AGENDA ACTIVITATS JUNY 2017
CONSORCI PROMOCIÓ DELS MUNICIPIS DEL MOIANÈS

ACTIVITATS DEL MES DE JUNY

DIJOUS 1
-Castellterçol. A 2/4 de 4 de la tarda, al Centre Espai Escènic, MÔESIA a càrrec de Mô Clown Cia. Organitza:
Bibliobús Tagamanent.
DIVENDRES 2
-Castellcir. A les 8 del vespre, a la sala Sant Jordi, reunió oberta a tothom per preparar el programa d’activitats
culturals i esportives.
-Moià. A les 7 de la tarda, al bar musical Tosca, Cafè D’Art, quan la creativitat ens uneix. Sis parelles artístiques
ens mostren el seu procés creatiu. Organitza: Comunitat els Avets.
DISSABTE 3
-Castellterçol. A les 12 del migdia, a la Casa Museu Prat de la Riba, recepció dels jugadors de Futbol Sala. De 4 a 8
dels vespre, al Bosquet de Can Sedó, festa infantil Activaterçol.
-Collsuspina. A partir de les 10 del mati, Festa dels 10 anys de Desperta Espurnes, amb espectacles, tallers,
música, colors . paella popular i moltes sorpreses. Consulteu programació a www.despertaespurnes.org
-Granera. A les 6 de la tarda, a l’Església de Sant Matí, dins el Festival Viu la Música al Parc, Trio de violoncels.
Peter Schmidt, Anna Costa i Amat Santacana. Taller: l’ofici de filar amb Tastet de productes del Moianès.
Organitza: Joventuts musicals i Ajuntament de Granera.
-L’Estany. A les 6 de la tarda, al cine, Sessió informativa sobre el desfibril·lador i la recollida selectiva de residus
casa per casa. Organitza: Ajuntament de l’Estany. Regidora de medi ambient.
-Moià. De 10 a 2/4 de 2 del migdia i de 4 a 7 de la tarda Festa de l’Esport. Al parc municipal vine a practicar
diferents esports: futbol, bàsquet, classes de zumba, tenis taula, itinerari amb bicicleta, golf, tirolina, rocòdrom i
escalada de caixes, jocs gegants,... Consulta les activitats dirigides i horaris (programes a part). A les 6 de la tarda
al Pavelló Poliesportiu, Festival de Patinatge. A 2/4 de 10 de la nit, amb sortida des del parc municipal i
inscripcions el mateix dia a partir de 2/4 de 8 del vespre, Caminada nocturna. Cal portar lot o frontal. Amb
avituallament i coca amb xocolata al acabar Organitza: GEMI. En motiu de la festa de l’esport, Jornada de portes
obertes al Camp de Golf Montbrú. Organitzen: Entitats esportives i Ajuntament de Moià, en col·laboració amb la
Diputació de Barcelona. A les 11 del mati, al pati de l’escola Pia, “Un concert de pel·lícula”. Organitza: Escola de
música de l’escola Pia de Moià. A 2/4 de 10 del vespre a l’Espai cultural Les Faixes Bandes Sonores de Gala 2017
amb l’actuació de Cor Xera de Moià, Coral de Salelles i Capella de Música Burés.
-Santa Maria d’Oló. Dinar de voluntaris i propietaris forestals al Camp de Tir en la Trobada Voluntaris ADF
QUERCUS
DIUMENGE 4
-Castellterçol. A les 11 del matí, amb sortida des de la plaça dels Estudis “Ruta Botànica” 2a edició rutes pas a
pas.
-L’Estany. A 2/4 de 1 del migdia, amb sortida des del Centre de Visitants de L’Estany (plaça del Monestir,4), Visita
guiada al Centre d’interpretació i a la Mina de Desguàs. La visita té una durada d’una hora i mitja. Activitat
inclosa en el programa de la Setmana de Geoparcs Europeus: www.geoparc.cat. Inscripcions al 938303000 o
estany.dinamitza@estany.cat. Organitza: Centre de visitants - Ajuntament de l’Estany.
-Moià. A 2/4 de 9 del matí inscripcions, i amb sortida des del circuit verd, Campionat de trials socials del Bages
2017. Organitza: Motoclub Manresa i Ajuntament de Moià. A 2/4 de 12 del migdia, amb sortida des de l’església,

