AGENDA D'ACTIVITATS
DEL MOIANÈS ABRIL
L'AGENDA
DISSABTE 1
-Calders. A les 12 del migdia, a la seu de l’A.T.A.P (Plaça Major,7), Xerrada de Numerologia,
a càrrec de Martí Morros. Gratuït. Organitza: A.T.A.P.
-L’Estany. A les 11 del matí, a la sala polivalent de la casa de cultura, dins el cicle: A L’Estany
actuem per una vida saludable, Taller de planter: recuperació de varietats locals per a horts
d’autoconsum. Activitat gratuïta, amb el suport de la Diputació de Barcelona. Inscripcions a
estany.dinamitza@estany.cat o al tel 938303000. XVIII Ral·li de la llana Trofeu Autosi, cotxes
clàssics. Horari de pas per L’Estany, de 2/4 de 12 a 2/4 de 3 del migdia. Organitza: Motor Club
Sabadell.
-Moià. Durant tot el dia al Molí Nou, Festa del Porc: a les 12 del migdia, vermut amb la rateta
que escombrava l’escaleta. A les 2 del migdia, dinar. A les 4 de la tarda, Rifa del porc, la truja
i el gruixut. A 2/4 de 6 de la tarda, Jocs rurals. A les 7, xocolatada i baixada del Formatge. A
les 8 del vespre, ni quarts ni hores. A 2/4 de 9 del vespre, sopar, i després concerts: Tres de
vuit (ho versionen tot), Catfolkin (toquen fusta) i Pe de Porc (Patxanga de la Cort). Organitza:
La Gent del Porc, amb el suport de l’Ajuntament de Moià. D’ 11 a 2 del migdia jornada de
Portes Obertes a l’Escola Bressol Garrofins, amb Botifarrada i castell inflable. Organitza:
AMPA Escola Bressol. A les 7 de la tarda a la plaça major. Assaig dels Falcons de Castellcir.
A les 8 del vespre a l’Auditori Sant Josep, Cicle Joves Talents: Brenda Sara, mezzosoprano i
Paloma Segarra, soprano. Programa: àrias i duets d`òpera. Organitza: Joventuts Musicals de
Moià i Ajuntament de Moià.
DIUMENGE 2
-Calders. A les 9 del matí (Inscripcions a 2/4 de 9), des de la Plaça Major de Calders, Caminada
Popular de 8,5 km, apte per a totes les edats. Preu 3 euros. Organitza: AEIG Caldàrius.
-Castellterçol. A 2/4 de 7 de la tarda, al centre Espai Escènic, 2a mostra de teatre Escena 42
“Júlia la filla de Jim Hawkinns” interpretada per Grup Blaugrana escena de Sant Feliu de Codines.
-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
de les Fonts. Organitza: Centre de Visitants/Ajuntament de L’Estany. Més informació:
938303000.
-Moià. A les 12 del migdia a l’Espai Escènic Les Faixes, obra de teatre 110% en anglès: Tall
Tales, on veurem com la Rosie viu unes aventures molt divertides. Obra interactiva per a
menuts a partir de 5 anys i tota la família, amb cançons, música i ball. Organitza: Level
Acadèmia d’idiomes i l’Ajuntament de Moià.
DILLUNS 3
-Castellterçol. De 10 a 2 del migdia, a la Sala de Lectura, Oficina Mòbil de Sorea.
DIMARTS 4
-Santa Maria d’Oló. A les 8 del vespre, a l’Escola de Música, Audicions dels alumnes
d’instruments i cambra. De 9 a 10 del vespre, a l’Escola de Música, Assaig de Caramelles.
DIMECRES 5
-Santa Maria d’Oló. A les 8 del vespre, a l’Escola de Música, Audicions dels alumnes
d’instruments i cambra.
DIVENDRES 7
-Calders. Termini per al lliurament de treballs del XII Certamen Literari Anton Busquets
i Punset de narrativa. Organitza: Col·legi Públic i Ajuntament de Calders (bases a la web
de l’Ajuntament de Calders).
-Moià. De 5 a 7 de la tarda a l’Auditori Sant Josep taller de dansa en família “Crear i enfortir
els llaços familiars”. De 5 a 6 de la tarda per a infants de 0 a 4 anys i de 6 a 7 de la tarda per
a infants de 5 a 8 anys. Cal inscripció prèvia al web de l’ajuntament de Moià són places
limitades.

-Santa Maria d’Oló. Taller d’Atrapasomnis, al centru. Places limitades. Més informació i
inscripcions a elcentruolo@gmail.com
DISSABTE 8
-Calders-Navarcles. A les 11 del matí al llac de Navarcles, dins la campanya “H2O/NH4 a
contracorrent” en defensa del riu Calders, activitats en família, xerrada i vermut musical.
