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Del 31 de juliol al 17 d’agost



El programa d’activitats juvenils de Festa 
Major 2021 s’ha decidit a través d’un procés 
participatiu en què hi han participat 
180 joves. S’ha votat entre 27 opcions 
organitzades en quatre eixos: Salut i Esport, 
Oci i lleure, Cultura i art i Àmbit social  
i comunitari.  

Gràcies a tots/es els/les joves que hi heu 
participat enviant propostes, votant-les i 
implicant-vos en la seva organització!



Benvolgudes, benvolguts,

Torna l’estiu i la Festa Major, però com ja va passar 
l’any passat, torna amb l’anomalia de la Covid 
distorsionant-ho, condicionant la vida, la feina,  
la festa... tot.

I tot i això mirem de ser optimistes, cal que la 
maleïda pandèmia la combatem amb racionalitat 
i imaginació, hem de mirar endavant i pensar en el 
futur!

Aquesta Festa Major no serà molt diferent de la de 
l’any passat, cal que les ganes de festa i trobar-nos 
amb la família i els amics es faci amb seny, però de 
festa en farem, clar que sÍ!

Al programa que ha preparat la Comissió de Festes 
us proposem un munt d’activitats, però aquestes 
estan pendents de l’evolució de la pandèmia i de 
les recomanacions que ens facin les autoritats 
sanitàries, estigueu pendents de les xarxes socials 
de l’Ajuntament per si hi ha canvis d’última hora.

Us desitjo a totes i tots una molt bona Festa Major, 
que les boires de la pandèmia s’aixequin i puguem 
gaudir-la com es mereix, amunt Moià!

Dionís Guiteras i Rubio
Alcalde de Moià

SALUTACIÓ



NORMES DE SEGURETAT
Aquest any la Festa Major tornarà 
a ser una mica «especial»: la 
pandèmia de la Covid-19 segueix 
entre nosaltres i novament 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 i 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 públic dret.

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.

Algunes de les activitats, degut a la 
situació sanitària actual, poden patir 
modificacions o la seva suspensió. 
Totes les activitats es portaran a 
terme seguint la normativa vigent 
en el moment de la seva celebració. 
Estigueu atents a la pàgina web i les 
xarxes socials de l’ajuntament, on 
s’avisarà de qualsevol incidència.

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.

L’AJUNTAMENT US DESITJA

BONA FESTA MAJOR!



PROGRAMA
D’ACTES



XXXIX Trobada de 
Gegants de Moià
| 19:00h | Pista de l’Escola 
Josep Orriols i Roca
Plantada de Gegants  
i mostra de Balls amb la 
participació de les colles 
de: Balsareny – Els K més 
sonen; Cantonigrós; Cassà 
de la Selva; Cercs; Molins 
de Rei; Torà i Moià.
Organitza: Geganters de Moià
En cas de pluja o mal temps l’activitat es 
farà al pavelló. Aforament limitat.

38è Festival 
Internacional  
de Música  
Francesc Viñas
| 11:00h | Espai Cultural  
«Les Faixes»
Concert de piano  
a càrrec de Daniel Ligorio

| A partir de les 15:00h |
Masterclass de piano  
a càrrec de Daniel Ligorio
Organitza: Joventuts Musicals  
de Moià

XXI Aplec Vila de Moià
| 18:00h | Parc Municipal,  
zona llac
Cobles Ciutat de Cornellà  
i Cobla Sant Jordi, Ciutat 
de Barcelona.
Organitza: Agrupament Sardanista 
de Moià
En cas de pluja o mal temps es farà 
al pavelló Poliesportiu Municipal amb 
aforament limitat. Inscripcions a 
sardanesmoia@gmail.com
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| 19:15h | Coves del Toll i 
Parc Prehistòric
Visita i albirament  
de ratpenats

| 20:30h | Voltants de Moià
Sessió d’albirament  
a l’exterior i voltants de Moià
Organitza: Museu Municipal de Moià
Preu: Adults 10 € · Fins a 12 anys: 7 € ·  
Nens/es fins a 5 anys: gratuit.  
Cal inscripció prèvia. Informació i reserves: 
647.166.272 o ornitoloco@gmail.com  

Mesures de seguretat específiques per l’activitat:
- Places 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.

Cantada 
d’Havaneres amb el 
grup «Cavall Bernat»
| 22:00h | Parc Municial, 
esplanada de baix
Organitzen: Ajuntament de Moià  
i Geganters de Moià
Entrada gratuïta. Aforament limitat.
Obertura d’accés del públic: ½  hora 
abans. En cas de pluja o mal temps es 
farà a l’Espai Cultural «les Faixes» amb 
aforament limitat a 150 persones.  
Acte retransmès per Ràdio Moià.