amb direcció a les Faixes, Celebració de la Cruz de Mayo. I a 2/4 d’1 del migdia, a l’Espai Cultural Les Faixes,
missa rociera, cantada pel coro sentir rociero de Mollet i a continuació degustació de potaje. A la tarda, a les
Faixes, música per ballar. Organitza: Casa de Andalucía de Moià.
DILLUNS 5
-Castellterçol. De 2/4 de 10 a 3/4 de 12 del migdia, al bosquet de Can Sedó, “Creixement personal”. De 10 a 2
del migdia a la Sala de lectura Sorea.
DIMARTS 6
-Santa Maria d’Oló. A les 8 del vespre, a l’Escola de Música, Audicions dels alumnes d’instruments i cambra.
DIMECERS 7
-Castellcir. De 12 a 1 del migdia, a la plaça Abat Escarré (davant de la llar d’infants), visita de l’Oficina mòbil
d’atenció al consumidor.
-Moià. A 2/4 de 7 de la tarda, a la biblioteca, presentació del llibre “Viatge saludable. Alimentació vegana,
ecològica i socialment justa” a càrrec de l’autora Isabel Celma. Tot seguit tast de patés vegetals amb productes
ecològics. Organitza: Biblioteca municipal de Moià, amb la col·laboració de l’associació “Cultura de la dona”.
-Santa Maria d’Oló. A les 8 del vespre, a l’Escola de Música, Audicions dels alumnes d’instruments i cambra.
DIVENDRES 9
-Castellterçol. A la tarda a l’Institut Escola Ramona Calvet i Picas, Festa de final de curs IE Ramona Calvet i Picas,
sopar.
-Moià. A 2/4 de 8 del vespre, a Can Carner, presentació del llibre ¿La música distrae? Neuromúsica y educación,
del Dr. Jordi A. Jauset. Presentació a càrrec de la Sra. Montse Fernández,professora de música. A les 8 del vespre,
al parc fora de la biblioteca, o si fa mal temps dins la biblioteca, lectura dramatitzada de l’obra de teatre “Terra
Baixa”, en versió reduïda, a càrrec del Grup de Teatre del Centre Sant Vicenç de Sabadell. Organitza: Biblioteca
municipal de Moià.
DISSABTE 10
-Castellterçol. Festa de l’Esport (consulteu programes a part). De 10 del matí a 4 de la tarda, Visita a l’Arxiu Prat
de la Riba a l’arxiu Nacional de Catalunya i visita al Monestir de Sant Cugat del Vallès. Any Prat de la Riba. A
2/4 de 8 del vespre al Centre Espai Escènic Xerrada esportiva CEE.
-Moià. Festa de final de curs a l’escola Josep Orriols i Roca. Durant el matí, al Club de Golf Montbrú-Moià, ProAm 25è Aniversari. Social-Invitacional, Stableford Individual. Obert a tothom.
centre Espai Escènic, Xerrada esportiva CEE
-Santa Maria d’Oló. A les 10 del matí, a l’Espai Hemalosa, Taller cuina ECO, dins de la setmana de l’Alimentació
Ecológica. Places limitades. Inscripció prèvia a partir del 5 de juny a l’Ajuntament. A la tarda, Trobada Nacional de
Bastoners de Catalunya a Sant Cugat del Vallès i trobada de gegants a Sant Feliu Sasserra.
DIUMENGE 11
-Castellterçol. Festa de l’Esport (consulteu programes a part). BTTerçolada – Pedalada Adidas eyewear day. (de
8 del matí a 5 de la tarda) A 3/4 de 8 del matí, al bosquet de Can Sedó, recollida de dorsals i inscripció i a 2/4 de 9
sortida. Dos recorreguts: 41 km i 27 km. Inscripcions anticipades fins el 8 de juny a www.cecastell.com.
-L’Estany. A la 1 del migdia, a l’Església, Concert Coral Cor Xera. Programes a part. Organitza: Cor Xera i Junta
Parroquial. A les 5 de la tarda, al cine, Concert Coral a Tempo. Programes a part. Organitza: Coral A Tempo i
Ajuntament de l’Estany.
-Moià. Durant tot el matí a la plaça del Moianès, carrer Santa Magdalena i zona de la plaça del CAP V Trobada
cotxes clàssics i mítics de Moià i Ia Trobada de clàssics 4x4. Desfilada de cotxes i ruta turística pels participants.
Organitza: Clàssics Moià.
-Santa Maria d’Oló. Al matí, Trobada de Gegants a Cervera.
DILLUNS 12
-Santa Maria d’Oló. A 2/4 de 9 del vespre al Centru, explicació de com elaborar/tramitar la factura electrònica.
DIMARTS 13
-Castellterçol. De 2/4 de 8 del matí i fins les 4 de la tarda, al bosquet de Can Sedó, Festa del Gremi Sant Antoni de
Pàdua
-Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, al parc municipal fora la biblioteca, Tde tallers: Taller d’estiu ben refrescant.
Organitza: Biblioteca municipal de Moià