-Castellterçol. A 2/4 d’11 del matí, al pàrquing del Canuto, ruta literària pels escenaris
d’Argelagues de Gemma Ruiz (La Vall, Les Canals i Esplugues). A les 6 de la tarda , a la Casa
Museu Prat de la Riba. Presentació del llibre “Argelagues” amb l’autora Gemma Ruiz.
-L’Estany. A les 6 de la tarda, a la sala polivalent de la Casa de Cultura, Inauguració de l’exposició
de fotografies Sàhara Occidental, l’oblit permanent, d’Ernest Vilches. Amb xerrada sobre la
vida quotidiana als campaments amb te saharauí. Dins el cicle Educació pel desenvolupament.
Amb el suport de la Diputació de Barcelona. Organitza: Casa de Cultura i Ajuntament de
L’Estany i APSS (Associació per al desenvolupament de Projectes Solidaris al Sàhara).
-Monistrol de Calders. A partir de les 4 de la tarda a la sala petita. Taller de decoració de
palmes i palmons
DIUMENGE 9
-Castellterçol. De 9 a 2 del migdia, al Centre d’Atenció Primària (CAP), Campanya Donació de
Sang.
-Moià. Durant el matí, al club de golf Montbrú, XVIII Trofeu Gastronòmic del Moianès. Fourball
parelles. Obert a tothom.
DIMARTS 11
-Moià. A les 6 de la tarda, a la biblioteca, Taller de Sant Jordi.
DIJOUS 13
-Moià. A les 9 del vespre, a la Plaça Major, Dijous Sant: Els Armats.
-Santa Maria d’Oló. A 2/4 de 6 de la tarda, al Centru, Pel·lícula.
DIVENDRES 14
-L’Estany. A les 9 del matí, amb sortida de la plaça del Monestir, L’Estany camina per la flama:
passejada per L’Estany i xocolatada (programes a part). Organitza: Amics per la Flama de
L’Estany i hi col·laboren totes les entitats de L’Estany. La recaptació serà per col·laborar amb
els amics de la Flama del Canigó per posar una placa commemorativa al Canigó. A la tarda,
al local social cine, Cine Familiar. Programes a part. Organitza ACR i Ajuntament de L’Estany.
-Moià. Ales 9 del vespre, a la plaça major, inici de la Processó dels Divendres Sant.
-Monistrol de Calders. A les 5 de la a la plaça nova tarda ballada del Esbart Rosa d’Abril de
Castellterçol
DISSABTE 15
-Castellterçol. A 2/4 de 10 del vespre, a la plaça vella, Representació de la Moixiganga de
Castellterçol. Organitza Esbart Rosa d’Abril. Col·laboren: els Grallers de Castellterçol i Grup
nou de teatre.
-Granera. A les 6 de la tarda, al casal, Taller de Gintònics, impartit per Xavier Bassa i Valls..
Aquest taller inclou: explicació prèvia, demostració i elaboració de 4 gintònics per cada
participant. Places limitades. imprescindible inscripció prèvia fins el 12 d’abril al telèfon
938668152 o a granera@diba.cat.
-L’Estany. Festa de la primavera. De 2/4 de 12 a 1/4 de 2 del migdia, a l’escola, Taller de cuina:
Aperititus de primavera. Places limitades. Inscripció prèvia a l’Ajuntament. De 4 a 2/4 de 7 de
la tarda, al Rec de les Nogueres, Passejada amb Segway, a càrrec d’indòmit. De 4 a 2/4 de 7,
Tir amb arc, a la pista vella, a càrrec d’Indòmit. De 5 a 2/4 de 7, a la pista esportiva, Masterclass
de Zumba Moianès, a càrrec de la Lourdes Barquero i Laura Portabrella. No cal inscripció
prèvia. A les 7 de la tarda, Cloenda de la Festa de la Primavera amb un espectacle de música
i màgia! al local social cine, amb Jim Tersol & the Dreamers + Mag Xule (invitacions a la Casa
de Cultura o 15 minuts abans al Cine). Activitats gratuïtes per a tothom. Organitza: Casa de
Cultura i Ajuntament de L’Estany.
-Moià. A les 8 del vespre, a l’auditori Sant Josep, Concert Joventuts Musicals: Accentus trio.
-Monistrol de Calders. A les 7 de la tarda a l’església de Sant Feliu . Concert amb el duet Meraqi
- Monistrol de Calders. A les 6 de la tarda, a la sala petita, dins la campanya “H2O/NH4 a
contracorrent ” en defensa del riu Calders, Conte-Contes i xocolatada.
-Moià. A les 8 del vespre a l’Auditori Sant Josep de Moià, Temporada Xarxa: ACCENTUS TRIO:
Olga Domínguez, violoncel; Oriol Codina, clarinet; Maria Molet, piano. Programa: Obres de
Bethoven, Rota i Piazzola. Organitza: Joventuts Musicals de Moià i Ajuntament de Moià.
