


lesbastoneres



3

Salu
   tació

Pro
 gra
   ma

   ín
dex

Agraï
   ments

 19

 4

55
Col·la
bora
dors



Benvolguts mogencs i mogenques, 
aquest no és un any qualsevol, i no només perqué és el 
primer estiu relativament normal post pandèmia, sinó per 
la importància de saber gaudir el present que hem recuperat 
i el futur que ens hem de guanyar. 

Les tradicions culturals d’aquest país i d’aquest món post modern són 
una joia que hem de saber gaudir i alhora són un repte a conservar. 
Un somriure als grallers i timbalers, un crit d’ànim als balladors de 
cercavila, un ball amb la vostra parella, mare, pare, avis, àvies... 
En fi, sortir i gaudir de la festa per tots els carrers i places del poble.
 
És tant important organitzar la Festa Major com saber gaudir-la i par-
ticipar, perqué sense els protagonistes, que sou tots vosaltres, no hi ha 
història ni organització que sigui vàlida. 

Esperem que disfruteu d’aquesta Festa Major present i les 
futures que ens hem de guanyar per molts més anys.

Un somriure 
als grallers 
i timbalers, 
un crit d’ànim 
als balladors 
de cercavila, 
un ball amb la 
vostra parella, 
mare, pare, 
avis, àvies ...

La comissió 
de  festes de 
Sant Jaume 

de Moja
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Divendres 15
CONCERT DE ROCK 
a càrrec del grup 
The Acoustic Plan
> A les 22,30 h
 > A la rambla Pau Casals

Dissabte 16
LA MÚSICA A MOJA 
amb una visita guiada 
pels carrers del poble a 
càrrec de Jordi Mestre 
i Sendra
> A les 9,30 h
 > A la plaça de l’Església
Preu soci de l’Ateneu: 2 € 
Preu no socis de l’Ateneu: 5 €
Places limitades.
Inscripció prèvia al següent correu:
ateneumogenc@gmail.com 

Organitza: Ateneu Mogenc

Pro
 gra
   ma

Dissabte 16
TROBADA DE GERMANOR 
D’ARROSSOS cuinats en grup 
on cadascú cuinarà i menjarà 
la seva paella
Cal portar: tots els estris per cui-
nar l’arròs (fogonet, butà, etc) i el 
què us calgui per fer l’àpat.
> A les 12 h
 > A la rambla Pau Casals
Des de l’organització us facilitarem el 
parament de les taules, l’aigua i el pa 
per a cada grup.

Inscripció prèvia al següent correu:
comissió@festesdemoja.cat 

INAUGURACIÓ 
de l’EXPOSICIÓ ARTÍSTICA 
“Digueu-me per què” a càrrec 
de Fèlix Plantalech i Batlle
> A les 19,30 h
> A la torre de Moja
Patrocina: Ajuntament d’Olèrdola



Diumenge 17
LA MÚSICA A MOJA 
amb una visita guiada 
pels carrers del poble a 
càrrec de Jordi Mestre 
i Sendra
> A les 9,30 h
 > A la plaça de l’Església
Preu soci de l’Ateneu: 2 € 
Preu no socis de l’Ateneu: 5 €
Places limitades.
Inscripció prèvia al següent correu:
ateneumogenc@gmail.com 

Organitza: Ateneu Mogenc

Jornada de PORTES 
OBERTES per visitar 
la Torre 
> De les 10 h i fins les 12 h
> A la torre de Moja
Patrocina: Ajuntament d’Olèrdola

Dilluns 18
GUERRA d’aigua i 
FESTA de l’ESCUMA
> A les 18 h
> A la zona esportiva els Pins
Cal portar: banyador o roba adequada 
per mullar-vos, xancletes i tovallola

Dimarts 19
TOBOGANS refrescants
> A les 17 h
> A la zona esportiva els Pins
Cal portar: banyador o roba adequada 
per mullar-vos, xancletes i tovallola.

PERFORMANCE 
participativa  i interactiva  
sota el títol “Tu t’ho creus?” 
a càrrec de les Mireies
Aquesta activitat ens convida a una 
reflexió per combatre i desmuntar els 
significats i narratives que oprimeixen 
i discrimen a les persones LGTBI.
> A les 19 h
> A la rambla Pau Casals
Patrocina: Ajuntament d’Olèrdola 
i Diputació de Barcelona
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Dimarts 19
CAMINADA NOCTURNA 
pels boscos d’Olèrdola
> A les 20,15 h
> A la rambla Pau Casals
Organitza: BTT El Bressol amb la 
col·laboració de Cavas Hill i la 
Comissió de Festes.

