DIVENDRES 10
- Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca, Contes de tardor amb Anna Garcia i el seu acordió
“En Patufet i els cargols, i altres contes de tardor”.
- Santa Maria d’Oló. De 5 a 8 de la tarda, al Centru, Activitats al Centru – Espai Jove: Sessió de cine.

L'AGENDA DEL MES DE NOVEMBRE 2017

DISSABTE 11
- Collsuspina. A 2/4 de 7 de la tarda, al local social, Assamblea oberta al poble, a càrrec de l’equip
de govern de l’Ajuntament.
- L’Estany. D’11 a 1 del migdia a la plaça del Monestir o en cas de pluja a l’hotel d’entitats, activitat:
Hort de proximitat. Intercanvi matinal de llavors. Dins el cicle: A l’Estany actuem per una vida
saludable, a càrrec de Xènia Torras. Cal inscripció prèvia al telèfon 938303000. Activitat gratuïta.
Organitza: Ajuntament.
- Santa Maria d’Oló. Nit de silenci, a la Fundació La Plana. A les 6 de la tarda, Xerrada: El silenci
és reflexió, a càrrec de Montse Vives. A les 9 del vespre, Sopar. A 2/4 d’11 del vespre, espectacle:
els espais del silenci. Més informació i reserves: 938385203 i info@fundaciolaplana.org

DIMECRES 1
- Castellterçol. De 2/4 de 6 a 7 de la tarda a la plaça Enric prat de la Riba, Ballada de sardanes
amb la Cobla Principal de l’Escala.
- Santa Maria d’Oló. A 2/4 de 9 del matí, a la plaça Catalunya, Jornada de voluntariat (esbrossades
Sant Joan Vell i Molí d’Altimiras, neteja entorn de barraques de Vinya, repintar trams de ruta de
camins). Després, esmorzar. De 5 a 7 de la tarda, al Centre Recreatiu, Discumòbil, amb servei de
bar. Organitza: Ampa de la llar d’infants El Cuc.

DIUMENGE 12
- Moià. A les 10 del matí a la zona del pavelló poliesportiu, Cross Escolar. Organitza: Ajuntament
de Moià. A les 6 de la tarda a l’auditori Sant Josep, cicle de conferències Moianesencs voltant pel
món: “Caminant per les rocalloses canadenques i una ullada a les Niàgara”. A càrrec de la Família
Buxó-Clapers. Organitza: El Fanal.
- Santa Maria d’Oló. Nit de silenci, a la Fundació La Plana. A les 9 esmorzar, i a 2/4 d’11 del matí,
Passejada pel Laberint. Més informació i reserves: 938385203 i info@fundaciolaplana.org

DIVENDRES 3
- Castellterçol. De 6 a 2/4 de 8 del vespre a la sala de lectura Projecció i tertúlia sobre el documental
“Los invisibles” de Gael García Bernal i Marc Silver.
- Santa Maria d’Oló. De 5 a 8 de la tarda, al Centru, Activitats al Centru – Espai Jove: Fem del
centru un lloc més acollidor al vostre gust!. A 2/4 de 10, al Centru, Club de lectura: La petita
història dels tractors en Ucraïnes (de Marina Lewycka).

DILLUNS 13
- Santa Maria d’Oló. De 5 a 8 de la tarda, al Centru, Activitats al Centru – Espai Jove: Taller de
coixins per seure.

DISSABTE 4
- Castellcir. A 2/4 de 7 de la tarda a la sala Sant Jordi de l’ajuntament, conferència conjunta: Què
ha passat des de què som comarca?. A càrrec de la Sra. Glòria Mascaró, metgessa i directora de
l’EAP Moià-Castellterçol i la Sra. Marta Portí, economista i gerent del Consell Comarcal. Organitza:
Ajuntament de Castellcir i col·labora El Fanal, Ass. Cultural Modilianum, EAP Moià-Castellterçol,
Consell comarcal i amb el suport de la Diputació de Barcelona.
- Collsuspina. A les 7 del vespre, vine a celebrar la Castanyada o el Haloween, al local social:
Castaween.
- Moià. A les 8 del vespre a l’auditori Sant Josep , Concert de Joventuts Musicals amb Mercedes
Gancedo, soparno i Beatriz González Miralles, piano. Organitza: Joventuts Musicals.
- Santa Maria d’Oló. A les 12 de la nit, al Centre Recreatiu, Discomòbil FC Oló – Retorn als 80’s
i 90’s.

DIMARTS 14
- Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca, Celebrem La 22a Setmana de la Ciència amb el taller
“L’univers a la teva mà”, on s’experimentarà amb la força de la gravetat.
DIMECRES 15
- Santa Maria d’Oló. De 5 a 8 de la tarda, al Centru, Activitats al Centru – Espai Jove: Preparem el
Nadal, Taller de manualitats!
DIJOUS 16
- Castellterçol. A 2/4 de 6 de la tarda a la sala de Lectura. Xerrada-Taller: Et regalo la lectura, a
càrrec de Marta Roig. Organitza: Ajuntament, Bibliobús Tagamanent.
DIVENDRES 17
- Santa Maria d’Oló. De 5 a 8 de la tarda, al Centru, Activitats al Centru – Espai Jove: Taula rodonacanvi de rols.