-Santa Maria d’Oló. Durant la tarda Caramelles i Bastoners pels carrers del poble, amb la
participació de l’Aula de música i els bastoners de Santa Maria d’Oló.
DIUMENGE 16
-Calders. De 10 del matí a 2 del migdia, Caramelles pel poble. I a 2/4 d’1 arribada a la plaça
Major de Calders. Grup de Caramelles de Calders.

-Castellcir. Durant el matí pels carrers del centre del poble Segona Fira Agronatura, mostra
de productes agrícoles ramaders, forestals i alimentació de proximitat i activitats d’animació
i jocs. Al matí, Actuació del Esbart Rosa d’Abril dins el marc la fira. De 10 a 12 del matí, dins
la campanya “H2O/NH4 a contracorrent” en defensa del riu Calders, Exposició i conta-contes.
A partir de 2/4 de 6 de la tarda a la plaça de l’Era Aplec de Pasqua – Sardanes amb la Cobla
Canigó. Organitza: Ajuntament de Castellcir.
-Granera. A les 6 de la tarda al Casal, Opera escenificada “La ventafocs” de P. Viardot. Aula
de Cant de Mireia Pintó a l’ESMUC. Organitza: Joventuts Musicals de Moià i Ajuntament de
Granera.
-L’Estany. Durant tot el matí pels carrers del poble, Caramelles. Actuació final a la plaça del
Monestir, cap a les 13h. Organitza: Grup caramellaire “Sortits de l’ou”. Després de les caramelles,
lliurament de premis del Concurs Infantil de Dibuix de Setmana Santa. Organitza: Cercle
Artístic del Moianès, Casa de Cultura i Ajuntament de L’Estany. A la tarda, al cine, Quinto de
primavera. Programes a part. Organitza: ACR.
-Moià. Durant tot el matí Caramelles pel Carrers de la vila, diumenge de Pasqua.
-Monistrol de Calders. De 10 a 2 del migdia, sortida del Bar Sport i recorregut pels carrers de
la Vinya, Torrent, Llevant, Saladich fins escales a carrer granera i baixar per Saladich plaça
Nova, carrers Montserrat, Mallola, Església sortint de missa, carrer Fèlix estrada Saladich,
carretera Sabadell i acabar Masia del Solà -avinguda Pere Tarrés , a 2/4 d’1 aq la plaça major
de Calders Caramelles. Organitza: Grup de Caramelles de Monistrol de Calders
-Santa Maria d’Oló. Durant el matí, Caramelles i Bastoners pels carrers del poble, amb la
participació de l’Aula de música i els bastoners de Santa Maria d’Oló.
DILLUNS 17
-Monistrol de Calders. Caminada popular, vegeu programes a part
DIJOUS 20
-Castellterçol. A les 10 del matí, al Centre Espai Escènic. Teatre “The Flamingos” interpretada
per la Companyia Los Herrerita, Anem al Teatre ODA DIBA. Al matí, pels carrers i places del
poble, lectures al carrer amb els alumnes de l’IE Ramona Calvet i Picas.
-Collsuspina. A 2/4 d’1, ITV unitat mòbil per a grans vehicles.
-Moià. A les 9 del vespre a l’Auditori Sant Josep, “Espanya en dues trinxeres” dins el cicle
Gaudí de cinema.
DIVENDRES 21
-Calders. A les 5 de la tarda al Centre Cívic, Lliuraments de premis del certament literari
Anton Busquets i Punset, al finalitzar l’obra dels alumnes de cicle mitjà.
-L’Estany. Durant tot el matí, On és el drac? Activitat especial de Sant Jordi per als nens i les
nenes de l’escola de L’Estany. Organitza Sala de Lectura i Ajuntament de L’Estany. A les 7 de
la tarda, a la sala polivalent de la Casa de Cultura, Xerrada de la continuació del llibre
Peguera, l’home de gel. Com escriure un llibre?, a càrrec de Ramon Soler. Organitza: Sala de
Lectura i Ramon Soler.
-Collsuspina. A la tarda, al local social, Contacontes (programes a part).
-Moià. A partir de les 10 del matí en diferents places de la vila “Llegim al carrer” en motiu
de la Diada de Sant Jordi. Homenatge a “La disputa de l’Ase” de la qual es conmemora el 6è
centenàri de l’escriptor mallorquí Fra Anselm Turmeda. Durant el matí al Club de golf Montbrú,
IV Circuit NACEX 9D9. Fourball parelles. Obert a tothom.
-Monistrol de Calders. A partir de 2/4 de 4 de la tarda, els nens i nenes de l’escola L’Esqueix
Llegiran Faulas diverses dins l’activitat llegim al carrer. A les 11 de la nit al pavelló Festa
Flower Power amb el DJ Xavi Vazquez
-Santa Maria d’Oló. A 2/4 de 6 de la tarda, al Centru, Taller de cuina per convidar als amics.