CINEMA A LA FRESCA 
per a tots els públics
Pel·lícula a determinar
> A les 22 h
> A la rambla Pau Casals

Dimecres 20
VISITES GUIADES 
a la Torre 
> A les 19,30 h
> A la torre de Moja
Inscripció prèvia al següent correu:
oldl.turisme@olerdola.cat 
O bé, trucant al següent telèfon: 
93 890 35 02
Patrocina: Ajuntament d’Olèrdola

SHOW DE MÀGIA a 
càrrec del Mag Stigman 
amb l’espectacle 
“Més que màgia” 
> A les 22 h
> A la zona esportiva els Pins

Dijous 21
INICI DE LA CAPTA 
pels carrers del poble
> A les 19 h
> A la plaça de l’Església
Organitza: Diables de Moja-baLlem?

-i tanT!



Dijous 21
INAUGURACIÓ de l’EXPOSICIÓ 
FOTOGRÁFICA a càrrec dels socis de 
l’Asssociació Fotogràfica de Moja
> A les 19,30 h
 > Al Local Nou
Durant l’acte s’oferirà un refrigeri als assistents.
Romandrà oberta durant tots els dies de Festa 
Major.

Organitza: Associació Fotogràfica de Moja

CONCERT TRIBUT A NAT KING 
COLE a càrrec dels Swingin Session 
Band The Acoustic Sound
amb Mark Cowling (guitarra i veu), 
Xavi Díaz (guitarra i veu), Pep Rius 
(contrabaix) i Isidre Ruiz (bateria)
> A les 22 h
> Al pati de la capella de Sant Cugat
Durant l’acte s’oferirà 1 copa de cava 
o refrigeri i 1 tastet.

Divendres 22
PREGÓ a càrrec 
de Pere Soler Bolet
> A les 20 h
> Al pati de la Capella Sant Cugat
En acabar, RESOPÓ
> A la rambla Pau Casals

CASTELL DE FOCS 
D’ARTIFICI
> A les 22,30 h
> A la Zona de la Plana 
(davant de l’Escola Circell)
Patrocina: Ajuntament d’Olèrdola

A continuació, al Sindicat,
 inici del CORREFOC. 
*Recorregut: c/Sindicat,
La Carrerada, plaça Major, 
C/Santa Maria, C/Lluis 
Companys i plaça de 
l’Església.

Tot seguit, a la mateixa plaça, 
VERSOS DIABÒLICS i  PETADA 
DE LA FORCA GROSSA
Organitza: Diables de Moja
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CONCERT JOVE 
amb el grup penedesenc 
REY DE COPAS
> A la 1 h
> A la zona esportiva Els Pins
Col·labora: Grup de Joves de Moja

Tot seguit, DJ LLOBET
Hi haurà servei de barra

Dissabte 23
ESMORZAR POPULAR
> A les 9 h i fins les 11 h
> Al Local Nou

TIMBARADA 
pels carrers del poble
> A les 12 h
> A la Plaça de l’Església
Organitza: Diables de Moja

*en cas de pluja 
tots els aCtes es 
faran al local Nou



Dissabte 23
Inici de la CERCAVILA amb: el Drac 
de Moja, els Diables de Moja, els Diables 
de Barberà del Vallès, els Diables petits de 
Moja i els Diables petits d’Olesa de Bones-
valls, els gegantons Farigola i Romaní i els 
gegantins Parellada i Xarel·lo, el Ball de 
Bastons, els Capgrossos, els Cavallets, les 
Panderetes i el nou Ball de Panderos. 
Tots ells amb l’acompanyament de grallers i 
timbalers. 

*Recorregut: plaça de l’Església, 
C/ Sant Jaume, C/ Germandat, 
C/ Migdia, C/Sant Jordi, La 
Carrerada, plaça Major, C/ Santa Maria, 
C/ Lluis Companys i plaça de l’Església.
> A les 19,30 h
> A la plaça de l’Església

BALL DE FESTA MAJOR 
amb l’Orquestra Cimarrón 
> A les 0,30 h
> A la rambla Pau Casals
Hi haurà servei de barra
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Diumenge 24
MATINADES I TOC 
de GRALLA
pels carrers del poble 
> A les 7,30 h
> A la plaça de l’Església

JORNADA de PORTES 
OBERTES per visitar 
la Torre
> De les 10 h i fins les 12 h
 > A la Torre de Moja
Patrocina: Ajuntament d’Olèrdola