DIJOUS 15
-Collsuspina. A les 7 de la tarda a la Sala de Plens de l’ajuntament Xerrada “Educar sense cridar” a càrrec d’Alba
Castellví.
DIVENDRES 16
-Castellterçol. A 2/4 de 9 del vespre i fins l’endemà a la mateixa hora, al Pavelló municipal, Torneig 24 hores de
Futbol Sala.
-L’Estany. A les 7 de la tarda, a la sala polivalent de la Casa de Cultura, inauguració de l’exposició La Flama del
Canigó. Organitzen: Amics de la Flama de L’Estany, Casa de Cultura i Ajuntament de L’Estany.
-Sant Quirze Safaja. Sant Quirze i Santa Julita, missa i dinar popular.
-Santa Maria d’Oló. A 2/4 de 10 del vespre al Centru, Club de lectura amb “L’Acabadora” de Michela Murgia.
DISSABTE 17
-Castellterçol. Per la tarda, al Centre Espai Escènic, Concert de Fi de curs de l’Escola de Música i Dansa. De 8 a 9
del vespre, a la Sala de Lectura, Memorial Àngels Furest- fotografia. A 2/4 de 9 del vespre i fins l’endemà a la
mateixa hora, al Pavelló municipal, Torneig 24 hores de Futbol Sala.
-L’Estany. Inauguració de la Penya Blaugrana de l’Estany, programes a part. Organitza: Pena blaugrana i
Ajuntament de l’Estany.
-Moià. A les 6 de la tarda a l’Espai Cultural Les Faixes, final de curs de l’escola Municipal de Dansa “Somnis”. A
les 8 del vespre al Parc Municipal Festival de Sevillanes i Rumbes. Organitza: Casa de Andalucía de Moià.
-Monistrol de Calders. A les 6 de la tarda, El Moianès sona: Música, patrimoni i gastronomia. Concert amb el
quartet de saxòfons Limnos Quartet. Hi haurà bufet lliure de productes del moianès desprès del concert.
Organitza Joventuts Musicals.
-Santa Maria d’Oló. A les 7 de la tarda al Centre Recreatiu Concert de Final de curs de l’Escola de Música 25è
aniversari.
DIUMENGE 18
-Castellterçol. De 5 a 6 de la tarda a la piscina municipal, Màsterclass Piscina. De 7 a 9 del vespre, al Centre Espai
Escènic, Festival de fi de curs Urban Castle Dance.
-Moià. Durant el matí, a l’Auditori Sant Josep Trobada de músics del Moianès. A les 6 de la tarda, a l’auditori Sant
Josep, Cicle Gaudí de cinema català amb la projecció de la pel·lícula “El guardián invisible”
DILLUNS 19
-Castellterçol. De 2/4 de 10 a 3/4 de 12 del migdia, al bosquet de Can Sedó, Creixement personal.
DIMARTS 20
-Castellterçol. A 2/4 de 8 del vespre, a la sala de Lectura, Tertúlia poètica amb Josep Piella.
-Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, a l’Ateneu la Pólvora, conte en anglès “The princess and the Frog”, final de curs de
l’acadèmia Level amb els més petits; al acabar, xocolatada al pati de l’Ateneu la Pólvora. Obert a tothom.
Organitza: Level Acadèmia d’idiomes i Ateneu la Pólvora
DIMECRES 21
-Moià. A 2/4 de 7 de la tarda, Trobada dels clubs de lectura del Bages, Berguedà i Moianès, a l’auditori del
Convent de Sant Francesc a Santpedor amb l’escriptor Albert Vilaró i la seva novela La Bíblia andorrana. Obert a
tothom. Inscripcions a la biblioteca municipal de Moià. La sortida es farà amb cotxes particulars.
DIVENDRES 23 - REVETLLA DE SANT JOAN
LA FLAMA DEL CANIGÓ ARRIBA AL MOIANÈS!
A les 7 de la tarda, arribada de la flama del Canigó a la plaça del CAP de Moià, portada des del Canigó per la colla
de L’Estany i Collsuspina. A la plaça del Cap, Lectura del manifest i repartiment de la flama als pobles del
Moianès. Els pobles se l’emporten per encendre les seves fogueres.
-Calders. A les 7 de la tarda, recollida de la Flama del Canigó a Moià i a les 9 del vespre, encesa de la foguera a la
plaça Major i revetlla de Sant Joan amb sopar i música.
-Castellcir. A les 9 del vespre a la plaça de l’Era, arribada de la Flama del Canigó i revetlla de Sant Joan
-Castellterçol. Arribada de la flama del Canigó i revetlla de Sant Joan.
-Collsuspina. Arribada de la Flama del Canigó, sopar popular i revetlla de Sant Joan.
-Granera. Arribada de la flama del Canigó i revetlla de Sant Joan