Places limitades. Inscripcions a: elcentruolo@gmail.com
DISSABTE 22
-Calders. A les 6 de la tarda, al Centre Cívic, presentació de “Sense bitllet de tornada” últim
llibre de Josep Fábrega i Selva.
-Castellterçol. Revetlla de Sant Jordi. De 5 a 8 del vespre, activitats infantils i familiars: Exposició
sobre Tintín “Jo encara díria més. Les llengües tintinaires” (organitzada per l’AMPA de l’IE
Ramona Calvet i Picas), oberta a la tarda. “Teatre, roses i draks”, a càrrec del Grup d’esplai els
Draks de Castellterçol. I el secret de la biblioteca del campament dels lectors. Joc de participació
a l’entorn dels llibres i la lectura, amb Gest Lúdic l’Obrador. A les 9 del vespre, espectacle de
nit: “don Juan. Memòria amarga de mi” Companyia Pelmànec (Venda d’entrades 1 hora abans
de l’espectacle).
-L’Estany. D’11 a 2/4 d’1 del migdia, a la sala polivalent de la Casa de Cultura, Dins el cicle:
Actuem per una vida saludabel: Taller hort de proximitat: plantes i llavors de la nostra terra.
Neteja de llavors (varietats d’hivern), a càrrec de Xènia Torras (L’Era, Espai de Recursos
Agroecològics). Gratuït. Amb el suport de la Diputació de Barcelona. Inscripció prèvia a la Casa
de Cultura: 93 830 30 00. A les 6 de la tarda, a la sala polivalent de la Casa de Cultura, Passi

de Té amargo. Curtmetratge del fotoreporter Xavier Piera. A continuació, Taula rodona. Dins
el Cicle Educació pel desenvolupament. Amb el suport de la Diputació de Barcelona. Organitza:
Casa de Cultura, Ajuntament de L’Estany i APSS (Associació per al desenvolupament de Projectes
Solidaris al Sàhara).
-Moià. Festa 10è aniversari dels gegants Toll i Teixonera. A les 8 del matí amb sortida des de
l’Ajuntament de Moià, els Gegants Toll i Teixonera caminaran fins a les Coves del Toll (7km).
A les 10 arribada i esmorzat, i de les 11 a les 2 del migdia, començaran els tallers prehistòrics.
A la tarda, Iª Trobada de gegants i capgrossos prehistòrics: A les 5 de la tarda al Parc Municipal
(zona llac) Plantada de Gegants i a les 6 de la tarda s’iniciarà la Cercavila fins a la plaça Major.
A les 11 del matí a la biblioteca de Moià, presentació del conte “La Nàdia ja no s’amaga les
llàgrimes” a càrrec de la seva tutora Imma Llonch, juntament amb la il·lustradora Helena
Portella i en Dani Tomàs. Al finalitzar s’oferirà coca amb xocolata al Parc. Durant el matí, al
Club de golf Moià, IV Circuit NACEX 9D9, Fourball parelles. Obert a tothom.
-Monistrol de Calders. Ales 10 del matí a la plaça Nova Catifes de flors, a les 5 de la tarda a
la plaça Nova o si fa mal temps a la sala petita Taller de Titelles de Sant Jordi a càrrec
d’Activijoc . Hi haurà parades de llibres i roses de l’AMPA. i a les 8 del vespre a la plaça Nova
Concert amb mon Petit Món i tapes .Vegeu programa a part. Hi haurà parada de llibres i roses
de l’AMPA
-Sant Quirze Safaja. De 5 a 7 de la tarda, a la casa del poble (carrer major,6), Taller Construïm,
Creem i Scrapajem inscripció prèvia a l’Ajuntament.
-Santa Maria d’Oló. A 2/4 de 6 de la tarda, al Centru, Pel·lícula.
DIUMENGE 23
-Calders. A les 11 del matí , dins la campanya “H2O/NH4 a contracorrent” en defensa del riu
Calders Conta-Contes, pintada mural, actuació musical i xocolatada. A les 7 de la tarda al
Centre Cívic, concert recital de Sant Jordi “Tot sembla tant senzill” , poemes de Montserrat
Abelló , musicats per: Celeste Alías, veu; Santi Careta, guitarra; David Mengual, contrabaix;
Oriol Roca, bateria i Sonia Moya, recitació.
-Castellcir. Celebració de Sant Jordi amb parades de llibres i roses. A 2/4 d’1 del migdia, a la
Sala Sant Jordi, Conferència Les Poues de Glaç de Castellcir, a càrrec d’Andrea Porcar Sáez.
-Castellterçol. Durant el matí pels carrers i places de Castellterçol, Parades de Llibres i Roses.
