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Els gegants de Moià oferiran un
espectacle per poder ser presents a
la Festa Major
Davant de la impossibilitat de fer cercavila per les mesures per combatre la
Covid-19

Els gegants Ferran i Isabel de Moià en una imatge d'arxiu | Xavier Rius

Els geganters i grallers de Moià han presentat una alternatiova una alternativa als actes
tradicionals de la Festa Major per aquest any 2020.
Amb la situació derivada de la crisi de la Covid-19, en la qual no es pot garantir el distanciament
de 2 metres entre les persones durant les cercaviles de gegants, i pel fet que consideren que per
viure la Festa Major de la Vila de Moià és totalment imprescindible la presència dels gegants, han
prepatar una nova manera de gaudir-los.
Per aquesta raó han presentat un conte en format espectacle que porta per nom aCOLORim Moià,
on el públic es podrà situar amb distància de seguretat i mascareta en una cadira i podrà gaudir de
la imatgeria festiva de la Vila de Moià.
El conte ens traslladarà a veure com els gegants i capgrossos es desperten després del
confinament i proposen fer la festa més gran de totes ja que tenen moltes ganes de ballar
després de tants mesos tancats a casa. Però un capgròs una mica entremaliat i golafre, no ho
posarà gens fàcil, ja que prefereix no fer res.
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Així doncs, la resta de capgrossos intentaran de totes les maneres possibles convènce'l per
acolorir Moià per fer possible aquesta gran festa, però per saber si se'n sortiran caldrà esperar al
divendres 14 d'agost a les 19.00h a la pista de l'Escola Josep Orriols i Roca de la Vila de Moià.
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