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DIMARTS 1
-Castellterçol. Programa d’actes commemoratius amb motiu del Centenari de la
mort de Prat de la Riba. A les 7 de la tarda, arribada del Molt Hble. Sr. Carles
Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya. A les 7 i 10 minuts, a la plaça
Vella, Dansa de Castellterçol, a càrrec de l’Esbart Rosa d’Abril. A les 7 i 50 minuts,
sortida de les autoritats des de l’Ajuntament cap a la plaça Prat de la Riba. A les 8
del vespre, Parlaments institucionals. A 2/4 de 9 del vespre, a la casa museu Prat
de la Riba, Roger Mas en concert. Gratuït. A 2/4 de 9 del vespre, portes obertes a
la ciutadania per visitar la Sala Prat de la Riba a l’Ajuntament.
-Monistrol de Calders. Festa Major. A 2/4 d’11 del matí, Repic de campanes per
Sant Feliu. A les 11, a l’església de Sant Feliu, Missa de Festa Major. A les 12, a la
plaça de l’església, sardanes amb la cobla jovenívola de Sabadell. A les 5 de la
tarda, des de l’associació cultural El Barral, Taller infantil: Vine a fer el teu joc. A les
7 de la tarda, a la plaça nova, Concert de Festa Major amb l’Orquestra Titanium. A
les 12 de la nit a la plaça nova, Ball de Gala amb l’orquestra titanium. A les 3 de la
nit, a la plaça nova, cloenda de festa major amb xocolatada popular.
DIJOUS 3
-Collsuspina. Festa Major. A 1/4 de 9 del vespre, al local social, Teatre: Em fa
vergonya ser d’aquí, d’Èrika Llopis, companyia TrencaEscenaris – infantil. A les 9
del vespre, al local social, Servei de bar, entrepans i copes. A les 10 i 22 minuts,
al local social, Teatre: El Mur, de Xavier Vinuesa- Companyia Trencaescenaris –
juvenil. Amb entrada inversa a benefici de Micròpolis i Open Cultura a favor dels
refugiats de Grècia. A les 12 de la nit, al carrer de la Verge de Montserrat, Música
chill & cata de gin-tònic amb el DJ Chill-Gin-Out.
DIVENDRES 4
-Castellcir. A les 10 del vespre, a la plaça de l’Era, Nits de música a la fresca.
-Collsuspina. Festa Major. A les 5 i 17 minuts de la tarda, al local social, Campionat
de dòmino per parelles, inscripcions al mateix moment. A les 8 del vespre, a la plaça
gran, pregó de Festa Gran. A les 8 i 36 minuts, al carrer de la Verge de Montserrat,
Els Narinant, música. A les 9 i 7 minuts, al local social, Servei de bar, entrepans
i copes. A les 11 de la nit, pels carrers del poble, Correfoc amb els Diables de
Castellterçol. A les 12 i 19 minuts de la nit, al local social, Balla amb Xaxi Xixarrus.
-Sant Quirze Safaja. Festa Major. A les 9 del vespre, al centre cívic Parc de l’Aigua,
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Cinema Infantil, amb sopar de bikinada. Pel·lícula “El Viaje de Arlo”. A 2/4 de 12 de
la nit, al Centre Cívic Parc de l’Aigua, Sant Quirze Safarra, amb música ambient fins
2/4 d’1 de la nit. Tot seguit concert de versions amb el grup Robin’Secret, i a partir
de les 2 la millor música amb Dj’s de la comarca. A la tarda, actuació dels Falcons
de Castellcir a Sant Quirze Safaja (pendent concretar).
-Moià. A partir de les 7 del vespre, a la plaça del Cap, Carpe Birrem: Festival de la
Cervesa Artesana. www.carpebirrem.com
-Sant Joan d’Oló. Festa Major de Sant Joan d’Oló (primera setmana d’agost).
DISSABTE 5
-Castellcir. Festa Major. A les 6 de la tarda a la Quintana, Torneig de futbol sala.
Organitza: Barrats
-Castellterçol. A les 6 de la tarda, amb sortida des de la plaça Prat de la Riba, Ruta
del Casc Antic. Castellterçol Pas a Pas. A 2/4 de 9 del vespre, a la piscina municipal,
Bany nocturn. A 2/4 de 10 del vespre, a la piscina, monòleg.
-Collsuspina. Festa Major. Jornada de portes obertes a la piscina. A les 8 i 58
minuts del matí, amb sortida de la plaça gran, Pedalada Popular. A les 11 i 38
minuts del matí, a la piscina municipal, Torneig de Volley-ball. A les 7 de la tarda, al
parc de sant Jordi, Campionat de petanca. A les 7 i 58 minuts del vespre, a la plaça
gran, Havaneres amb mestre d’aixa. A les 8 i 47 minuts del vespre, al carrer de la
Verge de Montserrat, botifarrada popular. A les 10 i 44 minuts de la nit, al carrer de
la Verge de Montserrat, Embolingats, rumba. A les 12 i 32 minuts de la nit, al local
social, Concert amb Compàs de Zebra, grup de versions de Castellcir.
-Moià. De 9 del matí a 8 del vespre, LI Concurs de Pintura ràpida de Moià. XXXIII
Concurs de Dibuix Ràpid (inscripcions planta baixa de Can Carner – entrada pel
Casal / veure bases a part). Organitza: Cercle Artístic del Moianès. A partir de les 7
del vespre, a la plaça del Cap, Carpe Birrem: Festival de la Cervesa Artesana. www.
carpebirrem.com. A partir de les 9 del vespre, a les instal·lacions del C.E.Moià,
Sopar a la fresca amb bany nocturn. A 2/4 de 10 del vespre al Parc Municipal (zona
llac), Cantada d’Havaneres amb el grup Terra Endins.
-Monistrol de Calders. A les 6 de la tarda, al polígon La Llandriga, 3a edició 2hores
de resistència BTT, i a 2/4 de 10 del vespre, Sopar a la fresca.
-Sant Quirze Safaja. Festa Major. A les 12 del migdia al Centre Cívic Parc de l’aigua,
Festa de l’escuma i festa Holi . De 2/4 de 6 a les 6 de la tarda, al parc de l’aigua,
Tarda de diversió per la mainada. A les 9 del vespre, al Centre Cívic Parc de l’aigua,
Sopar Popular de Festa Major - Nit de glamour/nit d’estrelles, música i bar.
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DIUMENGE 6
-Castellcir. Festa Major A les 10 del matí a la plaça de l’Era, Mercat del trasto. A
2/4 de 6 de la tarda, a les places i carrers del poble, fira Vine a jugar! Jocs gegants,
tradicionals, esportius i de tallers.
-Castellterçol. A les 10 del matí, al CAP, donació de sang. A les 7 de la tarda, a la
plaça Prat de la Riba, Ballada de Sardanes amb la cobla Luïssos. A les 7 de la tarda, al
restaurant la Poua, Contes grans a la poua: “Somiant el món”, amb Para bé l’orella.
A 2/4 de 10 del vespre a la plaça del Racó ( davant Espai Escènic) projecció de
la pel·lícula “El Havre” del director Aki Kaurismaki. Entrada lliure. Organitza: Cine
club La Comarca del Moianès amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castellterçol.
-Collsuspina. Festa Major. A les 10 i 29 minuts del matí, a la plaça gran, Animació
infantil amb Xaxi Piruli i Xas-Xas. A les 12 del migdia, a l’església parroquial, Missa
solemne de Festa Major. A la 1 del migdia, amb sortida en romiatge des de la
plaça Major, Vermut al Bosc de Casanova. A la 1 i 28 minuts, al bosc de Casanova,
Concert amb Rusó Sala. A les 7 i 18 minuts de la tarda, a la pista, Jocs rurals. A les 6
de la tarda, al camp de futbol, Partit de futbol Collsuspina vs Monistrolenca. A les
8 del vespre, a la plaça gran, Monòlegs amb José Bailón. A les 9 i 7 minuts, al local
social, Servei de bar, entrepans i copes. A les 11 i 3 minuts, al carrer de la Verge de
Montserrat, Música en directe amb Venancio 80’s, música dels 80.
-Moià. Festa Major. A les 8 del matí amb sortida des del carrer del Remei (davant
del Pavelló Poliesportiu), XXXVII Caminada Popular del Moianès (inscripcions de
2/4 de 8 a les 8 del matí). Més informació: www.gemimoia.cat. D’11 a 12 del migdia,
a la Plaça del Cap, Assaig de la Colla de Falcons de Castellcir, obert a tothom. A
2/4 de 5 de la tarda al Parc Municipal, XVIII Aplec de la Sardana de la Vila de Moià
(Lluïsos de Taradell, Sant Jordi-ciutat de Barcelona i Ciutat de Cornellà). A partir de
les 7 del vespre, a la plaça del Cap, Carpe Birrem: Festival de la Cervesa Artesana.
www.carpebirrem.com. A 2/4 de 10 del vespre, a la plaça Sant Sebastià, pregó de
la Festa Major de Moià.
-Sant Quirze Safaja. Festa Major. A les 11 del matí, a l’església, Missa solemne. A
3/4 de 12 del migdia, a la casa del poble, Inauguració exposició dels dibuixos del
concurs de pintura infantil i dibuixos del concurs de Sant Jordi. A les 7 de la tarda,
a l’església, Concert de Fi de festa Major “Amazing gospel”, amb rom cremat.
DILLUNS 7
-Collsuspina. Festa Major. A les 7 i 57 minuts del matí, amb sortida del carrer
gran, Caminada popular. A les 9 del matí, a l’església parroquial, Missa per als
difunts de la parròquia. A les 10 del matí, a la plaça gran, Xocolata. A les 10 i 32
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minuts del matí, a la plaça gran, Animació infantil amb la carbassa. A les 12 i 2
minuts, a la plaça gran, Concurs de Dibuix. A les 2 i 4 minuts del migdia, al local
social, Arrossada popular. A les 5 i 19 minuts de la tarda, al local social, Karaoke
alternatiu amb l’orquestra Krater. A les 7 i 19 minuts, al local social, Pastanagus vs
Uberginius: anunci del campió. A les 10 i 31 minuts de la nit, al local social, Teatre:
Toc, Toc, de Laurent Baffie.
DIMECRES 9
-Moià. A les 7 de la tarda, a l’exterior de la biblioteca municipal (zona llac)
espectacle familiar “ El cavaller capgròs” amb titelles i humor, de la companyia
Clown a la clown.
DIJOUS 10
-Castellterçol. A 2/4 de 9 del vespre, a la piscina municipal, Bany nocturn. A 2/4 de
10 del vespre, a la piscina municipal, Música en viu.
-Moià. A partir de les 12 del migdia, a la plaça de les Eres (aparcament Hospital
Residència), i a partir de les 7 de la tarda, a la plaça Major, Festa de la Cabra d’Or: A
les 12 del migdia, a la plaça de les Eres batalla entre francs i els soldats de l’Emir de
Còrdova. S’ha de portar roba que es pugui embrutar i una samarreta blanca que es
pugui pintar. A la plaça Major, a partir de les 7 de la tarda, explicació teatralitzada
de la llegenda i sortida a peu cap al Castell de Sant Andreu. Sopar de carmanyola,
jocs de nit, música amb Vizuri de Cardona i DJ per acabar la nit.
DIVENDRES 11
-Castellcir. Festa Major A les 8 de la tarda, Repic de campanes. A 2/4 de 9 del
vespre a la plaça de l’Era el Pregó de Festa Major. A les 10 del vespre, a la plaça de
l’Era, cloenda de les Nits de música a la fresca.
-Castellterçol. A les 8 del vespre, al Centre Espai Escènic, presentació del nou disc:
Concert Jim Tersol & The Dreamers.
-Moià. Durant tot el dia, Festa de la Cabra d’Or. Cercavila i sopar popular a la plaça
Major. A les 10 del matí, al Castell de Sant Andreu, esmorzar i sortia cap a Moià. A
les 11 del matí, davant de la Caseta d’en Fermí, Baixada de la Cabra acompanyats
per la Banda Àuria. A les 11 del matí, a la plaça Sant Sebastià, jocs i tallers infantils
per esperar la cabra (porteu diaris vells). A les 12 del migdia, al capdavall de la
Mànega (carrer Sant Pere), entrada de la cabra al poble de Moià. A la 1 del migdia,
a la plaça Sant Sebastià, Arribada de la cabra a l’Ajuntament i exposició de la cabra a
l’entrada de la Casa de la Vila. A les 7 de la tarda, amb començament a la plaça Sant
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Sebastià, Cercavila de la Cabra. A les 8 del vespre, a la plaça major, representació
teatral i apedregament del Sr. De Planella. A les 9 de la nit, a la plaça Major, sopar
cabra d’or. S’ha d’anar vestit d’època medieval. En acabar el sopar, davant de
l’església, balls de la Cabra d’Or amb la Banda Àuria i els balladors de la cabra, i per
acabar DJ Cabrit. A les 8 del vespre, a la sala petita del Casal, Lliurament de premis
del VII Concurs de fotografia de natura del Fanal.
DISSABTE 12
-Castellcir. Festa Major A les 8 del matí cursa Castell Castell. Inscripcions al CAP
de Castellterçol i sortida a les 9 del matí. A les 10 al Casal inscripcions i a 2/4 d’11,
torneig de tennis taula. Organitza: Tennis taula Castellcir. A 2/4 de 7 de la tarda,
Plantada de gegants. Organitza: Gegants de Castellcir. A les 7 Cercavila. Plaça de
l’Era. Carrers: Major, Forn, Llum, Major, Sot de les moles, Esteve Torrentó i finalitza
a la plaça de l’Era amb ballada conjunta. A les 10 del vespre a la plaça de l’era,
Cinema a la fresca.
-Castellterçol. A les 5 de la tarda, a la Plaça Prat de la Riba, La Cagada de la burra:
colla de geganters i grallers de Castellterçol. XII Passejada nocturna. Amb sortida
des de la plaça Prat de la Riba; de 2/4 de 8 fins a 3/4 de 9 del vespre inscripcions
i sortida de 9 a 2/4 de 10 del vespre. Cal portar lot - dificultat fàcil. Obsequi als
participants. Al acabar botifarrada. Organitza: Voluntaris de Castellterçol, ADF Els
Cingles, Ajuntament de Castellterçol i Centre Excursionista de Castellterçol.
-Granera. De 9 del matí a 6 de la tarda, al camp de bigues (camí de Granera a
Monistrol), Matinal de Tir al Plat. Organitza: Societat de caçadors de Granera. A les
6 de la tarda a la Masia de l’Otzet, amb punt de trobada i aparcament a El Casal,
Taller i Concert amb XS-banda pop. A les 7 de la tarda, tastet de cervesa artesana.
Més informació www.juventutsmusicals.cat/moia
-L’Estany. A les 6 de la tarda al cine, taller de composició floral amb fruites i
flors. Els participants hauran de portar un cossi o safata de 20 cm. de diàmetre
aproximadament. Organitza: Isabel Fonoll i l’ajuntament de l’Estany
-Moià. Festa Major. A les 11 del matí, a la plaça del CAP, Masterclass de zumba i
Festa de l’Escuma. A 2/4 de 7 de la tarda, al parc municipal, Holi Festival. A 2/4 de
7 de la tarda, al camp de futbol, Partit de futbol amistós C.E. Moià vs U.E. Avià. A
2/4 de 8 del vespre, a la plaça Major, Quim Vila presenta el seu espectacle: Cap a
l’estiu sideral! A les 10 de la nit, a les Faixes, Projecció de la pel·lícula Pàtria – una
història èpica sobre el naixement de Catalunya. A les 11 de la nit, davant del bar La
Tosca, Concert de Mazoni. A 2/4 d’1 de la nit, al parc municipal, Concert amb Roba
Estesa, i després Dj Stroika.
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-Monistrol de Calders. A les 10 del vespre, al parc del Serrat, Havaneres i Rom
cremat, amb el grup els pescadors de l’Escala.
DIUMENGE 13
-Castellcir. Festa Major A 1/4 de 8 del matí inscripcions per la Caminada popular.
Sortida a les 8 del matí des de la plaça de l’Era. Col·labora: Gent Gran de Castellcir.
A les 4 de la tarda a la plaça de l’Era, Campionat local de joc de la Botifarra
classificatori pel 2n campionat comarcal. A les 7 de la tarda al Casal, Ball de tarda
amb música de tots els temps. A 2/4 d’11 del vespre a la plaça de l’Era, Concerts XS
i compàs de Zebra. Organitza: Castellcirock
-Castellterçol. A les 10 del matí, a la plaça Prat de la Riba, inici del Mercat del Trasto
2017 i Trobada d’intercanvi de plaques de cava. Activaterçol. A les 7 de la tarda,
a la plaça Prat de la Riba, Ballada de sardanes amb la Cobla Principal de l’Escala.
-L’Estany. A les 7 de la tarda al cine, supercopa d’Espanya en pantalla gegant. FC
Barcelona vs Real Madrid. Organitza: Penya Barcelonista de l’Estany.
-Moià. Festa Major. Durant tot el matí, al carrer Sant Antoni i Carrer Rafael
Casanova, Mercat del Vi i del Formatge. A les 9 del matí a la plaça Colom, FES
MOTO, sortida en moto pels voltants de Moià; tots els nivells. Durant el matí, al
club de Golf Montbrú –Moià, Torneig “Trofeu Vila de Moià”. De 10 a 2 del migdia
1r Sketch Crawl de Moià – 2º itinerant del Moianès (dibuixar en grup). Lloc de
trobada a la plaça Major de Moià. De 2/4 d’11 a 2/4 de 12, també Scetch crawl al
museu de Moià. Organitza: Cercle Artístic del Moianès, amb la col·laboració del
Museu de Moià i l’Ajuntament. A les 7 de la tarda, al parc municipal, Sardanes amb
la cobla Lluïsos de Taradell. A les 7 de la tarda, a la plaça Major, Teatre infantil,
amb Moi Jordana Cia d Teatre. A les 10 de la nit, a Les Faixes, Vers-Pervers, lírica i
humor en vers, amb Baltasar Fonts, Albert Sala i Quim Vila. A les 12 de la nit, al Parc
municipal, Concert amb S’Temple Bar. A continuació DJ Rutxo.
DILLUNS 14
-Castellcir. Festa Major .A les 9 del matí a la Quintana, Ioga per a tothom. A les
10 del matí al casal, Campionat futbolin. A les 6 de la tarda a la Quintana, Jocs
inflables i bumper ball. A les 10 del vespre, Ball a la plaça sessió de Ball Swing
dirigida. A les 11 de la nit, Ball a la plaça amb el grup Zebrass Marching Band.
-Moià. Festa Major. A la 1 del migdia, a la plaça Sant Sebastià, repic de campanes
i engegada de coets. A les 7 del vespre, amb inici a la plaça Sant Sebastià i pels
carrers de la vila, Cercavila de Gegants i Capgrossos. A les 10 de la nit, al parc
municipal, 13ª Edició de “El Musical” (veure programes a part). Després, a partir
de la 1 de la nit, al parc municipal, nit de Dj’s amb Dj Nandu.
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DIMARTS 15
-Castellcir. Festa Major .A les 11 del matí a l’església, Missa. A les 12 del migdia
a la plaça de l’Era, Actuació de la colla de Falcons de Castellcir i a l’1 vermut a la
plaça. A 2/4 de 7 de la tarda, Ballada de sardanes amb la cobla Canigó. Rifa de