Piscina jove
a la fresca 
| 22:00h | Piscina Municipal
Amb DJ NANDU,
música chill out
Activitat seleccionada en el procés de 
participació de Festa Major 2021 de la 
Regidoria de Joventut.
Entrada Gratuïta. Aforament limitat.  
En cas de pluja o mal temps l’acte 
quedarà suspès.

Fes Moto
| 9:00h | Sortida des de la 
Plaça del Colom
Excursió a tots els nivells 
amb moto o 4 x 4 pels 
voltants de Moià
Organitza: Motoclub Moianès

LV Concurs de 
Pintura Ràpida  
«al teu aire»
XXXVII Concurs  
de Dibuix Ràpid
| De 9:00 a 20:00h |
Exposició:  
Sala d’Exposicions del Casal. 
Del 7 al 22 d’agost.
Inauguració:  
16 d’agost a les 18:00 h.
Entrega de premis del 
concurs:  
22 d’agost a les 18:30 h.
Organitza: Cercle Artístic del Moianès 
Inscripcions al Pati de Can Carner  
(accés per la Placeta del Casal)

Nit Europea dels 
ratpenats a Moià
| 18:00h | Auditori de  
Sant Josep
Conferència sobre  
els ratpenats.
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Caminada popular  
de Moià
| 8:00h | 
Sortida des de davant el 
Pavelló Poliesportiu.
Organitza: GEMI 
Inscripcions a partir de les 7:30h.
Punts d’avituallament seguint la 
normativa Covid. Cal portar el got.
Més informació i track del recorregut a  
www.gemi.cat

Gaudiu de l’entorn i respecteu-lo!

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

Ruta «Coneix Moià»
| 19:00h | Sortida des de  
la Plaça Major
Visita guiada pel nucli 
antic del poble
Organitza: Consorci del Moianès amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Moià
Activitat gratuïta. En cas de pluja o mal 
temps l’activitat quedarà suspesa.

Cinema jove
a la fresca
| 22:00h | Parc Municipal, 
esplanada de baix
Projecció de la pel·lícula: 
PUÑALES POR LA ESPALDA
Activitat seleccionada en el procés de 
participació de Festa Major 2021 de la 
Regidoria de Joventut.
Obertura per accés del públic 1/2 hora 
abans. Aforament limitat. En cas de pluja 
o mal temps la projecció es farà a l’Espai 
Cultural «Les Faixes» amb aforament 
limitat a 150 persones.



Per segon any consecutiu la Cabra d’Or d’enguany deixarà de ser 
com ha estat sempre. Els motius de salut pública que tots coneixem 
obliguen novament a fer canvis en el format habitual. No obstant, 
Moià no vol renunciar a trobar, un any més, la Cabra d’or. 
El Parc s’omplirà una vegada més amb les melodies medievals, la 
màgia de la llegenda i l’alegria de les danses.

FESTA  DE  LA  CABRA  D’OR

| 19:00h | Parc Municipal, 
esplanada de baix 
Representació teatral:  
La llegenda de la Cabra d’Or.

A continuació:
Joc per trobar
la Cabra d’Or

| 11:00h | Parc Municipal
Tallers de la Cabra d’Or 
per a nens i nenes.
| 19:00h |  Parc Municipal, 
esplanada de baix
Representació teatral:  
En Bernat farà entrega de 
la Cabra d’Or al senyor de 
Planella per poder alliberar 
la seva promesa.
A continuació:
Danses de la Cabra d’Or.

DIMARTS, 
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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.
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Espectacle infantil 
de Festa Major a la 
Biblioteca
| 19:00h | Parc Municipal, 
zona llac
Espectacle de màgia:  
«NO LÍMITS» amb
La Dama Inquieta.
Un espectacle per a tots 
aquells capaços de creure 
en la màgia, que estan 
disposats a deixar-se 
meravellar, riure i 
participar. Sense límits.
Organitza: Biblioteca Municipal 1 octubre

Cinema a la fresca
| 22:00h | Parc Municipal, 
esplanada de baix
Projecció de la pel·lícula: 
JOCKER
Obertura per accés del públic 1/2 hora 
abans. Aforament limitat. En cas de pluja 
o mal temps la projecció es farà a l’Espai 
Cultural «Les Faixes» amb aforament 
limitat a 150 persones.

