L'AGENDA
DIVENDRES 3
-L’Estany. De 7 a 9 del vespre a la Sala Polivalent de la Casa de Cultura, dins el Cicle d’activitats: A
L’Estany actuem per una vida saludable, Taller-Xerrada: interioritat i salut, a càrrec de Roser
Farràs. Activitat gratuïta. Organitza: Casa de Cultura i Ajuntament de L’Estany amb el suport de
Diputació de Barcelona. Inscrpcions a l’Ajuntament.
-Moià. A 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca Taller-conte: “Puc i Fer ioga a l’hivern i a la primavera”:
vols practicar ioga mentre t’expliquen un conte?. Activitat familiar. Porteu roba còmode! A càrrec
de Gemma Bitriu, Neus Cornellas i Rosa M. Forcada. Organitza: biblioteca de Moià
DISSABTE 4
-Calders. De 7 a 9 del vespre, al Centre Cívic, entrenament de ping-pong. Gratuït i obert a tothom.
Organitza: Club TT Moianès i Ajuntament de Calders.
-Moià. A les 11 del matí, a la sala petita del Casal, Taula rodona - la contaminació de la riera de la
Tosca. Organitza: La cosa nostra.
DIUMENGE 5
-Castellterçol. A les 8 del matí, a la plaça Vella IV KEDADA TRAIL.
-L’Estany. De 10 a 1 del migdia, amb sortida des del Centre de Visitants (pl. Del Monestir,4), Visita
guiada al Centre de Visitants, mina de desguàs i itinerari Domini de l’aigua. Organitza: Centre de
Visitants de l’Estany i Ajuntament de l’Estany.
Més informació 938303000 i estany.dinamitza@estany.cat
DILLUNS 6
-Castellterçol . De 10 a 2 del migdia a la Sala de Lectura Oﬁcina Mòbil de SOREA.
-Moià. A 2/4 de 7 del matí, amb sortida des de l'Avinguda de l'Arbre fruiter, autobús gratuït des de
Moià pel 6 de febrer ens jutgen a tots, defensem la democràcia (9N). Tornada al ﬁnalitzar. Reserva
de places a llavordestels@gmail.com.
-Santa Maria d’Oló. Mobilització per anar a la manifestació a favor dels imputats pel 9N. Més
informació /organitza: Oló per la Independència.
DIVENDRES 10
-Moià. A les 8 del vespre a la biblioteca Presentació del llibre “ I si parlem català? “ de David Vila i
Ros. Organitza: Biblioteca de Moià.
DISSABTE 11
-Castellterçol. A les 6 de la tarda al Centre Espai Escènic, Conferència Enric Sebastiani Obrador.
Organitza: Ac�vaterçol.
-L’Estany. De 10 a 1 del migdia i de 2/4 de 4 a 5 de la tarda, a la Sala polivalent de la Casa de Cultura,
dins el Cicle d’activitats: A L’Estany actuem per una vida saludable, Taller Cos i Creativitat. Taller
d’experimentació artístic/corporal, a càrrec de Lluïsa Playà i Eduard Duran. Activitat gratuïta.
Organitza: Casa de Cultura i Ajuntament de l’Estany amb el suport de la Diputació de Barcelona). Cal
portar roba còmoda, coixí i manta. Inscripcions a l’Ajuntament.
-Moià. A les 8 del vespre, a L’Auditori Sant Josep de Moià, Concert de Joventuts Musicals: MOS
AZIMANS, amb Laia Frigolé, cant, Miriam Encinas, ﬂautes i percussió, David Codina, organetto, Pau
Marcos, viella i direcció. Programa: Cançons del trobador occità Bernart de Ventadorn.
DIUMENGE 12
-Castellterçol. A 2/4 se 7 de la tarda al centre Espai Escènic 2a Mostra de Teatre Escena 42: “Florido
Pensil”, Grup l’Espardenya Teatre de Calldetenes.
-Moià. Durant el matí, al Club de Golf Montbrú, 4t Torneig carnestoltes modalitat: Scramble
(Parelles). Obert a tothom.
-Santa Maria d’Oló. A les 5 de la tarda a la biblioteca de la Fundació la Plana, Treball del text:
“Notas sobre la supresión de los partidos políticos”. Pensadoras per la Pau. Simone Weil.