pernils. Vegeu programació a part. A les 10 del vespre a la plaça, Degustació de
gelats fins acabar existències. A les 11 pel centre del poble Correfoc. Organitza:
Diables de Castellterçol.
-Moià. Festa Major. A partir de les 10, al parc municipal, 8a Trobada d’intercanvi
de plaques de cava. A les 12 del migdia, a l’església parroquial, Ofici solemne de
Festa Major, amb la participació de la Coral de Moià. A 2/4 d’1 del migdia, amb
inici a la plaça Sant Sebastià, Cercavila de Gegants, cap-grossos, bastoners i pollo.
En acabar la cercavila, a la plaça Major, Vermut. A les 7 de la tarda, al camp de
futbol, partit de futbol de Festa Major CE.Moià vs C.E. Manresa. A les 7 del vespre,
a l’Espai cultural Les Faixes, Gran Concert de Festa Major, a càrrec de l’orquestra
Rosaleda. A partir de 2/4 de 9 del vespre, al parc municipal, Vespre a la fresca! Vine
a sopar als xiringuitos, amb ofertes i menús especials de Festa Major i música dels
anys 60 i 70 amb els Djs Plade & Vila. A les 11 de la nit, a les Faixes, Ball de Festa
Major amb l’Orquestra Rosaleda. A 2/4 d’11 de la nit, a la plaça del CAP, Cercavila
del Birraval amb Som-hi de CaraBand. A les 12 de la nit, al Parc municipal, Concert
amb Sixtus, hits de festa major. I a continuació DJ Sendo.
DIMECRES 16
-L’Estany. A les 10 del vespre al cine , supercopa d’Espanya en pantalla gegant. Real
Madrid vs FC Barcelona . Organitza: Penya Barcelonista de l’Estany
-Moià. Festa Major. A 2/4 d’11 del matí, al parc municipal (zona llac), Festa Major
infantil, xocolatada i jocs tradicionals amb Fefe i Compànyia. A les 12 del migdia,
a l’església parroquial, Missa pels difunts de la parròquia. A les 5 de la tarda, amb
sortida des de la plaça del CAP, Milla Urbana de Moià (inscripcions a 2/4 de 5 al
lloc de sortida). A les 6 de la tarda, a la plaça Major, VIII Mostra de Cultura Popular.
A les 7 de la tarda, a la plaça Major, Audició de Sardanes amb la cobla Sabadell.
A les 8 del vespre, a les Faixes, Moianès Round Fest 2017, Trobada per iniciar la
tercera edició de la ruta. A les 10 de la nit, a la plaça Major, Sopar Jove. Després
actuació de Miquel del Roig.
DIJOUS 17
-Moià. Actes d’Homenatge a la Gent Gran i Festa de l’Arbre Fruiter. De 10 del
matí a 1 del migdia, al parc municipal (zona llac), XXV Concurs de Dibuix infantil
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Miquel Lerín – Maria Vilardell. Organitza: Cercle Artístic del Moianès. A les 11 del
migdia, a l’església parroquial, Missa solemne d’Homenatge a la Vellesa, amb la
participació de la Coral de Moià. A les 12 del migdia, al parc municipal (zona llac),
Vermut al parc i ball per a la gent gran amb l’actuació de Carles Xandri. A 2/4 de
7 de la tarda, a l’Ajuntament, recepció de la presidenta de la Festa, Dra. Cristina
Fillat i Fonts, representants de les entitats i convidats i signatura del llibre d’honor.
Seguidament, la comitiva acompanyada pels Gegants i Grallers de Moià i el Pollo,
anirà a la zona dels Cireres (Crta. De Manresa) on es farà la plantada simbòlica
de l’arbre. A les 7 de la tarda, al parc municipal, 112a. Festa de l’Arbre Fruiter
i d’Homenatge a la Vellesa. A les 10 del vespre a l’auditori Sant Josep, Concert
Festival Viñas: Interpretació Carles Pachon, baríton (guanyador concurs de Cant
Francesc Viñas). Organitza: joventuts musicals de Moià.
DIVENDRES 18
-Castellcir. Al vespre, Arribada de la caminada Moianès Round Fest.
-Castellterçol. A 2/4 de 9 del vespre, a la piscina municipal, bany nocturn. A 3/4 de
10 del vespre, a la piscina, Cinema a la fresca.
-Collsuspina. Giracirc. Festival de Circ de la Catalunya Central.
DISSABTE 19
-Castellcir. Festa Major. A 2/4 de 10 del matí amb sortida davant la residència
La Ginesta, Caminada volta a la serra gent gran i gent jove. A les 5 de la tarda, al
jardí de la residència La ginesta, Café concert, a càrrec del conjunt instrumental
de l’Orquestra de Collsuspina. A les 7 de la tarda al casal, Teatre amb l’obra “No et
vesteixis per sopar” del grup Paranys. A 2/4 de 10 del vespre amb sortida al Casal,
Pedalada nocturna Castellcir. Organitza: Bikers.
-Castellterçol. Durant tot el dia, als jardins de Cal Recader, Mostra de vins i caves.
Activaterçol.
-Collsuspina. Giracirc. Festival de Circ de la Catalunya Central.
-Granera. D’11 a 1 del matí, Campionat de tenis taula. A 2/4 de 7 de la tarda,
Classe de Master Zumba. A 2/4 de 12 de la nit, Disco mòbil amb Dj Pelós.
-L’Estany. A les 10 de la nit, al claustre del Monestir de L’Estany, concert XV Bachiana
amb Joan Garcia, baríton i Eva del Campo, clavicèmbal. Dins la programació cultural
Stagnum.17.
-Moià. A les 7 de la tarda a la sala infantil del casal, inauguració de l’exposició
de pintura ràpida. Organitza: Cercle Artístic del Moianès. A les 10 del vespre a
Les Faixes, Concert Festival Viñas: Interpretació Orquestra de l’AIMS de Solsona.
Organitza Joventuts Musicals de Moià.
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-Monistrol de Calders. A les 9 del vespre, a la piscina municipal, Sopar astronòmic.
DIUMENGE 20
-Castellterçol. A les 7 de la tarda, a la plaça Prat de la Riba, Ballada de sardanes
amb la Cobla Cervianenca.
-Collsuspina. Giracirc. Festival de Circ de la Catalunya Central. -Granera. De 6 a
2/4 de 9 del vespre, Festival Granerí (actuació del jovent de Granera).
-Moià. A les 7 de la tarda al Parc Municipal, Sardanes amb la cobla Marinada. A
les 6 de la tarda, a la sala infantil del Casal, Entrega de premis del LI Concurs de
Pintura ràpida. Organitza Cercle Artístic del Moianès.
DILLUNS 21
-Collsuspina. Giracirc. Festival de Circ de la Catalunya Central. A partir de 2/4 d’1
del migdia, espectacles de circ: La Bella Tour, Vermut musical, Karoli, l’home Roda,
Ze la vi, i a les 8 del vespre fi de Festival. Taller de circ, a la plaça de l’Ajuntament,
d’11 a 2/4 de 2 del migdia i de 4 a 2/4 de 7 de la tarda.
-Granera. Del 21 d’agost a... Killer 3ª edició. Inscripcions al : 666 496 070.
DIJOUS 24
-Castellterçol. A les 6 de la tarda, a la piscina municipal, Mag.
-Santa Maria d’Oló. Festa Major. A les 9 del vespre, als jardins de l’Ajuntament,
Pregó amb Gemma Poca, infermera i membre del grup independentista de suport
a persones refugiades. A 2/4 de 10 del vespre projecció del curtmetratge: At
the Syrian Border, dos camins que es creuen en una frontera, de Jordi Oriola.
Seguidament xerrada-Col·loqui amb Jordi Oriola i persones refugiades, i Gemma
Poca. Venda de llibres: El viatge de Samira, d’Helena Portella i Lesbos a cor obert
de l’Arantza Diez, els beneficis seran per ajuda a persones refugiades. També
podrem degustar de diferents menjars típics dels seus països.
DIVENDRES 25
-Castellterçol. Festa Major. A les 5 de la tarda, a la plaça Prat de la Riba, XIII Festa
de la bicicleta i els patins. A les 7 del vespre, a la Plaça Prat de la Riba, II Festa Holi.
A les 9 del vespre, al pati de la casa museu Prat de la riba, conferència: “Enric Prat
de la Riba: de la nació a l’estat”, a càrrec d’Agustí Alcoberro, historiador i membre
del Secretariat Nacional de l’ANC. A les 9 de l anit, a la plaça Vella, Havaneres amb
“Havanerus” de l’Esquirol, i al finalitzar rom cremat. A les 12 de la nit, a la carpa de
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la plaça dels Estudis, Festa Activaterçol.
-L’Estany. A les 10 de la nit, a la plaça del Monestir, concert Nit de Swing i Ball amb
Shakin’ All . Dins la programació cultural Stagnum.17. Entrada gratuïta i servei de
bar.
-Granera. Festa Major. A les 8 del vespre, havaneres amb el grup, Mar Blava. A
les 10 de la nit, Sardinada. A les 11 de la nit, al Casal, Porcolimpiades – 2ª edició.
Grups de 3 a 6, portar roba vella. Inscripcions el mateix dia al Casal.
-Santa Maria d’Oló. Festa Major.A les 11 del matí, a la plaça Sant Antoni Maria
Claret, Jocs de Cucanya (inscripcions a l’Ajuntament fins al 23 d’agost). A 3/4 de 5
de la tarda, a la terrassa del centre de Serveis, Viure la Vida, espectacle de música
i cançons a càrrec dels Atrevits, i després berenar. A les 6 de la tarda, a l’Escola
Sesmón, 3r Torneig de futbol sala per barris. A les 11 de la nit, al pavelló, Nit de
Concerts (entrades anticipades a la piscina).
DISSABTE 26
-Calders. A partir de les 3 del migdia, al camp de futbol del C.F.Calders, 3er Torneig
de futbol del Moianès. Organitza: Club Esportiu Moià.
-Castellterçol. Festa Major. A les 10 del matí, amb sortida de Castellcir i arribada a
Castellterçol, XX Cursa Castell-Castell, memorial Joan Casanovas i Torras. I a 2/4
d’11 a la plaça Vella, Cursa infantil. A les 10 del matí, al camp d’esports Cebrià
Calvet, Matinal de futbol base. A les 12 del migdia, al campanar de l’Església de
Sant Fruitós, Repic de Campanes. A 1/4 d’1 del migdia, a Cal Recader, Inauguració
Espai Interpretació del Patrimoni de la Dansa de Castellterçol. A la 1 del migdia, als
jardins de Cal Recader, Concert Vermut amb el grup Mon Petit Món. A les 4 de la
tarda, al camp d’esports Cebrià Calvet, Futbol femení de Festa Major. A 2/4 de 6 de
la tarda, a la plaça Vella, Cercavila de Gegants i Nans. A les 7 de la tarda, a la plaça
Vella, Pregó de Festa Major, en motiu del 40è Torneig d’Estiu de Futbol Sala. A 2/4
d’11 de la nit, a la Plaça Vella, Correfoc de Festa Major - Diables de Castellterçol. A
2/4 d’1 de la nit, a la carpa de la plaça dels Estudis, Orquestra Aquarium. A 2/4 de
4 de la nit, a la carpa de la plaça dels Estudis, Dj Nandu.
-Collsuspina. A les 12 del migdia, al local Social, X Concert d’estiu de l’Orquestra
de Collsuspina.
-Granera. Festa Major. A les 8 del matí, Caminada Popular. A les 12 del migdia,
Concurs de Dibuix. A les 5 de la tarda, tarda de jocs i xocolatada. A les 7 del vespre,
Cercavila amb els gegants. A les 10 de la nit, sopar popular. A les 12 de la nit, ball
amb l’orquestra Xocolat Grup, i seguidament Ball de confeti.
-L’Estany. A 2/4 de 12 del migdia a la sala polivalent de la Casa de Cultura, xerrada:
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L’Estany abans de l’existència del Monestir. Organitza: Isabel Fonoll
-Moià. A les 6 de la tarda, a Can Carner, conferència: ”Nit internacional dels
Ratpenats a Moià”, en el marc del “The 21th Internacional Bat Night”. A 1/4 de 8
del vespre, visita d’avistament a l’interior de les Coves del Toll i per l’exterior del
Parc Prehistòric. A 2/4 de 9 del vespre, visita d’avistament pel nucli antic de Moià;
a càrrec dels especialistes : Iara Jiménez i Sergi Torné. Organitza: Museu de Moià.
-Monistrol de Calders. A 2/4 de 10 del vespre, a la plaça nova, Vespres Chill Out.
-Santa Maria d’Oló. Festa Major. A les 10 del matí, Gimcana Popular. A les 12 del
matí, Repic de Campanes, i seguidament, Ball d’Espuma amb Dani Magik. A les
6 de la tarda, a la plaça Catalunya, Plantada de Gegants per la XXXI Trobada de
Gegants i XV Pujada de la Costa. A 2/4 de 7 de la tarda, inici de la cercavila, des
de la plaça Catalunya. A 2/4 de 10 del vespre, a la plaça Catalunya, Sopar Popular
(venda de tiquets a les piscines municipals fins el 23 d’agost). A 2/4 de 12 de la nit,
Concurs de Playback Oló Talent.
DIUMENGE 27
-Calders. A partir de les 3 del migdia, al camp de futbol del C.F.Calders, 3er Torneig
de futbol del Moianès. Organitza: Club Esportiu Moià.
-Castellterçol. Festa Major. A les 8 del matí, al camp de Golf “Les Comes”,
XIII Torneig Open Vila de Castellterçol. A les 10 del matí, a la plaça Dr. Fargas,
simultània d’escacs amb el mestre Ricard Morros Faura. A 2/4 de 10 del matí, als
jardins de Cal Recader, Espai d’Art en Familiar (de 2/4 de 10 a 10 xocolatada i a les
10 inici dels tallers). A les 12 del migdia, a l’església de Sant Fruitós, Missa de Festa
Major. A la 1 del migdia, a la plaça vella, Ball del Ciri i Dansa de Castellterçol, amb
passejada d’autoritats. A les 5 de la tarda, al camp d’esports Cebrià Calvet, futbol
masculí de Festa Major. A 2/4 de 6 de la tarda, a la plaça Prat de la Riba, Cercavila
Funky on road. A les 7 de la tarda, a la plaça vella, Sardanes amb la Cobla Foment
del Montgrí. A les 9 del vespre, a la plaça Vella, Correfoc infantil de Festa Major
– diables de Castellterçol. A 2/4 d’11 de la nit, a la carpa de la plaça dels Estudis,
sopar de Festa Major amb el mag Joaquin Matas i concert del grup Wax & Boggie
Rhythm Combo.
-Granera. Festa Major. A les 10 del matí, Repic de Campanes. A 2/4 d’1 del migdia,
Missa solemne. A la 1 del migdia, al Casal, entrega de premis i vermut popular.
Exposició de fotos del 50è aniversari de l’arribada de la llum a Granera.
-L’Estany. A les 8 del matí . Caminada Popular REM. Conjuntament amb Santa
Eulàlia de Riuprimer, Muntanyola i l’Estany. Veure programació a part. Organitza: ACR
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-Moià. A les 6 de la tarda, a l’església parroquial, Concert de l’Orquestra de
Collsuspina.
-Santa Maria d’Oló. Festa Major. A les 9 del matí, al camp de Tir Altimires, Tirada
al plat de Festa Major (Societat de caçadors Au-lo). A les 11 del matí, a la plaça Sant
Antoni Maria Claret, espectacle de màgia i circ amb la Cia la Broma “Tonterias
las justas”. A 2/4 d’1 del matí, a la plaça Sant Antoni Maria Claret, Casal Cultural
Dansaires manresans. A les 12 del migdia, a l’església nova, Missa Solemne. A les 5
de la tarda, Veterans del F.C.Oló vs Avinyó CE. A 2/4 de 7 de la tarda, a la plaça Sant
Antoni Maria Claret, Sardanes amb la Cobla Principal de Terrassa. A 2/4 d’11 de la
nit, al Pavelló municipal, Teatre amb Clownic (entrades anticipades a la piscina).
DILLUNS 28
-Castellterçol. Festa Major. A les 8 del matí, amb sortida des del bosquet de Can
Sedó, XXVII Caminada Popular. A 2/4 de 10 del matí, al bosquet de Can Sedó
(inscripcions de 2/4 de 10 a les 10, i a partir de les 10 comença la història) Volti
Tronat i la llegenda dels ludis ruralis. Atreveix-te, juga... et sorprendràs. A les 2 del
migdia, a casa o al restaurant: Bon Àpat... A les 6 de la tarda, a la plaça Vella, Dansa
de Castellterçol i Ball del Ciri amb balls vuitcentistes. A les 7 del vespre, al jardins
de Cal Recader, Mou-te i balla!, mini disco infantil, exhibició de hip-hop a càrrec
dels grups infantils de Marc Codony. A les 9 del vespre, a la carpa de la plaça dels
Estudis, Sopar jove. A 2/4 d’11 de la nit, a la plaça del Racó, cinema “La Familia
Bélier” del director Éric Lartigau. A 2/4 d’1 de la nit, a la carpa de la plaça dels
Estudis, Dj’s Party Animals i Two Mountains.
-Santa Maria d’Oló. Festa Major. A les 9 del matí, al camp de Tir Altimires, Tirada al
plat de Festa Major. A les 10 del matí, a les escoles, matinal esportiva amb torneig
de futbol sala de barris, slackine, bitlles catalanes, cursa de vehicles no motoritzats
i curses d’orientació infantil. A les 12 del migdia, a l’església nova, Missa de difunts.
A les 3 de la tarda, a les piscines municipals, Campionat de Domino. A partir de les
6 de la tarda, a la plaça Catalunya, 010 Estiu Fest: espectacle i taller de circ: Tons de
sons i duet acústic: Som Dos (entrades anticipades a la piscina).
DIMARTS 29
-Castellterçol. Festa Major. A 2/4 de 10 del matí, a la plaça Dr. Fargas, Simultània
d’escacs infantil, amb els mestres Jordi Ferrer i Antonio Bermejo Faura. A 2/4 de 12
del migdia, al Centre Espai Escènic, Teatre “Els tres porquets es caguen de por”,
de la Cia Samfaina de Colors. A la 1 del migdia, a la plaça Prat de la Riba, Animació
amb escuma. A les 3 del migdia, Migdiada popular, cadascú a casa seva. A les 7 de
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la tarda, a la carpa de la plaça dels estudis, Ball de Festa Major amb l’Orquestrina
Franquesina. A 2/4 de 10 del vespre, a la plaça Vella, Concurs Kahoot: Coneixes
Castellterçol?. A 3/4 d’11 de la nit, a la plaça Vella, Cercavila de nit de Gegants. A
2/4 d’1 de la nit, a la carpa de la plaça dels Estudis, Concert Tapeo Sound System
and confeti. A les 3 de la nit, Dj Nandu.
-Santa Maria d’Oló. Festa Major. A partir de les 11 del matí, a la plaça Sant Antoni
Maria Claret, preparem tots junts el dinar de cloenda (venda de tickets a les
piscines), i seguidament, final de festa amb Les Anxovetes, hi haurà rom cremat.
DIMECRES 30
-Castellterçol. A 2/4 d’1 de la nit, a la carpa de la plaça dels Estudis, Concert Tapeo
sound System amb confeti. A les 3 de la nit, a la carpa de la plaça dels Estudis, Dj
Baland.
DEL 16 AL 20 D’AGOST 3a edició del MOIANÈS ROUNDFEST:
CAMINADA I TROBADA DE JOVENT QUE RECORREN ELS 10 POBLES DEL MOIANÈS
UN FESTIVAL DE LA COMARCA QUE COMBINA ESPORT, CULTURA I MOLTA GRESCA
(Més informació a: moianesroundfest.wordpress.com i al facebook)