-l’Estany. Arribada de la flama del Canigó. Lectura del manifest, foguera, coca i cava per a tothom. Programes a
part. Organitzen: Amics de la Flama, ACR i Ajuntament de l’Estany. Col·labora: ADF Quercus.
-Moià. A les 7 de la tarda a la plaça del CAP Arribada de la flama del Canigó. A 2/4 de 11 de la nit a la plaça
Major Revetlla de Sant Joan amb música i ball.
-Monistrol de Calders. Arribada de la flama del Canigó i revetlla de Sant Joan
-Sant Quirze Safaja. A la plaça de l’Església Arribada de la flama i revetlla de Sant Joan.
-Santa Maria d’Oló.Arribada de la flama del Canigó i revetlla de Sant Joan.
A les 9 del vespre, a la Plana, revetlla enmig de la natura amb sopar, festa i foc. Més informació i reserves
info@fundaciolaplana.org

DISSABTE 24
-Granera. A les 7 de la tarda sortida des del casal, Taller-Passejada d’herbes remeieres. Informació i inscripcions:
granera@diba.cat o 93 866 81 52.
-Moià. Durant el matí, al Club de Golf Montbrú-Moià. Torneig Champions League Mensual.6ª Prova Stableford
Individual. Obert a tothom.
DIUMENGE 25
-Castellterçol. De 7 a 8 del vespre a la Poua, contes grans a la Poua: “Una mica de res”.
DILLUNS 26
-Moià. A les 8 del vespre, a la biblioteca, amb el professor i escriptor Roc Casagran farem tertúlia sobre la seva
novel·la “Amor fora de mapa”. Organitza: Biblioteca municipal de Moià amb Col·laboració de la Institució de les
Lletres Catalanes.
DIMARTS 27
-Castellterçol. De 2/4 de 8 A 2/4 de 10 del vespre a la Sala de Lectura, Club de lectura “La llegenda del Sant
Bevedor”.
DIVENDRES 30
-Moià. A les 8 del vespre, a la biblioteca, xerrada amb Marina Berdalet “Què hi veus? Algunes eines per llegir i
interpretar millor la pintura. Ültima xerrada del Cicle de primavera del Cercle Artístic del Moianès. Organitza:
Biblioteca municipal de Moià i Cercle Artístic.