DILLUNS 13
-Moià a 1/4 de 6 de la tarda a la biblioteca municipal de Moià. Trobada dels participants a
l’Atrapallibres categoria 11/12 anys per comentar el llibre “Duna” de Muriel Villanueva. Tertúlia
dinamitzada per Dolors Illa.
DIMARTS 14
-Moià a 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca municipal de Moià. TdeTallers: Farem una manualitat
hivernal!.
DIJOUS 16
-Moià. A 1/4 de 6 de la tarda a la biblioteca municipal de Moià. Trobada dels participants a
l’Atrapallibres, categoria 10 anys, per comentar el llibre “”l’aprenent de bruixot i els invisibles” de
Jordi Sierra i Fabra.
DIVENDRES 17
-L’Estany. De 7 a 2/4 de 9 del vespre, a la Sala polivalent de la Casa de Cultura, dins el Cicle: a l’Estany
actuem per una vida saludable, Xerrada: Podem fer un ús adequat dels medicaments, a càrrec
d’Emma Carné. Activitat gratuïta: Organitza: Casa de Cultura i Ajuntament de l’Estany amb el suport
de Diputació de Barcelona.
DISSABTE 18
-Monistrol de Calders. A partir de les 4 de la tarda, Rua de Carnestoltes pels carrers del poble, amb
ﬁnal de festa al pavelló . A les 9 del vespre sopar de pagès i a partir de les 11 de la nit ball de
confetti!
DIUMENGE 19
-Castellcir. IV Duatló de muntanya de Castellcir. A les 9 del matí, a la Quintana, apertura de boxes
i a les 10 sortida. Més informació: https://cursa.duatlocastellcir.com/
- Castellterçol. A les 7 de la tarda, al restaurant La Poua, Contes grans a la Poua: AI,QUIN
UN,L’AMOR!
-Monistrol de Calders. Durant tot el matí, ﬁra –festa de Sant Antoni Abat amb parades pels carrers
del poble, demostracions d’oﬁcis antics, exposicions, exhibicions canines i eqüestres, el joc de les
botifarres i molt més! A les 2 del migdia, al pavelló, arrossada popular. A les 5 de la tarda, al Centre
Parroquial, Teatre : Les amargues llàgrimes de Petra Von Kant de Rainer W. Fassbinder, al acabar
es farà un debat de l’obra. Organitza: Grup de teatre del Centre Parroquial de Monistrol de Calders.
DILLUNS 20
-Moià. De 4 a 8 del vespre, a l’Auditori de Sant Josep, audicions del segon trimestre de l’Escola de
Música de l’Escola Pia.
DIMARTS 21
-Castellterçol. De 2/4 de 8 ﬁns 2/4 10 del vespre a la sala de Lectura Club de lectura: “ El nen perdut”
de Thomas Wolfe.
-Moià. De 4 a 8 del vespre, a l’Auditori de Sant Josep, audicions del segon trimestre de l’Escola de
Música de l’Escola Pia.
DIMECRES 22
-Moià. De 4 a 8 del vespre, a l’Auditori de Sant Josep, audicions del segon trimestre de l’Escola de
Música de l’Escola Pia.
DIJOUS 23
-Moià. De 4 a 8 del vespre, a l’Auditori de Sant Josep, audicions del segon trimestre de l’Escola de
Música de l’Escola Pia.
-Santa Maria d’Oló. L’Escola Sesmón d’Oló celebra el dijous llarder amb una caminada amb els avis
de l’escola.
DIVENDRES 24
-Calders. A partir de les 3 de la tarda, al centre Cívic de Calders, l’escola Anton Busquets i Punset,
celebra el Carnestoltes. Organitza: Ampa de l’Escola.
-L’Estany. De 7 a 2/4 de 9 del vespre a la sala Polivalent de la Casa de cultura, dins el Cicle: a l’Estany
actuem per una vida saludable, Xerrada Hàbits arrelats: reﬂexions entorn de la cultura del beure,
a càrrec d’Anna Oliva i Maria Àngels Martínez, de la CMPPO (Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic
d’Osona). Activitat gratuïta: Organitza: Casa de Cultura i Ajuntament de l’Estany amb el suport de la
Diputació de Barcelona.
-Moià. De 4 a 5 de la tarda, pels carrers del poble, Rua Carnestoltes Escolar. Organitza: Escola Pia de
Moià. A 1/4 de 6 de la tarda a la biblioteca municipal de Moià. Trobada dels participants a
l’Atrapallibres, categoria 9 anys, per comentar el llibre “Brisa” d’Andreu Martín. Tertúlia
dinamitzada per Montserrat Plans. A les 8 del vespre a la biblioteca municipal. Projecció de tres
documentals relacionats amb el procés creatiu, inclosos en el projecte eivissenc “Aiguallums”
seguida d’una taula rodona-debat. Organitza: Cecle Artístic del Moianès.