Fira d’artesans  
i artistes
| Durant tot el dia | Plaça 
Major, C/Sant Antoni,  
C/Comerç i Plaça del CAP
Una jornada per gaudir a 
fons de l’art i l’artesania 
que es desenvolupen dins 
i fora del nostre territori. 
Parades de venda 
d’artesania i obra artística, 
exposicions, tallers oberts 
d’artistes, actuacions de 
música, dansa, teatre, 
pallassos, màgia, malabars, 
jocs, conta-contes i 
espais de creació. Amb la 
participació de l’Escola de 
Cinema del Moianès.
Vine a la festa de l’art!
Organitzen: AM’art i ABIC amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Moià

Jornada Esportiva jove
| Durant tot el matí |
Torneig de futbol, torneig 
d’escacs, pàdel, futbolí, 
bàsquet 3 x 3...
Activitat seleccionada en el procés de 
participació de Festa Major 2021 de la 
Regidoria de Joventut.
Informació, inscripcions i horaris:  
joves@moia.cat
Instagram: @espaijovepolvora
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Jornada Esportiva jove
| Durant tot el dia |
Torneig de futbol, torneig 
d’escacs, pàdel, futbolí, 
bàsquet 3 x 3...
Activitat seleccionada en el procés de 
participació de Festa Major 2021 de la 
Regidoria de Joventut.
Informació, inscripcions i horaris:  
joves@moia.cat
Instagram: @espaijovepolvora

Repic de campanes i 
engegada de coets
| 13:00h | Plaça de Sant 
Sebastià

Tornejos de Golf  
i Footgolf
| Durant tot el matí | 
Camp de Golf de Montbrú
Torneig de Golf  
«fans Adri Arnaus»  
(Modalitat. Stableford Individual)

1er Torneig de Footgolf 
(Modalitat. Parelles)
Organitza: Golf Montbrú Moià
Informació i inscripcions: 654.513.180 o a  
info@golfmoia.com

Teatre Infantil
| 19:30h | Pista de l’Escola 
Josep Orriols i Roca
Festa Major,  
a càrrec de El Replà Teatre
Obertura per accés del públic 1/2 hora 
abans. Aforament limitat.

En «Peyu» presenta 
el seu espectacle  
«L’home orquestra»
| 22:00h | Parc Municipal, 
esplanada de baix
Obertura per accés del públic 1/2 hora 
abans. Aforament limitat.  
Entrada gratuïta. En cas de pluja o mal 
temps l’acte quedarà suspès.

A continuació:
DJ Lipas
Activitat seleccionada en el procés de 
participació de Festa Major 2021 de la 
Regidoria de Joventut.

Tast de percussió
| 20:00 h | Espai Cultural 
«Les Faixes»
A càrrec de Moianès 
Percussió. Vine a coneixe’ns!

Pregó de Festa major
| 22:00 h | Parc Municipal, 
zona llac

A continuació:
Actuació del Grup  
de música de taverna 
FENYA RAI
En cas de pluja o mal temps l’acte 
quedarà suspès.
Acte retransmès per Ràdio Moià.



Torneig de Golf 
| Durant tot el matí | 
Camp de Golf de Montbrú
Torneig de Golf  
«fans Adri Arnaus»  
(Modalitat. Stableford Individual)
Organitza: Golf Montbrú Moià
Informació i inscripcions: 654.513.180 o a  
info@golfmoia.com

Trobada de
plaques de cava
| 10:00h | Parc Municipal, 
zona llac

Ofici solemne  
de Festa Major
| 12:00h | Església 
Parroquial de Santa Maria

Vermut musical
| 12:00h | Parc Municipal, 
zona llac
Vine a fer el vermut 
escoltant una mica de 
música amb Swing Engine
Aforament limitat. En cas de pluja o mal 
temps l’acte quedarà suspès.

Vine a jugar al 
Paintball! 
| De 17:00h a 21:00h | Zona 
del Molí Nou

Torneig amb diferents 
fases adaptades a grups 
de 5 o 6 participants.
Organitzen: Ajuntament de Moià i Espai 
Jove «La Pólvora». Col·labora: Oficina Jove 
del Consell Comarcal del Moianès
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

Concert de 
Festa Major amb 
l’Orquestra Rosaleda
| 19:00h | Parc Municipal, 
esplanada de baix
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.
Acte retransmès per Ràdio Moià.

Piscina a la fresca
| 22:00h | Piscina Municipal
Concert a la fresca amb el 
grup de versions S3LESS 
Entrada Gratuïta. Aforament limitat. En 
cas de pluja o mal temps l’acte quedarà 
suspès.