setembre
DIVENDRES 1
-L’Estany. A 2/4 de 10 del vespre a la pista Nova, partit de Futbol Sala per a totes
les edats.
DISSABTE 2
-Calders. Festa Major. De 3 a 7 del vespre, a la plaça, Macro Gimcana i Festa Holy.
A les 8 del vespre, a la parròquia, Missa vespertina. A les 9 del vespre, a la plaça
Major, Pregó de Festa Major. A 2/4 de 10 del vespre, Sopar de carmanyola. A les
11 de la nit, Música en directe a la fresca a càrrec de Acustic Dreams.
-Castellterçol. Star Party Cec. Centre Excursionista de Castellterçol. Més informació
a: www.cecastell.com. A les 7 de la tarda, al Centre Espai Escènic, Jornades de
Dansa – Associació de Lleida.
-L’Estany. A les 12 del migdia a la sala polivalent de la Casa de Cultura, inauguració
de l’exposició de pintures d’en Jaume Crespiera. A les 5 de la tarda Activitat per
a la canalla, jocs i diversió. Veure programació a part. Activitat gratuïta. Organitza:
ACR. A les 7 de la tarda al cine, projecció de la pel·lícula “ La cançó de les mentides”
14 I AGENDA D’ACTIVITATS D’ESTIU 2017