- Santa Maria d’Oló. Carnestoltes a l’Escola Sesmón d’Oló. De 3 a 2/4 de 5 pels carrers del poble, Rua
de Carnestoltes. Sortida del torrent gros i arribada a la plaça Sant Antoni Maria Claret on farem
judici del rei carnestoltes.
DISSABTE 25
-l’Estany. A 2/4 de 5 de la tarda, Carnestoltes. Pendent conﬁrmar lloc. Més informació Ajuntament
-Moià. Durant el matí, al Club de Golf Montbrú, Champions League Mensual (2ª prova) modalitat:
Stableford Individual. Obert a tothom. A les 5 de la tarda, Carnestoltes Infantil. Cercavila i Festa a
la plaça Major. Organitza: CAU. A les 8 del vespre, a l’Auditori Sant Josep de Moià, Concert de
Joventuts Musicals: Orquestra de ﬂautes de Catalunya. Guanyadors del II Concurs de Flauta de
Catalunya.
-Santa Maria d’Oló. A partir de les 6 de la tarda, a la Fundació La Plana, xerrada, sopar, contes a la
vora del foc. Hi havia una vegada... Nit de contes a la Plana.
DIUMENGE 26
-Castellterçol. 2/4 de 7 del vespre al centre Espai Escènic 2a Mostra de Teatre Escena 42: “Homes”,
Grup Escènic Casino Caldes de Montbui.
-L’Estany. A la tarda, Carnestoltes infantil. Organitza: ACR i Ajuntament de l’Estany
DILLUNS 27
-Castellterçol. A les 8 del vespre, al Local del Bosquet de Can Sedó, Presentació conclusions espai
participatiu Bosquet.
-Moià. A les 8 del vespre a la biblioteca municipal de Moià, Tertúlia sobre la novel·la “La meva vida:
relat d’un home de províncies”de l’escriptor Anton Txekhov, a càrrec de Marià Baqués.
DIMARTS 28
-Castellterçol. Durant tot el dia a la Plaça Prat de la Riba Festa i Fira de l’Escudella i al Pavelló
Municipal Carnestoltes.

MARÇ
DIVENDRES 3
-Castellterçol. A las 10 del mati al Centre Espai Escénic Teatre “ la mongetera màgica” Cia Festuc
Teatre, Anem al Teatre ODA DIBA.
- Moià. A les 8 del vespre, a la biblioteca, projecció del documental “Life”, a càrrec dels escaladors
veneçolans Carlos Catarí i Shirleys Noriega, rodat en els sectors de Boulder Albarracín, Moià,
Manlleu, Savassona i La Comarca.
DISSABTE 4
- Moià. A partir de les 6 de la tarda, pels carrers del poble, Cercavila del Carnestoltes de Moià. A
partir de les 11 de la nit festa a “les Faixes”.
DIUMENGE 5
-L’Estany. De 10 a 1 del migdia, amb sortida des del Centre de Visitants de l’Estany (pl. Del Monestir,
4), Itinerari temàtic: Visita guiada al Centre de Visitants, mina de desguàs i itinerari Domini de
l’aigua. Organitza: Centre de Visitants de l’Estany i Ajuntament de l’Estany. Més informació
938303000 i estany.dinamitza@estany.cat
DIVENDRES 10
-L’Estany. De 2/4 de 7 a 2/4 de 8 del vespre, a la sala Polivalent de la Casa de Cultura, dins el Cicle: a
l’Estany actuem per una vida saludable, Taller Teixir: per què? Com? Amb qui? Una xerrada – taller
sobre els beneﬁcis del teixir en grup, a càrrec de Fina Niubó. Activitat gratuïta: Organitza: Casa de
Cultura i Ajuntament de l’Estany amb el suport de la Diputació de Barcelona.
DISSABTE DIA 11
-L’Estany. De 6 a 8 del vespre, a la sala Polivalent de la Casa de Cultura, dins el Cicle: a l’Estany
actuem per una vida saludable, Risoteràpia (especial Dia de la Dona), a càrrec de Rocío Martín
Simón. Activitat gratuïta: Organitza: Casa de Cultura i Ajuntament de l’Estany amb el suport de la
Diputació de Barcelona.
- Moià. A les 8 del vespre, a l’Auditori Sant Josep de Moià, Concert de Joventuts Musicals, amb
Agnès Mauri, viola i Benedek Horváth, piano. Programa: Telemann, Schumann i Prokoﬁev.