-L’Estany. De 10 a 1 del migdia, Ruta Graugés. Recorregut per alguns indrets de L’Estany a
través dels poemes de Felip Graugés. Sortida a les 10 del matí de la Casa de Cultura. Organitza:
Sala de Lectura i Ajuntament de L’Estany (programes a part). A 3/4 de 9 del vespre, al local
social Cine, Partit de futbol Barça-Madrid en pantalla gegant. Organitza: Penya Blaugrana de
L’Estany i Ajuntament de L’Estany.
-Moià. Parades de Roses i Llibres pels carrers de la vila. Durant el matí, al Club de golf Moià,
IV Circuit NACEX 9D9, Fourball parelles. Obert a tothom. A les 12 del migdia a l’Auditori Sant
Josep de Moià, Cicle Joves Talents: Elena Sancho, piano; Sergi Sancho, cello. Programa: Obres
de Bach, Beethoven i Schumann. Organitza: Joventuts Musicals de Moià i Ajuntament de Moià.
A les 6 de la tarda a l’auditori Sant Josep de Moià Concert de la Coral Maranatha. Organitza:
Associació Hessed.
-Monistrol de Calders. Al matí lectura de textos i poemes. Hi haurà parada de llibres i roses
de l’AMPA. Lloc i hora pendent de concretar
-Sant Quirze Safaja. A les 12 del migdia, davant del parking de la Fonda Safaja, Concurs Literari
i Entrega de premis. Hi ha cinc categories dibuix infantil, narració de primària, narració juvenil,
narració secundària i narració adults. A 2/4 de 6 de la tarda, a la plaça de l’església, Aplec
de la sardana
-Santa Maria d’Oló. Diada de Sant Jordi. A les 10 del matí, Inauguració de l’espai Hemalosa
(radial de l’Ecomuseu del Moianès a Santa Maria d’Oló) i celebració del 2º Aniversari de la
comarca. A 2/4 d’11 del matí, presentació dels senders. A les 11 del matí, esmorzar. A 2/4 de
12 del matí, espectacle infantil: Sant Jordi a cau d’orella, a càrrec d’en Pep Tort. Organitza :
Ampa Sesmón d’Oló. Durant tot el matí, a la plaça Catalunya, venda de roses i parada de
llibres, a càrrec de l’Ampa Sesmón d’Oló.
DILLUNS 24
-Castellterçol. A 2/4 de 8 del vespre, a la Sala de Lectura. Presentació “Pla Equipaments
Culturals” amb tècnics del CERC
-L’Estany. Dins el cicle: A l’Estany actuem per una vida saludable, Taller de cuina per als nens
i nenes de l’escola de L’Estany, a càrrec de Laura Pérez, d’Alternatura. Amb el suport de la
Diputació de Barcelona. Organitza: Casa de Cultura i Ajuntament de L’Estany.
-Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca, Cantata “L’amiga d’en Bernat”, cantada pels
alumnes de 3 a 5 anys de l’Escola de Música de l’Escola Pia i, composta per Giannina Aztarian;
tot seguit T de Tallers, relacionat amb la cantata. A les 8 del vespre a la biblioteca de Moià.
Tertúlia literària de la novel·la “L’edifici laqubian” de l’escriptor egipci Alaa Al Aswani, a càrrec
de Marià Baqués.
-Santa Maria d’Oló. De 7 a 9 del vespre, al Centru, organització de la Gimcana jove.

DIMARTS 25
-Castellterçol. A 2/4 de 8 del vespre, a la Sala de Lectura, “Argelagues” de Gemma Ruiz.
Organitza: El Club de Lectura.
-Monistrol de Calders. A les 6 de la tarda, a la sala petita, dins la campanya “H2O/NH4 a
contracorrent” en defensa del riu Calders, Acte d’inici de Campanya, amb taula rodona,
poemes, sardinada i concert.
DIMECRES 26
-Sant Quirze Safaja. De 4 a 6 de la tarda a la Casa del poble (carrer major,6) Taller “la Vellesa
forma part de la vida” a càrrec de Eugènia Sales.
DIJOUS 27
-Castellterçol. A les 8 del vespre, a la Casa museu Prat de la Riba, Presentació del llibre “Pàtria
i progrés” amb l’autor Agustí Colomines
-Santa Maria d’Oló. A les 5 de la tarda, Gimcana Jove (lloc a determinar). Més informació
elcentruolo@gmail.com
DIVENDRES 28
-Moià. A 2/4 de 6 a l’auditori Sant Josep taller “El Bulling”, causes,conseqüències... a càrrec
de Anna Pla i Mercè Matamala. Organitza: Servei itinerant de mediació ciutadana de la
Diputació de Barcelona. A les 8 del vespre, a la biblioteca, Xerrada “La importància del tàndem
Ramon Casas i Santiago Rusiñol en el Modernisme català” a càrrec del pintor Josep Maria
Massegu. Primera xerrada del Cicle de Primavera del Cercle Artístic del Moianès.