setembre
d’Alfonso Paso, interpretada pel Grup de teatre Paranys.
-Moià. A les 6 de la tarda, al Circuit Puig Sobirà, 28a Edició de les 4 hores de
BTT i 1a edició 1 hora de Moià de BTT per nens de 8 a 13 anys. Més informació:
4horesmoia.wordpress.com. A les 7 de la tarda, a la sala infantil del Casal,
inauguració de l’exposició col·lectiva de socis del Cercle Artístic. Organitza: Cercle
Artístic del Moianès. A les 10 del vespre a l’auditori Sant Josep, oncert Festival
Viñas: Interpretació Daniel Ligorio, piano. Organitza Joventuts Musicals de Moià.
DIUMENGE 3
-Calders. Festa Major. A les 8 del matí, amb sortida de la plaça Major, Caminada
Popular. De 4 a 6 de la tarda, Caga l’Euga C.F.Calders. A les 6 de la tarda, tarda de
teatre amb l’obra: La cançó de les mentides, del grup de teatre Cia. Paranys. A les
6 de la tarda, Jocs Gegants infantils. A les 8 del vespre, Fem un quinto.
-Castellterçol. A les 12 del migdia, als jardins de Cal Recader, Festa del soci Casal
d’Avis Arrels.
-Collsuspina. 23a Trobada de Puntaires. A les 10 del matí, al carrer Major, rifa de
pernils i panera de productes de la terra. Inscripcions per a poder-hi participar com
a puntaire: a l’Ajuntament de Collsuspina, de dilluns a divendres, de 8 del matí a
2/4 de 3 de la tarda. Tel. 93 830 03 76.
-L’Estany. A 2/4 d’11 del migdia a la pista Vella, Campionat de Bitlles Catalanes. Veure
programació a part. Organitza: C.B.C.E. A les 11 Missa dels Avis i en acabar, Cercavila
amb els gegants d’Oló A 2/4 de 2 del migdia al passeig del Prat, dinar. A 2/4 de 7 de
la tarda al cine, Espectacle! Vine a passar una bona estona amb Pere Hosta.
DIJOUS 7
-L’Estany. A les 7 de la tarda, Repic de Campanes anunciant la Festa Major, a càrrec
de Ferran Bové.
DIVENDRES 8
-Calders. Festa Major. A les 5 de la tarda, gran campionat de Ping-pong. A les 5 de
la tarda, campionat de Botifarra i Domino. A les 9 del vespre, botifarrada popular.
A les 11 de la nit, ball de confeti amb Compàs de zebra. A les 2 de la matinada,
espectacle d’animació musical en directe “el Combo perfecto”.
-L’Estany. Festival de la Mare de Déu de L’Estany. A les 12 del migdia Missa
Solemne i després a la plaça del Monestir, vermut popular, pregó a càrrec de Quim
Vila i inauguració Viacrucis Passos III i IV. Veure programació a part. A les 6 de la
tarda al cine, Ball de gala amb el Duet Rimel.
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DISSABTE 9
-Calders. Festa Major. A les 10 del matí, al Casal social, Activitats i tallers per tots
els públics. A les 4 de la tarda, Activitats esportives C.F.Calders. A 2/4 de 6 de la
tarda, Taller de circ a càrrec de Moi Jordana. A les 7 de la tarda, Xocolatada. A les 8
del vespre, a la parròquia, Missa vespertina. A les 10 de la nit, sopar boig i concurs
de pinxos. A 2/4 de 12 de la nit, espectacle d’animació musical en directe, Miquel
del Roig. A la 1 de la nit, ball de festa major i a les 3 de la matinada, Dj (pendent
confirmar). 1r Sketch Crawl de Calders - 3r Sketchcrawl del Moianès, amb lloc
de trobada a la plaça de Calders, davant l’església. Organitza: Cercle Artístic del
Moianès.
-L’Estany. A 2/4 de 9 del matí al cine, Campionat de Botifarra. A les 11 del matí
al cine, Parxís i Dominó i a la plaça del Monestir, 2a Trobada de Teixidores del
Moianès. Organitza: El club de la llana de Badalona i l’Ajuntament. A les 12 del
migdia a la plaça, Holi Festival Confiteru Estanyenc. Portar roba de color blanc,
ulleres de piscina per protegir els ulls i cal hidratar la pell. A les 5 de la tarda al cine,
Concert i Berenar infantil, a càrrec dels Pirates del Rock. A les 10 del vespre pels
carrers del pobla, Correfoc a càrrec dels Diables de Castellterçol. Vegeu les notes
de seguretat i la programació a part. A 2/4 de 12 de la nit al cine, Concert a càrrec
de Rom&Papas. Activitat gratuïta i desprès DJ Pere.
-Moià. A partir de les 9 del matí, al pavelló poliesportiu municipal, Torneig de
bàsquet 3 x 3.