CURSOS I ACTIVITATS DE LES ENTITATS I AJUNTAMENTS
CALDERS

- Cursos al Casal Social de Calders. Cursos de Zumba, Gimnàstica de gent gran, Anglès, Manualitats
i modelatge amb fang, Ioga, Patchwork, Puntes de coixí, Gospel, Escola trail, Judo per a infants, joves
i adults, Dansa, Costura a màquina, Pilates i a més a més reforç d’escolar i Eso i Bingo l’últim
divendres de cada mes. Més inf. al Casal social de Calders. Tel. 93 830 92 63 / casal@calders.cat
- Bibliobus. Els dijous quinzenalment d'11 a 2/4 de 2 del migdia davant l'escola.

- Deixalleria mòbil. El 4 de febrer, 18 de febrer i 4 de març, a l'era de Can Feliu (davant de l'escola).

CASTELLCIR

- Bibliobus. Els dijous quinzenalment de 12 a 2 del migdia, al febrer dies 9 i 23; març els dies 9-23;
a l’abril dies 6 i 27, al costat de l’Ajuntament.

CASTELLTERÇOL

- Bibliobus. Tots els dijous de febrer, març i abril de 4 a 8 de la tarda a la plaça Enric Prat de la Riba.
- Grup de Dones. Els dimecres de 4 a 2/4 de 6 de la tarda al Casal Arrels.
- Punt Jove. De dilluns a divendres a la tarda al Bosquet de Can Sedó.
- Sala de Lectura. De dilluns a divendres, a la Sala de Lectura, de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 del vespre.
- Partits de futbol sala. Dissabtes i diumenges al pavelló municipal.
- Partits de futbol. Dissabtes i diumenges al Camp de futbol municipal.
-Mercat Setmanal. Dissabtes al matí a la plaça Enric Prat de la Riba.
-Escacs. Dilluns, Dijous i Divendres de 2/4 de 8 ﬁs a les 9 del vespre a la Sala de Lectura.
-EDU MOIANÈS. Fins a ﬁnal de curs 2017 dilluns de 5 a2/4 de7 del vespre i Divendres de 2/4 de 5 ﬁns
a les 6 a l’ediﬁci I.E. Ramona Calvet.

COLLSUSPINA

- Punt de trobada. Divendres de 2/4 de 5 a 8 de la tarda al Local Social Ramon Cabanas.
-Punt Jove Dissabtes de 5 a 2/4 de 9 al Local Social Ramon Cabanas.
-Tai-txi Dijous de 1/4 de 9 de 9 a 2/4 de 10 al Local Social Ramon Cabanas
- Curs de balls en línia el dissabte 11 i 25 de febrer de 5 a 6 de la tarda, al Local Social Ramon
Cabanas
- Bibliobus. de 4 a 8 de la tarda. Febrer i Març dies 14 i 28
- Tallers de Memòria per a la gent gran. Dimarts de 2/4 de 4 a 5 de la tarda al local de la gent gran.
- Cosidores. Dimarts de 5 a 7 de la tarda al local de la gent gran.
- Puntaires. Dilluns de 5 a 8 de la tarda al local de la gent gran.