JULIOL
DISSABTE 1
-Moià. A partir de les 10 del matí i fins les 8 del vespre al Parc Municipal Xics Festival. Festival infantil musical del
Moianès. Hi haurà música, activitats, tallers de cuina, art, inflables, foodtrucks i més. Amb la col·laboració
especial de Marc Parrot. Més informació www.xicsfestival.com
DIUMENGE 2
-Collsuspina. 18a Festa de la Gent Gran. A les 10 del matí, Missa. A partir de 2/4 de 6 de la tarda, al Local social
Ramon Cabanas, Berenar i obsequis als avis i àvies i actuació de “Els Atrevits”. També hi haurà una exposició de
l’intercanvi avis i nens de l’escola.
-L’Estany. 2n Sketchcrawl (dibuixada popular). Programes a part. Organitzen : Casa de Cultura i Ajuntament de
L’Estany. Col·labora: Bisbat de Vic. Dinar solidari al cine. A les 12 del migdia trobada, a les 2 dinar, a les 4 de la
tarda sortejos i a les 5 de la tarda concert dels nens Ucraïna. Inscripció obligatòria abans del dijous 29 de juny.
Contactar: Alba 675044662.
-Moià. A partir de les 6 de la tarda, al Parc Municipal, Festival fi de curs de Moià Sport.
-Sant Quirze Safaja. Aplec de Sant Pere de Bertí.
DISSABTE 8
-Castellterçol. A les 6 de la tarda, als jardins de Cal Canuto, El Moianès sona: Música, patrimoni i gastronomia.
Concert amb el DUO DITIRAMBO: Noelia Gómez, viola i Alfonso Aguirre, guitarra. Hi haurà bufet lliure de
productes del moianès desprès del concert. Organitza: Joventuts musicals.

-Moià. A les 12 del migdia, al Museu de Moià, Inauguració de l’exposició temporal “Natura i Paisatge”, de
l’artista de Camprodon Evelí Adam Orriols. Accés gratuït.
DIUMENGE 9
-Granera. A les 6 de la tarda a la Masia de La Roca, dins el Festival Viu la Música al Parc, Orquestra del Campus
del Moianès. Taller: batre a l’era amb tastet de productes de blat. Organitza: Joventuts musicals del Moianès i
Ajuntament de Granera.

ACTIVITATS I CURSOS DEL CONSORCI DEL MOIANÈS / CONSELL COMARCAL DEL MOAINÈS
UNIVERSITAT D’ESTIU DEL MOIANÈS. UNIVERSITAT D’ESTIU RAMON LLUL. Del 3 al 7 de juliol a l’hotel d’entitats
Can Carner.
-Curs de Català (15 h.) De 5 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, adreçat a persones en nivell bàsic de coneixement
de la llengua catalana. Imparteix: Carles Riera i Fonts. Preu 60 euros.
-Curs gestió de les emocions: eines de millora per a la vida emocional (20 h). De 4 de la tarda a 2/4 de 9 del
vespre. Adreçat a tothom que vulgui aprofundir en aquests conceptes:
• Dilluns 3. Educar-nos per envellir bé. Imparteix: Jordi Yglesias i Cornet.
• Dimarts 4. El concepte filosòfic de la vida. Imparteix: Josep Mª Esquirol i Calaf.
• Dimecres 5. La consciència del present. Imparteix: Sergi Torres i Baldó.
• Dijous 6. Empatia i compassió. Eduquem-nos-hi. Imparteix: Anna Carpena i Casajuana.
• Divendres 7. Escoltar (contes) pera entendre el món. Imparteix: Roser Ros i Vilanova.
Preu: 70 € curs sencer (20 € per sessió – possibiltiat d’inscriure’s a accions individuals).
-Curs Mindfulness per a tothom (15 h.) De 2/4 de 10 a 2/4 d’1 del migdia. Imparteix: Anna Pujol
• Dilluns 3. Introducció al mindfulness. La respiració.
• Dimarts 4. Sentits per a connectar amb el present.
• Dimecres 5. Reconeixement corporal.
• Dijous 6. Moviment conscient.
• Divendres 7. Gestió emocional.
Preu: 60 € curs sencer (15 € per sessió – possibiltiat d’inscriure’s a accions individuals).

ESCOLA D’EMPRENEDORS DEL MOIANÈS. De la idea al projecte del teu negoci. Del 10 al 21 de juliol. De 2/4 de
10 a 2/4 de 2 del migdia a Can Carner.
Formació en emprenedoria i màrqueting personal. Creativitat, idees i innovació. Tràmits administratius, fiscals i
laborals i Elevator Pitch (Més informació: consultar programes a part).