7 de la tarda, a l’auditori Sant Josep, Concert final del Campus Musical. Organitza:
Joventuts Musicals de Moià. A partir de les 10 del matí i durant tot el matí, al parc
municipal, Trobada de Puntaires.
-L’Estany. A les 10 del matí a la pista Vella, Campionat de botxes. A les 11 del
matí Missa. A les 12 del migdia a la pista Vella, Festa de l’escuma. A 2/4 de 5 de
la tarda al cine, Playback. Preu 3 euros en benefici de la Festa dels avis. A les 7 de
la tarda a la plaça del Monestir, Sardanes amb la Cobla Mediterrània. Entre altres
interpretaran la sardana Els Almogàvers de l’Estany, de J. Capell. A les 10 del vespre
al cine, Havaneres amb Mestre d’Aixa, hi haurà rom cremat.

DIUMENGE 10
-Calders. Festa Major. A 2/4 de 12 del matí, sortida dels gegants i cercavila. A la
1 del migdia, Mostra castellera a càrrec dels Picapolls. A les 12 del migdia, a la
parròquia, Missa solemne amb Tarallelant Albades. A les 5 de la tarda, partit de
futbol, CF Calders – Castellterçol. A les 6 de la tarda, Havaneres a càrrec del grup
Altamar. A 2/4 de 9 del vespre, pujada nocturna al castell amb sorpreses. A les 11
de la nit castell de focs o espectacle de foc (pendent confirmar). A 2/4 de 12 de la
nit, entrega del premi decora el teu carrer. A les 12, monòleg: cursillo acelerado
de seducción, de Maria Garrido. A la 1 de la nit, Final de Festes amb D’js.
-Castellterçol. A les 7 de la tarda, a la plaça Prat de la Riba, Ballada de Sardanes.
Diada Nacional de Catalunya. A les 8 del vespre, a la plaça Prat de la Riba, Ball
de l’homenatge. Esbart Rosa d’Abril. A les 9 del vespre, a la plaça Prat de la
Riba, Arribada de torxes, ANC. A 2/4 de 10 del vespre, a la plaça Prat de la Riba,
Parlament de la Diada, ANC Castellterçol – Granera.
-Moià. A les 12 del migdia, a l’Auditori Sant Josep, Concert final Curs piano, i a les