L’ESTANY

- Balls de Saló. Amb inici el dia 27/01 i ﬁns el mes de juny, a 2/4 de 9 del vespre, al local Social el Cine
(cada 15 dies).
- Cicle: A L’Estany actuem per una vida saludable: Ioga per a nenes i nens. Els dissabtes 4, 11, 18 i 25
de març, d’11 a 1 del matí, a l’escola, a càrrec de Prana Ioga. Activitat gratuïta. Organitza: Casa de
Cultura i Ajuntament de l’Estany amb el suport de la Diputació de Barcelona. Inscripcions a
l’Ajuntament.
- Activitats al local de l’Associació de la gent gran de L'Estany. Dimecres de 9 a 10 del vespre, Cant
Coral. Dijous de 6 a 7 de la tarda, Llenguatge Musical. Dijous de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del vespre,
Xerrem en anglès. Divendres de 6 a 7 de la tarda, Noves Tecnologies. Dissabtes i diumenges de 5 a
7 de la tarda, Jocs de taula. Dimarts i dijous d’11 a 12 del matí es fa Gimnàstica a la Sala gran de
l’hotel d’entitats.
- Cicle de tallers i xerrades Actuem per a una vida saludable. Gratuït. Dissabte 15, 22 i 29 d’octubre
d’11 a 12 del matí a la Sala polivalent de la Casa de Cultura, Taller Hipopressius: Recursos per
millorar el sòl pèlvic i la musculatura abdominal (dirigit a dones), a càrrec d’Elena Cabello.
Divendres 28 d’octubre, 4 i 11 de novembre de 7 a 3/4 de 9 del vespre a la Sala polivalent de la Casa
de Cultura, Tallers de Coaching per a majors de 18 anys, a càrrec de Lidia Costa. 19 i 20 d’octubre
de 4 a 1/4 de 6 de la tarda al Parc lúdic de la Gent Gran, Taller a càrrec de la ﬁsioterapeuta Marta
Puig. Organitza: Ajuntament.
- Bibliobus. Els dimecres 1 i 15 de febrer i 1, 15 i 29 de març, d’11 a 2/4 de 2 del migdia

MOIÀ

- Ateneu La Pólvora. Taller d’aeris (trapezi, tela, corda i cèrcol). Tots els dimecres a la tarda. A les 6
per nens i a les 7 per adults. Inscripcions: info@trapezicinema.com.
- Mercat setmanal. Diumenge al matí a la plaça Major.
- Cultura de la Dona, Can Carner. Els dilluns de 7 a 8 del vespre, els dimecres de 4 a 5 de la tarda i els
dijous de 9 a 10 del vespre, Ioga (93 830 05 23).
- Biblioteca. Tots els dilluns de 2/4 de 4 a 2/4 de 5 de la tarda, Italià i francès. Tots els dimarts de 2/4
de 4 a 2/4 de 5 de la tarda, alemany i anglès. Gràcies a la col·laboració dels voluntaris internacionals
dels Avets. Cal inscriure’s a la biblioteca, imprescindible tenir nivell de conversa. Places limitades.
Gratuït.

MONISTROL DE CALDERS

- Bibliobus. Els dimecres quinzenalment d’11 a 2/4 de 2 del migdia a l’Av. del Dr. Pere Tarrés.

SANT QUIRZE SAFAJA

- Bibliobus. Els dijous quinzenalment de 2/4 de 12 a 2 del migdia, al febrer dies 2 i 16; al març dies
2, 16 i 30; a l’abril el dia 20, al costat de l’escola.

SANTA MARIA D’OLÓ

- Bibliobus. Els dimecres de 4 a 7 de la tarda a la Plaça Sant Antoni Maria Claret.

CURSOS I ACTIVITATS DEL CONSORCI DEL MOIANÈS
LA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA AL MOIANÈS

Forma’t i ocupa’t en un sector en creixement. Adreçat a persones en situació d’atur.
Projecte que consta de dues accions formatives de 200 hores (a escollir) i ofereix
l’oportunitat d’incorporar-se al mercat laboral mitjançant contractes boniﬁcats per a
les empreses del sector. Es combinarà una formació presencial a Can Carner amb una
formació pràctica en empreses del sector agroalimentari.

ACCIONS FORMATIVES:
- Curs especialitzat en logística i magatzem i obrador d’indústries
agroalimentàries.
Formació especíﬁca: Dimecres, dijous i divendres del 8 de febrer al 24
de març
Formació transversal: Dijous del 9 al 23 de febrer i 2 de març.
- Curs Formació especialitzada en qualitat a la indústria alimentària
Formació especíﬁca: Dilluns i dimecres del 8 de febrer al 3 d’abril
Formació transversal: Dijous del 9 al 23 de febrer i 2 de març.
Horaris: de 9 del matí a 2 del migdia, a Can Carner, Moià.