DISSABTE 29
-Moià. Durant el matí al Club de golf Montbrú, Champions League Mensual, Stableford
individual. Obert a tothom.
DIUMENGE 30
-Castellterçol. A les 12 del migdia, a la plaça Prat de la Riba i Casa Museu Prat de la Riba,
trobada de Roda d’Esbarts Catalònia Infantils i Juvenils. Amb actuacions dels esbarts convidats:
Agrupació Cultural i Dansaire Pla del Penedès, Esbart Sant Jordi del Foment Martinenc, Esbart
Dansaire Caralt de Berga, Bitrac Dansa i Esbart rosa d’Abril de Castellterçol.
-Moià. A les 11 del matí , dins la campanya “H2O/NH4 a contracorrent” en defensa del riu
Calders Conta-Contes, Cercavila reivindicatiu i vermut popular.
-Monistrol de Calders. A les 11 del matí al Parc del Serrat. Creem l’hort aromàtic i aprenguem
a tenir cura , activitat intergeneracional per comprar entre pares i fills, avis i nets, tiets i nebots
o amics i coneguts
MAIG
DILLUNS 1
-Monistrol de Calders. Al matí al finalitzar la missa a la plaça de l’Església festa dels avis.
Homenatge als avis, amb l’actuació de quartet de corda amb vermut i entrega d’un obsequi
per la gent gran del poble . A 2/4 de 6 de la tarda al pavelló Espectacle d’animació “Amics de
la Gent Gran” i al finalitzar berenar per a tothom
DISSABTE 6
-Moià. A les 8 del vespre a l’Auditori Sant Josep de Moià, Cicle Joves Talents:Joan Ramon
Salamó i Eudald Buch, pianos. Organitza: Joventuts Musicals de Moià i Ajuntament de Moià.
DIUMENGE 7
-Calders. De 10 a 1 del migdia a la plaça Major, Trobada de Puntaires i Brodadores. De 11 a
2/4 de 2 del migdia, al Casal Exposició de treballs de màquina de cosir, puntes i patchwork.
La campanya H2O/NH4- a contracorrent: per la defensa del riu Calders, finalitzarà el 6/7 de
maig amb una Caminada Popular de Navarcles fins a Moià, seguint el curs del riu.
-Collsuspina. Aplec, missa a Sant Cugat de Gavadons
DIMECRES 10
-Sant Quirze Safaja. De 4 a 6 de la tarda, a la Casa del poble (carrer major,6) Taller “la Vellesa
forma part de la vida” a càrrec de Eugènia Sales.

PUNTS D'INTERÈS
EXPOSICIONS
-Campanya “H2O/NH4 a contracorrent” - en defensa del riu Calders. De l’1 al 18 d’abril, exposició
a Navarcles.
Del 9 al 15d’abril, exposició a Monistrol de Calders. El 16 d’abril, Exposició a Castellcir. Del 17 al
20 d’abril, exposició a Castellterçol. Del 21 al 23 exposició a Collsuspina. Del 23 al 29 d’abril exposició
a Calders. Del 29 d’abril al 7 de maig, exposició a Moià.
- Calders. Fins al 8 de maig, a CACIS (Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat) - el Forn de la Calç,
exposició Iugar-se /de-tener-se (2010-2015), de Pep Mata. Organitza: CACiS El forn de la Calç
- Castellcir. Caps de setmana del 15 al 23 d’abril, a la sala Sant Jordi, Exposició: Les Poues de Glaç
de Castellcir. (Caps de setmana).
- L’Estany. A la sala polivalent de la Casa de Cultura, Exposició de fotografies: Sàhara occidental,
l’oblit permanent, d’Ernest Vilches. Del 14 al 17 d’abril, de 10 del matí a 2 del migdia, a la sala
polivalent de la casa de cultura, Exposició del concurs Infantil de Dibuix de Setmana Santa.
Lliurament e premis: diumenge 16 (veure acte al dia de l’agenda). Organitza: Cercle Artístic del
Moianès, Casa de Cultura i Ajuntament de L’Estany
- 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.
Accés gratuït i visitable en horari de Museu.
-Moià. Del 10 d’abril al 2 de maig, a la biblioteca, Exposició La Biblioteca al laberint inspirada en
el conte La biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges, proposta visual i literària a càrrec de Martí
Vives i produïda per la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació Barcelona.
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. Horari d’Estiu (fins l’11 de desembre): obert els caps de setmana (dissabtes i diumenges)
de 2/4 d’11 a 2 del migdia i de 3 a 2/4 de 7de la tarda, i els festius i ponts de 2/4 d’11 a 2 del migdia.