DISSABTE 16
-L’Estany. A les 12 del migdia al centre de visitants, Inauguració Projecte
Accessibilitat al Centre d’Interpretació. Veure programació a part. A les 4 de la
tarda al cine 2n Campionat Comarcal de Botifarra amb la participació d’una parella
de cada pobla del Moianès. Organitza: Ajuntament de l’Estany i col·labora el consell
Comarcal del Moianès. A 2/4 de 8 del vespre sortida des de la plaça per fer la
Passejada nocturna, recorregut fàcil, cal portar bon calçat i lot. Refrigeri a mig
camí. Organitza: l’Ajuntament de L’Estany.
-Moià. A patir de les 8, a les Faixes, Festival de flamenco. Casa de Andalucía.
-L’Estany. A les 5 de la tarda al cine, 2a Trobada d’acordionistes a l’Estany. A les 7
de la tarda al cine, Ball de Gala amb l’Acordionista Ros Meliton
-Moià. Durant el matí, al Club de Golf Montbrú-Moià, “1er.Torneig Leds C4”.
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DILLUNS 11 – DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
-Calders. Cant dels segadors i Hissada de la senyera.
-Moià. Actes de la Diada Nacional de Catalunya. A les 12 del migdia, Ofrena Rafael
Casanova.
-Monistrol de Calders. Actes de la Diada Nacional de Catalunya. Programa a part.
-L’Estany. A les 11 del matí a l’aparcament de l’ajuntament, espectacle Suite per a
totes les edats de Pepa Plana, després Vermut per tancar la Festa Major. Festa de
la diada. Sortida en bus a la concentració per a la Independència de Catalunya.
Venda de tiquets a la farmàcia. Veure programació a part. Organitza: ANC MoiàL’Estany.
I altres actes als diferents municipis del Moianès.