CURS MANIPULADOR ALIMENTS. El 19 de juny, de 5 a 8 de la tarda, a l’Espai Hemalosa. Cal inscripció prèvia.
CURS DE MONITOR DE LLEURE. Curs intensiu juny /juliol.
EL MOIANÈS PARTICIPA EN EL PROJECTE BENVINGUTS A PAGÈS. 3, 4 i 5 de juny. Més informació a la web:
www.benvingutsapages.cat

Consulta tota la programació formativa, jornades i activitats – juny/juliol 2017 a:
www.consorcidelmoianes.cat / ccmoianes.cat (Programes a part amb altres activitats i cursos)

ACTIVITATS DE LES ENTITATS / AJUNTAMENTS
Calders
- Casal d’estiu a El forn de Calç CACiS. Del 26 de juny al 28 de juliol, casal d’estiu Bio Box Art. Cinc setmanes/cinc
propostes. Més informació i inscripcions info@cacis.cat o als telèfons 938309159 i 646601580
- Casal d’estiu esportiu 2017. Més informació a l’Ajuntament.
- 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
- Bibliobus. Dijous 1,15 i 29 de juny, d’11 a 2/4 de 2 del migdia, davant l’escola.
- Deixalleria mòbil. El 3 i 17 de juny i l’1 de juliola l'era de Can Feliu (davant de l'escola).
- Mercat setmanal. Dissabte al matí
- Castellcir
- Bibliobus. Els dijous 8 i 22 de juny, de 12 a 2 del migdia, al costat de l’Ajuntament.
- Casal d’Estiu a la Quintana. Jocs d’esport, excursions, acampada, piscina, anglès, dormida a l’escola... més
informació: bimbirimboies@gmail.com
Castellterçol
- Activaterçol- l’ou com balla 2017. 15, 16, 17 i 18 de juny, de 12 a 3 de la tarda, a la plaça Prat de la Riba i Casa
Museu Prat de la Riba.
- Casal d’estiu IE Ramona Calvet. De 2/4 de 9 del matí fins la 1 del migdia, a l’Institut Escola Ramona Calvet i
Picas.
- 40è Torneig Futsal Estiu. Del 26 de juny al 4 d’agost, de dilluns a divendres de 2/4 de 6 fins a 2/4 d’11 del
vespre, al Pavelló. Totes les categories.
- Campus d’estiu Club Futbol Sala. Del 26 de juny al 14 de juliol, de 9 a 1, al Pavelló Municipal
- Fem salut! Els dijous fins el 8 de juny de 2/4 de 4 a 2/4 de 5 de la tarda, a l’Espai Lúdic (Plaça dels Estudis) i en
cas de pluja al Bosquet de Can Sedó.
- Bibliobus. Dijous 1,8,15,22 i 29 de juny, de 4 a 7 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, de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 del vespre, a la sala de lectura.
- Partits de futbol sala. Dissabtes i diumenges al Pavelló Municipal.
- Partits de futbol. Dissabtes i diumenges al Camp de futbol.
- Taller de memòria per la gent gran. Del 2 de maig al 20 de juny d’1/4 de 7 a 3/4 de 8 del vespre al Casal Arrels.
- Mercat Setmanal. Dissabtes al matí a la plaça Enric Prat de la Riba.
- Escacs. Dilluns, Dijous i Divendres de 2/4 de 8 fins a les 9 del vespre a la Sala de Lectura.
Collsuspina
- Espai de trobada. Divendres de 2/4 de 5 a 2/4 de 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.
- Zumba. Dimarts de 9 a 10 del matí, al Local Social Ramon Cabanas
- Piscina Municipal. Festa estrena de temporada el 23 de juny. Portes obertes 24 de juny . Consultar preus.
- Taller d’herbes remeieres adreçat a la gent gran. Els dimecres 21 i 28 de juny, de 5 a 2/4 de 7 de la tarda, al
Casal de la gent gran. Places limitades. Inscripcions a l’Ajuntament i també al consorci del Moianès.
- Bibliobus. Dimarts 13 i 27 de juny, cada 15 dies.
- Casal d’estiu Els pirates. Del 26 de juny al 28 de juliol, al local social Ramon Cabanas. Dijous 1 de juny a les 8
del vespre a la sala de plens de l’ajuntament, reunió informativa. Casal per a nens i nenes de 3 a 12 anys de 9 a 1
del migdia amb opció de servei d’acollida de 8 a 9 mati. Organitza: Anigami /Ajuntament de Collsuspina
L'Estany
- 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.
- Bibliobus. El dimecres 14 i 28 de juny, d’11 a 2/4 de 2 del migdia.