Nit electrònica amb  
els DJS moianesos:  
LA TRAP HOUSE 
| 22:00h | Parc Municipal, 
esplanada de baix
Activitat seleccionada en el procés de 
participació de Festa Major 2021 de la 
Regidoria de Joventut.
En cas de pluja o mal temps l’acte 
quedarà suspès. Aforament limitat.

DIUMENGE, 
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Torneig de Festa 
Major de Tennis Taula
| A partir de les 10:00h |  
Gimnàs de l’Institut Moianès
Organitza: Tennis Taula Moianès 
Places limitades. Cal portar la pala. 
Inscripcions a partir de les 9:00h. 
Inscripcions prèvies al tel. 634.51.53.34

Tobogan aquàtic 
Splash Slide
| A partir de les 11:00h | 
Carrer de Sant Josep
Vine a gaudir de 
l’espectacular tobogan 
aquàtic de 75 m de llarg!
Activitat amb mesures de seguretat  
i aforament limitat. En cas de pluja o  
mal temps l’activitat quedarà suspesa.

Missa pels difunts  
de la parròquia
| 12:00h | Església 
Parroquial de Santa Maria

X Mostra de cultura 
popular
| 18:30h | Pista de l’Escola 
Josep Orriols i Roca
Amb les danses 
tradicionals del Ball de 
Veguers de Sant Joan, 

sardana d’exhibició,  
Ball de Rams amb els 
Gegants de Moià, Ball de 
Bastons de Moià i Vals Jota.
Totes les actuacions seran 
interpretades per la Cobla 
Sabadell.
Organitzen: Ajuntament de Moià, Grup 
de Danses Tradicionals, Agrupament 
Sardanista, Geganters de Moià i Colla 
Bastonera de Moià.
En cas de pluja o mal temps es farà a 
l’Espai Cultural «Les Faixes» amb aforament 
limitat a 150 persones.

Audició de sardanes 
amb la Cobla Sabadell
| 19:30h | Pista de l’Escola 
Josep Orriols i Roca
Organitzen: Ajuntament de Moià i 
Agrupament Sardanista.
En cas de pluja o mal temps l’audició es 
farà a l’Espai Cultural «les Faixes».

Actuació del grup 
de música africana 
AFROBATU
| 22:00h | Parc Municipal, 
esplanada de baix

A continuació:
una estona de música  
amb DJ RUTXO
Activitat seleccionada en el procés de 
participació de Festa Major 2021 de la 
Regidoria de Joventut. 
Obertura per accés del públic 1/2 hora 
abans. Aforament limitat. En cas de pluja o 
mal temps l’acte quedarà suspès.
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D’AGOST16



XXIX Concurs de 
dibuix infantil 
Miquel Lerín – Maria 
Vilardell
| Durant tot el matí |  
Parc Municipal, zona llac
Organitza: Cercle Artístic del Moianès

Matinal de Jocs 
infantils amb FEFE i 
COMPANYIA
| A partir de les 11:00h | 
Parc Municipal, zona llac
Activitat amb mesures de seguretat i 
aforament limitat. En cas de pluja o mal 
temps l’activitat quedarà suspesa.

Missa solemne 
d’Homenatge a la 
Vellesa
| 12:00h | Església 
Parroquial de Santa Maria

116ena. Festa de 
l’Arbre Fruiter i 
d’Homenatge a la 
Vellesa
| 19:00h | Parc Municipal, 
esplanada de baix
amb l’actuació de l’Espai 
Musical de Moià
Obertura per accés del públic ½ hora 
abans. En cas de pluja o mal temps l’acte 
es farà a l’Espai Cultural «les Faixes» amb 
aforament limitat a 150 persones.
Acte retransmès per Ràdio Moià.

DIMArTS, 
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EXPOSICIONS
Obres del Concurs de Pintura Ràpida

| Del 16 d’agost a 4 de setembre |
Sala d’Exposicions del Casal

Inauguració el dia 16 d’agost a les 18:00 h.
Entrega de premis: 22 d’agost a les 18:30 h.

Jaume Casacuberta

| Del 7 al 15 d’agost | 
Sala d’Exposicions del Casal

Inauguració el dia 7 d’agost a les 19:00 h.  
a la zona del llac del Parc Municipal

Col·lectiva del Cercle Artístic del Moianès

| Del 4 al 12 de setembre |
Sala d’Exposicions del Casal

Inauguració el dia 5 de setembre a les 19:00 h.

Exposició de pintures «Colors de l’Àfrica» 
de l’artista senegalès Diaw

| Durant tot el mes d’agost | 
Biblioteca Municipal 1 d’Octubre
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