Les Coves del Toll obren per Pasqua: del 8 al 17 d’abril de dilluns a dijous de 2/4 d’11 a 2 i de
divendres a diumenge de 2/4 d’11 a 2 i de 3 a 2/4 de 7. I l’1 de maig amplien també l’horari
d’obertuta de 2/4 d’11 a 3 del migdia. I del 15 al 19 de Maig, al parc prehistòric de les Coves del
toll, per a grups escolars i prèvia reserva, XVIè Mercat Escolar de la Prehistòria.
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 podeu contactar al 93 820 91 34, de dilluns a
divendres de 8 a 3 del migdia. Més informació a www.covesdeltoll.com i a info@covesdeltollcom
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 monestir de L'Estany degut a obres de restauració romandrà tancat des del 12 de
desembre del 2016 fins l’abril-maig del 2017. Consulteu dates de tancament al web:
www.monestirestany.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

Edita:

Aquesta acció està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament

CURSOS I ACTIVITATS DE LES ENTITATS I AJUNTAMENTS
ABRIL 2017
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 informació al Casal social de Calders. Tel. 93 830 92 63
/casal@calders.cat
- Casal Lúdic i esportiu de Setmana Santa. Dies 10, 11, 12 i 13 d’abril, de 9 a 2/4 de 2 del matí,
per a nens de 3 a 12 anys. Inscripcions al Casal social de Calders. 938309263
- Bibliobus. Dijous dia 20, d’11 a 2/4 de 2 del migdia davant l’escola.
- Deixalleria mòbil. L’1 i el 15 d’abril a l'era de Can Feliu (davant de l'escola).
- Mercat setmanal. Dissabte al matí
-Racó del didal: de les 5 a les 7 de la tarda al local d’entitats els dies 6 d’abril i 4 de maig, cada
primer dijous de mes Teixir en grup: fem mitja i ganxet.
CASTELLCIR
- Setmana cultural de l’Escola La Popa. Del 3 al 6 d’abril.
- Bibliobus. Els dijous 6 i 27 d’abril, quinzenalment de 12 a 2 del migdia, al costat de l’Ajuntament.
CASTELLTERÇOL
-Exposició sobre Tintín “Jo encara diria més. Les llengües tintinaires”. Del 10 al 28 d’abril de
dilluns a divendres de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 del vespre a la Sala de Lectura.
- Fem salut! Els dijous a partir del 20 d’abril de 2/4 de 4 a 2/4 de 5 de ka tarda, a l’Espai Lúdic
(Plaça dels Estudis).
- Setmana Cultural a l’IE Ramona Calvet i Picas del 18 al 21 d’abril, a 2/4 de 9 del vespre, a la
Sala de Lectura.
- Bibliobus. Els dijous 6, 20 i 27 d’abril, a les 4 de la tarda fins les 7 del vespre, 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.
- Jornades de Tecnificació de Futbol Sala. Del 10 al 13 d’abril, de 9 a 2 del migdia, al pavelló
municipal. Club Futbol Sala Pavelló.
- Partits de futbol. Dissabtes i diumenges al Camp de futbol.
- 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.
- Balls de Saló. Els dilluns, un grup de 6 a 7, i l’altre de 7 a 8 del vespre, al Casal de gent gran
Arrels (fins el 24 d’abril).
COLLSUSPINA
- Punt de trobada. Divendres de 2/4 de 5 a 8 de la tarda al Local Social Ramon Cabanas.
-Punt Jove Dissabtes de 2/4 de 6 a 2/4 de 9 al Local Social Ramon Cabanas.
-Tai-txi. Dijous d’ 1/4 de 9 a 1/4 de 10, del cespre, al Local Social Ramon Cabanas
- Bibliobus. Dimarts 18 d’abril de 4 a 7 de la tarda, cada 15 dies.
- Curs de balls en línia. Els dissabtes 8 i 22 d’abril, de 5 a 6 de la tarda, al local social.
- Casal de Setmana Santa. Els dies 10, 11 i 12 d’abril, de 9 del matí a 1 del migdia, al local social.
Per infants de 3 a 12 anys. Per més informació: Ajuntament de Collsuspina.
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 els divendres). Organitza: ACR.
- 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. Els dissabtes 22 i 29, a l’Hotel
d’entitats, dins el cicle Actuem per una vida saludable, Ioga per a nenes i nens de 8 a 12 anys.
A càrrec de Prana Ioga. Cal inscripció prèvia a l’Ajuntament. Activitat gratuïta: Organitza: Casa
de Cultura i Ajuntament de l’Estany amb el suport de la Diputació de Barcelona.
- Bibliobus. El dimecres 19 d’abril, d’11 a 2/4 de 2 del migdia.