- Mercat setmanal. Dimarts al matí, al centre del poble
- Ping-Pong Tots els dimarts de 2/4 de 7 a 2/4 de 9 del vespre, al Cine, Activitat per a totes les edats i gratuïta.
Organitza: El club Tennis Taula Moianès en col·laboració amb l’ajuntament de l’Estany.

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. - 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.
- 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.
- Biblioteca. Entra en el sorteig de cinc passis Interrail de 2a classe per a dues persones, emportant-te en
préstec una guia o revista de viatges.
- Mercat setmanal. Diumenge al matí a la plaça Major.
- Casal d’Estiu Hípica el Serrat. Més informació a la hípica El Serrat.
- Casal d’Estiu Club Judo Moià. Del 26 de juny i fins al 28 de juliol, Casal d’Estiu pels matins, de 2/4 de 9 a 2/4 de
2 del migdia, i de dilluns a divendres.
- Casal d’estiu Bimbirimboies. Del 26 de juny al 28 de juliol de dilluns a divendres de 9 a 1 del migdia amb servei
d’acollida mitja hora abans i servei de menjador d’1 a 3 del migdia. Contacte bimbirimboies@gmail.cat
Organitza: Bimbirimboies i promou l’AMPA de l’Escola.
- VI curs d’Estiu de Música a Moià. Del 26 de juny al 28 de juliol, de dilluns a divendres de 9 del matí a 1 del
migdia. Inscripcions fins al 16 de juny a http://cemm.cat. Més informació: curs.musica.moia@gmail.com.
- Casal d’Estiu Gr 177. Del 22 de juny al 31 de juliol, de 9 a 2/4 de 2 del migdia. Més informació: www.groutdoor.com
- XXI Jornades esportives Pavelló Estiu 2017. Del 26 de juny al 28 de juliol, de dilluns a divendres de 9 a 1 del
mati i de 3 a 5 de la tarda, amb possibilitat de servei de menjador d’1 a 3. Inscripcions fins al 16 de juny a
www.moia.cat o a l’Ajuntament de Moià.
- Jornada de Tecnificació d’Estiu del C.E. Moià. Del 26 de juny al 28 de juliol. Més informació: cemoia@msn.com
Monistrol de Calders
- Posa’t en forma. Aeròbic, zumba, pilates. Més informació associacioditifet@gmail.com
- Bibliobus. Dimecres 7 i 21 de juny, d’11 a 2/4 de 2 del migdia a l’Av. del Doctor Pere Tarrés.
- Curs de memòria per a gent gran. Del 8 de maig al 19 de juny de 5 a 2/4 de 7 del vespre, al Casal.
Sant Quirze Safaja
- Bibliobus els dijous 1, 15, 29 de juny, de 2/4 de 12 a 2 del migdia, al costat de l’escola.
- Taller de Brodats. Fins al juny, a la casa del poble (carrer major,6) cada dimecres de 2/4 d’11 a 2/4 d’1 del
migdia, amb Montserrat Melo. Més inf: Tel 607204975.
- Casal d’Estiu – La volta al món. Del 26 de juny al 28 de juliol, de 9 a 1 del mati. Preinscripcions a l’Ajuntament.
Reunió informativa divendres 26 de maig a 2/4 de 6 de la tarda, a la Casa del poble.
Santa Maria d’Oló
-Piscina municipal. Oberta del 24 de juny al 11 de setembre de 10 del mati a 8 de la tarda. El 24 l’entrada serà
gratuïta. Consulteu preus.
- El Centru. Horari: Dilluns, dijous i divendres de 5 a 8 de la tarda, i dissabte de 9 a 12 del matí. Activitats de El
centru (tardes): Divendres 2, Taller de portafotos. Dijous 8, pel·lícula. Dilluns 12, Taller de separadors de llibre.
Dijous 15, Jocs nous de taula. Dissabte 17, Sortida per Oló en horari especial de 9 a 12 del matí. Dilluns 19,
pel·lícula. Divendres 23, Farem assemblea tot fent propostes de lectures per l’estiu. Divendres 30, Deixarem
petjada al Centru i final de temporada. Més informació a: elcentruolo@gmail.com
- Bibliobus. Dimecres 7, 14, 21 i 28 de juny, 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.
- Automassatge per a gent gran. Dimecres 7 de juny de 4 a 6 de la tarda, al Casal de la gent gran. Organitza:
Consorci del Moianès i Ajuntament de Santa Maria d’Oló.