DISSABTE 23
-Castellterçol. A les 9 el matí, a Cal Recader, Tallers participatius: Quin poble
educatiu volem? CEM.
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-Moià. A patir de les 6, a la plaça Major, Trobada de Country. Country Moià.
DIUMENGE 24
-Castellcir. Trobada de gent gran nascuda del 1920 al 1955. Vegeu programació
a part
-Moià. Durant tot el matí, pels carrers de la vila, XXVI Trobada de bastoners. A les
6, a l’auditori Sant Josep, Cicle Gaudí de Cinema Català, projecció de la pel·lícula:
Incerta glòria.
DILLUNS 25
-Moià. A les 8 de la tarda a la biblioteca, tertúlia literària sobre el llibre Manual
per a les dones de fer feines amb el traductor Albert Torrescasana. De 7 a 9 del
vespre, a Can Carner Moià, “Les cooperatives de serveis en l’activitat artesanal –
un model per a reforçar i complementar l’activitat econòmica dels artesans”, a
càrrec de Mireia Franch, membre de la cooperativa de treball associat Sambucus
i exdirectora general d’Economia Cooperativa, social i Autoocupació de la
Generalitat. Organitza: Consorci del Moianès.
DISSABTE 30
-L’Estany. De 10 a 12 del migdia a la Casa de cultura, Taller de llavors d’Estiu, a
càrrec de Xènia Torras (l’Era, espai de recursos agroecològics). Inscripcions a la Casa
de cultura. Veure programació a part. Organitza: Ajuntament de l’Estany.
-Moià. Durant el matí, al Club de Golf Montbrú-Moià, “torneig Champions League
Mensual 7ª prova”.

Activitats i cursos del Consorci /
Consell Comarcal del Moianès
· GARANTIA JUVENIL – MOIANÈS. Des del Consell Comarcal del Moianès busquem
joves que tinguin TITULACIONS UNIVERSITÀRIES O CICLE FORMATIU DE GRAU
SUPERIOR. Contacta amb la tècnica impulsora de Garantia Juvenil del Consell
Comarcal. Telf. 93 820 80 00 – ccmn.garantia@ccmoianes.cat
I a partir de setembre, el Consell comarcal del Moianès t’ofereix:
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Activitats i cursos del Consorci /
Consell Comarcal del Moianès
· FORMACIÓ TRANSVERSAL PER A L’OBTENCIÓ DE TÍTOLS OFICIALS:
· Curs de preparació per a les proves d’accés a grau superior
· Curs de preparació per a les proves d’accés a grau mig
A banda, al setembre trobareu nous cursos i activitats formatives
(programes a part).
Consulta tota la programació formativa, jornades i activitats:
setembre- desembre 2017 a:
www.consorcidelmoianes.cat / www.ccmoianes.cat

