Ambiental de Moià)
Amb la idea de fusionar la
música clàssica i l’electrònica
s’ha proposat a la orquestra
de Cambra del Moianès a fer
els arranjaments de les peces ja dissenyades de la Núria
García per tal d’acompanyar
el seu directe. La Núria García és una jove violinista que
combina l’instrument amb la
música electrònica creada
per ella mateixa.
Obertura per accés del públic 1/2
hora abans. Aforament limitat.
En cas de pluja o mal temps l’acte
quedarà suspès.

DIUMENGE 16.08.2020
Parc Municipal
(esplanada de baix)

FESTIVAL
F*CKING MOTS.
Puasia & Trap
al Parke

El festival f*cking mots és un
experiment sonor que vol acostar-no des d’una perspectiva
excèntrica al fet poètic fusionant-lo amb un fenomen que,
malgrat pugui semblar antagònic, no ho és: la música. Volem
transitar pel que tenen en comú
ambdues disciplines, la paraula,
els f*cking mots que donen nom
al festival, mirant d’esfondrar les
barreres i prejudicis que hom té
tant de l’un com de l’altre. Mitjançant una serie d’exercicis de
descontextualització volem crear
una sinergia on es difuminin o
gairebé s’esborrin les diferències i en sorgeixi quelcom de
nou, potent i original. Per a això
proposem diferents formats que
ens ajudaran a bastir la proposta: la intervenció del periodista i
professor de música electrònica
Oriol Rosell, que ens convidarà a
percebre el fet poètic des d’una
perspectiva diferent; el grup de
trap Click02 adaptant poemes
de Josep Carner; un recital de
lletres trap-reggaeton en format de lectura poètica a càrrec

de La Rateta Ja No Escombra
l’Escaleta; i, en la recta final, les
poetesses Juana Dolores Romero Casanova, Guim Valls, Anna
Gas i David Caño llegiran les
seves obres sobre bases de trap
d’estil “Dirty South” punxades
per Nerea Campo. Projeccions
audiovisuals i una performance
dèrmica a càrrec de Fucktupose
amaniran aquest singular espectacle que acabarà amb un concert i Jam sesion protagonitzada
per exponents del trap made in
Moianès: Click02 i VNX.

PRUGRAMA
19:00 · Poesia en Brut
Oriol Rosell
23:00 · Puasia&Trap
per la clicka Puetas
• Guim Valls
• Anna Gas
• Juana Dolores
Romero Casanova
• David Caño
• A les f*cking bases:
Nerea Campo
• Llagim reggaeton
• La Rateta ja no escombra
l’escaleta
• Traperus made in muianés:
Click02 i VNX
• Performans dèrmica
• Fucktupose
Obertura per accés del públic 1/2
hora abans. Aforament limitat.
En cas de pluja o mal temps l’acte
quedarà suspès

Dimecres

19.08.2020

19:00h. Parc Municipal.
Zona llac.

Sessió de contes a la
fresca «El senyor Riu»
amb Blai Senabre
Organitza: Biblioteca Municipal 1
octubre.

Dijous

27.08.2020

19:00h. Parc Municipal
(esplanada de baix)
Inauguració del IV Festival
de Titelles del Moianès amb
l’espectacle

Història de titella
a càrrec d’Edu Borja,
teatre de marionetes.

Obertura per accés del públic 1/2
hora abans. Aforament limitat.
En cas de pluja o mal temps l’acte
quedarà suspès.

Exposicions:
Exposició de Pintura: Olis sobre
fusta i tela de Carme Morales

Sala d’exposicions temporals
del Museu de Moià
Fins el 18 d’agost.

Obres del Concurs
de Pintura Ràpida

Sala d’Exposicions del Casal.
Del 14 al 17 d’agost.
Inauguració dia 14/08/2020 a les
19:00h.

Col·lectiva del Cercle
Artístic del Moianès

Sala d’Exposicions del Casal.
Del 5 al 13 de setembre.
Inauguració dia 06/09/2020 a les
19:00h.

«Formes de la natura»,
escultures de Sergi Ricart

Sala d’exposicions temporals
del Museu de Moià
del 27 d’agost al 30 d’octubre.

TORNA EL KILLER
VES PREPARANT LA PASTANAGA.

Aquest cop amb App !
Estigues pendent de les xarxes!
Inscripcions a:
http://jocassassiapp.cat/game/27