- Mercat setmanal. Dimarts al matí, al centre del poble

MOIÀ
- Museu de Moià. De 9 a 1 del migdia ( acollida de 8 a 9 matí i d’1 a 2 del migdia), de dilluns
10 a dijous 13 d’abril Activitats i Tallers de Setmana Santa “ De vacances al Museu” per a
nens i nenes de 3 a 12 anys.
Més informació i inscripcions 938209134 o a: info@covesdeltoll.com
- 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 - Nou horari
primaveral –. Obert els dilluns, dimarts i dijous de 4 a 7 de la tarda i els divendres i dissabtes,
de 7 a 12 del vespre-nit.
- 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. Setmana de l’intercanvi: Compartim lectures. Del 27 al 30 de març porta un
llibre que t’agradi a l’escola i recull el teu Val. I del 31 de març al 6 d’abril, vine a la biblioteca
a bescanviar el val per un llibre. I 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.
- Casal de Setmana Santa Club Judo Moià. Els dies 10, 11, 12 i 13 d’abril, de 2/4 de 9 a 2/4
de 2 del migdia. Més informació al CJM.
MONISTROL DE CALDERS
- Posa’t en forma. Aeròbic, zumba, pilates. Més informació: associacioditifet@gmail.com
- Bibliobus. Dimecres 5 i 26 d’abril, d’11 a 2/4 de 2 del migdia a l’Av. del Doctor Pere Tarrés.
- Casal de setmana Santa. Els dies 10,11, 12 i 13 d’abril, al matí, Casal de Setmana Santa.
Més informació A.E.Monistrolenca.
SANT QUIRZE SAFAJA
-Especial Dia del pare. Sortegem una tablet digital A tots els pares que el cap de setmana
del 17, 18 i 19 de març consumeixin o gastin en algun establiment i/o restaurant del municipi
i que omplin la butlleta dels desitjos “La vida et regala moments”.
- Bibliobus. El dijous 20 d’abril, de 2/4 de 12 a 2 del migdia, al costat de l’escola.
- Taller de Brodats. Del 19 d’abril al 12 juliol, a la casa del poble (carrer major,6) cada
dimecres de 2/4 d’11 a 2/4 d’1, Taller de Brodats amb Montserrat Melo. Més inf: Tel 607204975.
- Colònies Hípiques al Fai West Ranch. Del 10 al 15 d’abril, des de les 9 del matí fins a les 6
de la tarda. Més informació: 933424887 i 600409646
- Taller de restauració de mobles. Tots els dissabtes, al Centre Cívic Parc de l’Aigua, d’11 a
1 del migdia, Taller de restauració de mobles. Més informació i inscripció a l’Ajuntament
938660368 o bé st.quirzes@diba.cat
SANTA MARIA D'OLÓ
- Bibliobus. Els dimecres 5, 19 i 26 d’abril, de 4 a 7 de la tarda a la Plaça Sant Antoni Maria
Claret.
- Mercat setmanal. Dimarts al matí a la plaça Sant Antoni Maria Claret.
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CURSOS I ACTIVITATS DEL CONSORCI DEL MOIANÈS
ABRIL - MAIG 2017
FORMACIÓ EMPRESARIAL
- Impulsa el teu negoci mitjançant un app mòbil (2h)
Dijous 11 de maig de 7 a 9 del vespre, a Castellterçol.
- Sòc autònom/a: aprenc a gestionar el meu negoci (16h)
Dimarts i dijous del 30 de març al 27 d’abril, de 7 de la tarda a 9 del vespre, a Can Carner. Moià.
- Conferència: Empresa, coneix el que pots i no pots deduir en els teus impostos (2h)
Dijous 20 d’abril, a les 7 de la tarda, a Can Carner, Moià.
- Curs d’eines necessàries per a la implantació de la LOPD a la teva empresa (6h)
Els dimecres 26 d’abril i 3 de maig, de 6 de la tarda a 9 del vespre, a Can Carner. Moià.
- Conferència: Quines cobertures de la Seguretat Social tinc com a autònom? (2h)
Dijous 27 d’abril a les 7 de la tarda, a Can Carner. Moià.

FORMACIÓ EL MOIANÈS VE DE GUST
- Jornada Ecofòrum: Cap a la qualitat empresarial en l’elaboració de productes alimentaris (4h)
Dimecres 19 d’abril, de 4 a 7 de la tarda, a Can Carner. Moià.
- Seminari: Repensem el comerç tradicional (3h)
Dimarts 25 d’abril, a les 8 del vespre, a Can Carner, Moià.
- Formació tècnica en sistemes de Qualitat. Abril. A concretar.

FORMACIÓ PER A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR
- Tallers: Objectiu Trobar feina (3)
Els divendres 28 d’abril i 26 de maig, de 2/4 de 10 a 2/4 d’1 del matí, 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 Safaja: 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.

Consulta tota la programació formativa, dates i horaris a:
www.consorcidelmoianes.cat
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