CURSOS PER A L’OBTENCIÓ DE TÍTOLS OFICIALS

- Curs de preparació per les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior. De
dilluns a dijous de 4 a 9 del vespre, a Can Carner. Moià.

LUDOTECA – ESPAI EDU.MOIANÈS

A diferents municipis del Moianès (de 6 a 12 anys). Activitats de reforç escolar i oci
(informa’t al Consorci)

-Castellcir. Dimecres De 3 a 2/4 de 5 de la tarda.
-Castellterçol. Dilluns de 5 a 2/4 de 7 de la tarda. Divendres de 2/4 de 5 a 6 de la tarda.
-L’Estany. Divendres de 2/4 de 5 a 6 de la tarda.
-Moià. Dimecres de 5 a 2/4 de 7 de la tarda.
-Monistrol de Calders. Dimarts de 5 a 2/4 de 7 de la tarda i Dijous de 5 a 2/4 de 7 de la
tarda.
-Sant Quirze: dimecres de 3 a 2/4 de 5 de la tarda
-Santa Maria d’Oló. Dilluns de 2/4 de 5 a 6 de la tarda i dijous de 2/4 de 5 a 6 de la tarda.

PUNTS D'INTERÈS
EXPOSICIONS

- Moià. Fins el 5 de juny, al Museu Municipal de Moià, Exposició “Neanderlife. Moments de
la vida Neandertal”. Per primera vegada s’exposarà la dent del “nen Neandertal de Moià” i
una cincuantena de peces més d’indústria lítica i restes d’animals trobats a la Cova de les
Toixoneres. Gratuït.
- Moià. Durant tot el mes de febrer a la biblioteca Exposició dels treballs de l’alumnat de
l’Escola d’Art Forma.

ARXIU HISTÒRIC

Moià. Per consultes cal concertar-ho al 938207600 o a arxiu@arxiu.moia.cat. També podeu
veure les novetats al web http://arxiu.moia.cat/

COVES DEL TOLL

Moià. Dissabte i diumenges, festius i ponts, obertes de 2/4 d'11 a 2 del migdia (30min abans
de l’hora de tancament es realitzarà l’última visita guiada). Amb l’entrada de les Coves es pot
visitar gratuïtament el Museu Arqueològic i la Casa Natal Rafel Casanova. Per reserves de
grups, activitats i tallers cal concertar-ho abans al 93 820 91 34, de dilluns a divendres de 8 a
3 del migdia. Més informació a www.covesdeltoll.com i a info@covesdeltoll.com

MUSEU CASA NATAL RAFAEL CASANOVA - MUSEU ARQUEOLÒGIC I PALEONTÒLOGIC
DE MOIÀ

Moià. Obert els dijous i divendres de 2/4 d'11 a 2 del migdia. Els dissabtes de 2/4 d'11 a 2 del
migdia i de 2/4 de 4 a 6 de la tarda. Els diumenges i festius obert de 2/4 d'11 a 3 del migdia.
Per visites guiades i activitats cal reservar i contractar el servei amb anticipació al telèfon
93 820 91 34.

MONESTIR DE SANTA MARIA DE L'ESTANY

L’Estany. El mones�r de L'Estany degut a obres de restauració romandrà tancat des del 12 de
desembre del 2016 al març del 2017. Consulteu dates de tancament al web:
www.mones�restany.cat

MUSEU ENRIC PRAT DE LA RIBA

Castellterçol. De dijous a dissabte obert de 10h a 2/4 de 2 del migdia i de 3 a 2/4 de 6 de la
tarda. Diumenges i festius obert de 10 del matí a 3 del migdia. 93 866 63 62.

ECOMUSEU DEL MOIANÈS

Visites a Esplugues (Castellcir), Poues de la Ginebreda i el Rentador de la llana
(Castellterçol). Cal reserva prèvia al Consorci del Moianès. 93 830 14 18 /
ecomuseu@consorcidelmoianes.cat

CASA DE CULTURA - CENTRE DE VISITANTS DE L'ESTANY - LA MINA

Obert cada dia de dilluns a diumenge de les 10 a les 2. Més informació a www.viulestany.cat,
al telèfon 93 830 30 00 / estany.dinamitza@estany.cat

Consorci del Moianès

Joies, 11-13. Moià
93 830 14 18
turisme@consorcidelmoianes.cat

www.consorcidelmoianes.cat
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