PORTES OBERTES i 
EXPOSICIÓ DEL 150è 
ANIVERSARI del 
TEMPLE PARROQUIAL
> De les 11 h i fins les 13 h
> A la Capella Sant Cugat

REPIC DE CAMPANES 
anunciant la Festa
> A les 12 h

MISSA SOLEMNE I 
OFRENA a l’apòstol Sant 
Jaume presentada pel 
Consell Pastoral, els or-
ganitzadors de la Festa 
Major i els balls i entitats 
participants  
> A les 13 h
> A la Parròquia Sant Jaume
En acabar, 
CANT DELS GOIGS
Tot seguit, al Local Nou, 
VERMUT POPULAR

ANIMACIÓ INFANTIL 
amb l’espectacle  “De 
viatge” a càrrec de la 
companyia d’espectacles 
Alea Teatre.  
> A les 19 h
> A la Rambla Catalunya

CONCERT DE CLOENDA 
a càrrec de l’Albert Martí-
nez i l’Enric Colomer
> A les 20,30 h
> A la rambla Pau Casals
En acabar, ROM CREMAT 
per a tothom

*en cas de pluja 
tots els aCtes es 
faran al local Nou

ENCESA SIMULTÀNIA de 
bateries pirotècniques
> A les 22 h
> Pels carrers del poble
Organitza: Diables de Moja

Dilluns 25
PORTES OBERTES i 
EXPOSICIÓ del 150è 
ANIVERSARI del 
TEMPLE PARROQUIAL
> De les 11 h i fins les 13 h
> A la Capella Sant Cugat

MISSA SOLEMNE, 
presentació de les 
OFRENES i  memòria dels 
difunts del darrer any
> A les 20 h
> A la Parròquia Sant Jaume
En acabar, 
CANT DELS GOIGS
Tot seguit, TRACA FI 
de FESTA
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las mariposas también están a la Festa major de moja
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Us desitgem 
molt bona Festa Major
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Enguany, ens plau molt poder fer aquests agraïments per moltes raons: 
perquè ha tornat la nostra Festa Major amb els costums i tra-
dicions tal i com la vam deixar tot just fa 2 anys; perquè a cada casa 
es farà xerinola gran una altra vegada; perquè hi ha un seguit d’actes 
que faran que entre tots plegats ens ho passem d’allò més bé; perquè 
gràcies a la vostra col·laboració, la de les empreses que han 
destinat un donatiu per ajudar a fer més grossa la Festa Major i, prin-
cipalment amb el suport logístic i econòmic de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, aquesta Festa Major d’estiu de Moja s’ha pogut fer realitat. 

Estem agraïts al Pere Soler Bolet per haver acceptat el major i més 
apreciat acte: fer el pregó. Gràcies Pere, perquè per nosaltres ha sigut 
tot un honor! 
Un altre motiu pel qual ens sentim agraïts és perquè cada ball s’ha 
preparat les seves millors gales per sortir a la nostra esperada 
Cercavila amb moltes ganes i il·lusió, així com els grallers i tim-
balers del poble s’han procurat de tenir-ho tot a punt perquè quedi 
ben lluït. 
Gràcies a la Montse Conches –veïna i dissenyadora de Cazando Ma-
riposas– les copes i el programa d’actes retornen amb un gran 
simbolisme dins la nostra Festa Major. Gràcies Montse per acompa-
nyar-nos baixada avall a dalt d’un cotxe sense frens. 

Però, sobretot, sobretot... estem agraïts perquè hi seràs TU! 
Tu seràs l’espurna que encendrà qualsevol coet. 
Tu seràs el motor que ens farà vibrar quan estiguem cansats. 
Tu seràs el somriure que omplirà d’alegria qualsevol indret del poble. 
Tu faràs repicar els cascavells de goig quan al teu pas sonin les gralles i 
timbals. TU ets, sens dubte, el/la protagonista d’aquesta Festa 
Major! Així doncs, des de la Comissió de Festes de Moja et vo-
lem donar a TU en especial les gràcies, per seguir i participar de 
les propostes que us fem arribar en aquest programa d’actes, juntament 
amb altres entitats que també han volgut ser presents per oferir-vos una 
gran varietat d’ activitats per tal que puguis gaudir d’aquesta 
Festa Major com mai. A totes i tots: GRÀCIES!

Hola! Soc 
Sant Jaume 
de Moja, i us 
vull agraïr la 
vostra partici-
pació a la meva 
Festa que tam-
bé és la vostra.
Ja sabeu on 
podreu 
trobar-me 
quan s’acabi: 
a la parròquia 
que porta el 
meu nom.
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