Activitats de les entitats i ajuntaments
· CALDERS
- Deixalleria mòbil. Els dies 5 i 19 d’agost a l’era de Can Feliu (davant de l’escola).
- Mercat setmanal. Dissabte al matí
- Cursos al Casal Social de Calders. Consulta les activitats pel mes d’agost al tel. 93
830 92 63 / casal@calders.cat
· CASTELLTEÇOL
- Torneig de futbol sala d’estiu 2017. Del 26 de juny al 4 d’agost al pavello Municipal
de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 12 de la nit.
- 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.
- 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.
(*consultar horaris del mes d’agost a l’Ajuntament)
- Activitats de la piscina de Collsuspina. Cada setmana, dilluns: Taller de vestits de
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Activitats de les entitats i ajuntaments
paper, dimecres: taller d’art i reciclatge, alguns divendres: Campionat de ping-pong
i/o futbolín i cada cap de setmana: Concerts i/o nits temàtiques
- X Jornades Musicals 2017. Del 21 al 27 d’agost, obertes a músics de totes les
edats i nivells. Assajos: de dilluns a divendres matí i tarda, horari a convenir, a la
seu social de l’Orquestra de Collsuspina. Telf: 687846031 / http://occollsuspina.
blogspot.com.es
· GRANERA
-Tallers. El 4, 11, 18 i 25 d’agost, a les 6 de la tarda, taller de Pilates. Els dijous 3,
10,17, 24 i 31 d’agost, a les 11 de mati, a la piscina, taller de Acuagim. Els dies
16,17 i 18 d’agost, de 10 a 1 del migdia, al casal, taller de fer cistells. Inscripcions a
l’ajuntament de Granera 938668152 granera@diba.cat
· 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. (consultar horaris mes d’agost)
- 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
-Joventuts musicals. Del 2 al 10 de setembre, a l’Auditori Sant Josep, Campus
Musical del Moianès i Curs de piano de Daniel Ligorio. Inscripcions a: wwww.
joventutsmusicals.cat
- Sardanes al parc. Els diumenges de juliol i agost. Veure programes a part.
- Bibliopiscina. Durant tot el mes d’agost, a la piscina municipal, revistes, contes,
còmics, novel·la...
- Biblioteca municipal. Romandrà tancada la setmana de Festa Major. Al mes
d’octubre iniciem un nou espai de tertúlia literària sobre obres de teatre vinculades
a la programació del Teatre Nacional de Catalunya “Llegir Teatre”. Per a més
informació i inscripcions: dirigiu-vos a la biblioteca.
- Mercat setmanal. Diumenge al matí a la plaça Major.
· MONISTROL DE CALDERS
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- Concurs fotogràfic a Instagram. #festamajormonistrol2017. El 6 d’agost un
jurat decidirà la foto guanyadora que serà la portada del programa de Festa
Major de l’any vinent. Anima’t i identifica’t! Fes-te una foto tots iguals, envia-la a
festesdemonistrol@gmail.com i el dia 1 d’agost, per votació popular, nombrarem
la colla monistrolenca de l’any 2017. Més informació: Ajuntament de Monistrol.
· SANT QUIRZE SAFAJA
- Sessions de Ioga al parc de l’Aigua. Dissabtes del mes de juliol i mig agost a les
9 del mati a càrrec de Meritxell Carbonell. Sessions gratuïtes. Cada persona ha de
portar el seu material. Més informació: Ajuntament de Sant Quirze Safaja.
- Concurs fotogràfic d’orientació. Termini d’admissió de les fotografies fins dissabte
30 de setembre. Obert a tothom, modalitat: fotografia digital. Tema: racons en
el mapa de Sant Quirze Safaja. Més informacó al cartells divulgatius i www.
santquirzesafaja.cat. Organitza: Ajuntament de Sant Quirze Safaja.
- Concurs fotografia caminada. Podeu enviar les fotos de la caminada popular
de la Festa Major a través del facebook de l’ajuntament, al mail st.quirzes@diba.
cat, a instagram #FMSQS2017 o a través del whatsapp 658902808. Data màxima
d’entrega: 15 d’agost 2017.
- Ping-Pong. Cada divendres a la tarda al Centre cívic. Obert a tothom.
· SANTA MARIA D’OLÓ
-Piscina municipal. Oberta del 24 de juny al 11 de setembre de 10 del mati a 8 de
la tarda. Consulteu preus.
- Mercat setmanal. Dimarts al matí a la plaça Sant Antoni Maria Claret.
- Jornades la Plana. Del 7 al 13 d’agost “Fem-ho bé, Fem-nos millors”. Es pot venir a
participar en l’activitat que t’interessi. Més informació a: www.fundaciolaplana.org
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· EXPOSICIONS

- Castellcir. De l’11 al 15 d’agost a la Sala Sant Jordi, exposició de pintures de
Virgínia Ruiz
- Castellterçol. Del 26 de juny i fins al 4 d’agost, al Pavelló, Exposició 40è aniversari
Torneig Futbol Sala d’estiu Castellterçol. Del 26 al 29 d’agost, a la casa Prat de la
Riba, exposició de les fotografies del VII Concurs de fotografia de natura del Fanal.
- L’Estany. Del 19 al 26 d’agost, a la Sala polivalent de la Casa de Cultura, exposició
del VII concurs de Fotografia de Natura “Fonts, Rius i Rieres”. Organitza: El Fanal.
Del 2 de setembre al 30 de novembre a la Sala polivalent de la Casa de Cultura,
Exposició de pintures d’en Jaume Crespiera. Els dies 8, 9, 10 i 11 de setembre
als baixos de Ca l’Errando, Exposició de patchwork i brodats, a càrrec de Carme
Esparò. Horari: tots els matins de 11 a 1 i els dies 8 i 9 també per la tarda de 5 a 7.
- Moià. Del 19 al 31 d’agost, a la sala infantil del Casal, exposició del LI Concurs
de Pintura Ràpida i XXXIII Concurs de Dibuix Ràpid. Organitza: Cercle Artístic
del Moianès. De l’1 al 12 de setembre, a la sala infantil del Casal, exposició
col·lectiva socis del Cercle Artístic. 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). Del 19 setembre al 5 d’octubre al museu de Moià, exposició
temporal “Treu-li suc a la sexualitat” produïda per la Diputació de Barcelona
(exposicions amb accés gratuït en horari de museu). De l’11 al 16 d’agost, a la sala
Petita del Casal, exposició de les fotografies del VII Concurs de fotografia de natura
del Fanal. Tot el mes d’agost, a la bilioteca, exposició de quadres de les pintores
moianeses Carme Monje i Clara Xandri i exposició: “Aus il·lustres”-Urboscanes Art
Propòsit- de l’artista Cesc Homet. Tot el mes de setembre a la bilioteca, exposició
“Elles també tenen dret” a l’escolarització de la fundació PROiDE.
- Monistrol de Calders. Durant tota la Festa Major, als baixos de l’Ajuntament,
Exposició “Monistrol amb ulls de nen”, amb dibuixos dels nens del Casal d’Estiu
de l’A.E.Monistrolenca.

· 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 7.. Els festius i ponts obertes de 2/4 d’11 a 3, 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. Horari d’Hivern (a partir del 12 de setembre): obert
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dissabtes, diumenges, festius i ponts de 2/4 d’11 a 3 del migdia.Amb l’entrada
de les Coves es pot visitar gratuïtament el Museu Arqueològic i Paleontològic
de Moià ubicat a la Casa Natal Rafel Casanova de Moià. 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. A
l’Agost, excavacions arqueològiques als jaciments de les Coves del Toll i Cova de
les Toixoneres, a càrrec de l’equip d’arqueòlegs de la Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona, dirigits pel Dr. Jordi Rossell.

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

Moià. De l’1 al 31 d’agost obert els dijous i divendres de 2/4 d’11 a 2 del migdia,
i els dissabtes, diumenges, festius, Festa Barroca i 11 de setembre, de 2/4 d’11
a 2 del matí i de 4 a 7 de la tarda. A partir de l’1 de setembre, 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. Obert de dimarts a diumenge de 10 del matí a 2 del migdia.
www.monestirestany.cat

· MUSEU ENRIC PRAT DE LA RIBA

Castellterçol. Juliol i agost: De dimarts a diumenge obert de 10 a 1 (+30 minuts)
i a les tardes de 3 a 6 (+30 minuts). A partir de l’1 de setembre, obert en horari
habitual: De dijous a dissabte obert de 10h a 2/4 de 2 i de 3 a 2/4 de 6.Diumenges
i festius obert de 10 del matí a 3 del migdia. Tel: 93 866 63 62.

· ECOMUSEU DEL MOIANÈS

Durant el mes d’agost, tots els dimecres a 2/4 de 6, amb punt de trobada al polígon
industrial El Vapor, visita a les Poues de la Ginebreda i el Rentador de la llana de
Castellterçol.
Tots els diumenges del mes d’agost, d’11 a 2, visites a Esplugues, Castellcir.
Al mes de setembre visites a Esplugues (Castellcir), Poues de la Ginebreda i el
Rentador de la llana (Castellterçol) amb 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 10 del matí a 2 del migdia. Més informació
a www.viulestany.cat / 93 830 30 00 / estany.dinamitza@estany.cat
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Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels
Programes de suport al desenvolupament local