EXPOSICIONS
- Calders. Del 20 de maig al 10 juliol, a El forn de la calç - CACiS, exposició “Blanc” d’Iris Hinojosa.
- Castellterçol. Del 5 al 30 de juny a la sala de Lectura, Exposició 40è aniversari Torneig Futbol Sala d’estiu
Castellterçol (a partir del 26 de juny i fins al 4 d’agost, l’exposició es trasllada al Pavelló).

-Collsuspina. A 2/4 de 7 de la tarda al local social Exposició “Mimal’art” mostra de les activitats fetes durant el
curs , passe de curtmetratges animats i espais d’expressió artística
-L’Estany. Fins el 30 de juny a la sala polivalent de la casa de cultura exposició de fotografies Sàhara Occidental,
l’oblit permanent, d’Ernest Vilches. Dins el cicle Educació pel desenvolupament, amb suport de la Diputació de
Barcelona. Organitza: Casa de cultura, Ajuntament de l’Estanyn i APSS. I del 16 de juny fins al 16 de juliol, a la sala
polivalent de la casa de cultura, Exposició La Flama del Canigó. Organitzen: Amics de la Flama de l’Estany, Casa
de cultura i l’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 cinquantena 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. Durant
tot el mes de juny, a la biblioteca, exposició col·lectiva de quadres dels pintors de l’escola de pintura de l’Esplai.
Del 13 de juny al 3 de juliol, al museu de Moià, Exposició temporal “Tabac al descobert” produïda per la
Diputació de Barcelona. Accés gratuït i visitable en horari de Museu. Del 8 de juliol a l’11 de setembre, al Museu
de Moià, exposició temporal “Natura i Paisatge”, de l’artista de Camprodon Evelí Adam Orriols. Accés gratuït i
visitable en horari de museu. Del 27 de maig al 2 de juny a cal Maties, Biblioteca i Can Carner exposició Els Avets
fem Xarxa. Del 26 juny al 9 de juliol, de 10 a 2/4 de 2 del migdia i de 5 a 2/4 de 9 del vespre, al Casal, Exposició
“Emocions de colors” de l’artista Montserrat Soler. Col·labora amb l’ONG Sonrisas de Bombai.

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 del
migdia a 7 de la tarda. Els festius i ponts obertes de 2/4 d’11 a 3 del migdia, i diari de l’1 de juliol al 31 d’Agost
obertes de 2/4 d’11 a 2 del migdia. Última visita 30 minuts abans de tancar. Amb l’entrada de les Coves es pot
visitar gratuïtament el Museu Arqueològic i Paleontològic de Moià ubicat a 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@covesdeltoll.com. Del 26 de maig a l’11 de juny, les Coves del
Toll participen a la setmana europea Geoparcs 2017: www.geoparc.cat
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. Del 26 de maig al 11 de juny, a Les coves de Toll i el
Museu de Moià (centres d’interpretació Geoparc Unesco de la Catalunya Central), Setmana dels Geoparcs
Unesco Europeus.. Podeu consultar activitats a: www.geoparc.cat.
MONESTIR DE SANTA MARIA DE L’ESTANY
L’Estany. El monestir de L'Estany degut a obres de restauració romandrà tancat fins a nou avís. 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.
Al juny visites guiades a Esplugues els dies 4, 11 i 18 de juny, de 10 del matí a 2 del migdia.
CASA DE CULTURA - CENTRE DE VISITANTS DE L’ESTANY – LA MINA
Obert cada dia de dilluns a diumenge de 10 del matí a 2 del migdia. Més informació a www.viulestany.cat, al
telèfon 93 830 30 00 / estany.dinamitza@estany.cat