DISSABTE 25
- Castellterçol. A les 10 del vespre al centre Espai Escènic, Estrena d’en DANSA’t “Una mirada a la
vida i obre d’en Prat de la Riba”, interpretada per l’Esbart Rosa d’Abril de Castellterçol. Més
informació a www.esbartrosadabril.cat, esbartrosadabril@gmail.com o al telèfon 617527815.
Col·labora: Marc Parrot i Oriol Casso.
- Collsuspina. A les 11 del matí i fins a les 12 de la nit, Collsusbirra, 3ª Fira de la cervesa. Activitats
per tot el poble i fira de la cervesa artesana al local social. Vegeu programació a part
- Moià. Actes del dia Internacional contra violència de gènere. Vegeu programació a part. A L’Escola
Pia de Moià, Festa de Sant Josep de Calassanç, celebració i crema dels ninots fets pels nostres alumnes.
- Santa Maria d’Oló. 7a. Jornada contra la violència de gènere, al Centre Recreatiu. A les 6, Conta
contes a càrrec dels nens/es de l’Escola Sesmón d’Oló. A continuació, Lectura del manifest i encesa
d’espelmes en record a les víctimes. A les 7, xerrada/col·loqui sobre la violència de gènere “Ets
meva, ets teu”, a càrrec de la psicòloga Lídia Costa. I per acabar, actuació musical del grup “Nina
&Pinyot”, amb versions. Hi haurà servei de bar i pica-pica. Organitza: Col·lectiu de Dones d’Oló, amb
el suport de la Diputació de Barcelona i l’Escola Sesmón. De 9 del matí a la 1 del migdia, al Centru,
Curs gratuït de formació i manipulació del DEA (Desfibril·lador Extern Automàtic). Inscripcions a
l’Ajuntament. De 10 del matí a la 1 del migdia, al Centre Recreatiu, Mercat Solidari. Recollida
d’objectes en bon estat per part d’Oló Solidari des del dia 10 fins al 25 de novembre. Organitza: Oló
Solidari en col3laboració amb el Col·lectiu de dones d’Oló.
DIUMENGE 26
- Moià. A les 6 de la tarda a l’auditori Sant Josep, cicle de conferències Moianesencs voltant pel
món: “Les Dolomites més amagades”. A càrrec de Isabel Cases, Fina Prats i Jordi Royo. Organitza:
El Fanal
DILLUNS 27
- Santa Maria d’Oló. De 5 a 8 de la tarda, al Centru, Activitats al Centru – Espai Jove: Jocs de taula!
DIMARTS 28
- Castellterçol. De 4 a 7 de la tarda al telecentre, curs d’informàtica i internet nivell avançat. De2/4
de 5 a les 9 del vespre al centre Espai Escènic, Projeccions al CEE cineclub
DIMECRES 29
- Castellcir. Celebració de la diada de Sant Andreu. Vegeu programació a part
- Castellterçol. A 2/4 de 8 del vespre a la sala de lectura, club de lectura a propòsit de “La pell de
la Frontera” de Francesc Serés.
- Santa Maria d’Oló. De 5 a 8 de la tarda, al Centru, Activitats al Centru – Espai Jove: Saps el què
vols? Parlem-ne.
DIJOUS 30
- Castellcir. Celebració de la diada de Sant Andreu. Vegeu programació a part.

DESEMBRE
DIVENDRES 1
- Moià. A l’Auditori Sant Josep (pendent concretar l’hora) hi haurà Xerrada amb Gregoire Ahongbonon
de l’Associación Saint Camille. Organitza: Moianès Solidari

DIUMENGE 5
- Castellterçol. A les 6 de la tarda al centre espai Escènic, Teatre “El mur”, amb Cia TrencaEscenaris.
Entrada inversa.
- L’Estany. De 10 a 1 del migdia al centre de Visitants, Itinerari temàtic: domini de la terra. Visita
guiada al centre de visitants i la mina de desguàs. Cal inscripció prèvia al telèfon 938303000.
Organitza: Centre de visitants de l’Estany i l’Ajuntament.
- Moià. A partir de les 8 del matí al pavelló poliesportiu municipal, Campionat social de Tennis
Taula. Organitza: Club Tennis Taula Moianès.
- Sant Quirze Safaja. D’11 del matí a 2 del migdia al carrer Major, III Fira de la Tardor. Durant tot
el matí XIUART, esculpirà una carbassa gegant hi hauran tallers i molta animació. D’11 a 1, taller
de Manualitats. A les 12, Espectacle infantil. A l’1, Tastet de tapes de tardor a càrrec dels
restauradors i elaboradors del poble. Preu: 1 euro cada una.

DISSABTE 18
- Collsuspina. A la tarda, al local social, Cinema. Organitza l’Ampa de L’Escola de Collsuspina.
- Santa Maria d’Oló. De 5 a 8 de la tarda, al Centru, Activitats al Centru – Espai Jove: Gimcana jove
per Oló!

DILLUNS 6
- Castellterçol. De 10 a 11 del matí a la sala de lectura Sorea.
- Santa Maria d’Oló. De 5 a 8 de la tarda, al Centru, Activitats al Centru – Espai Jove: Taller de
construcció de sofàs amb palets!

DILLUNS 20
- Santa Maria d’Oló. De 5 a 8 de la tarda, al Centru, Activitats al Centru – Espai Jove: Jocs populars!

DILLUNS 4
- Moià. A les 8 del vespre, a la biblioteca, tertúlia sobre la novel·la “Sol·litud” de Víctor Català”, a
càrrec del professor de literatura Ignasi Puig.

DIMECRES 22
- Santa Maria d’Oló. De 5 a 8 de la tarda, al Centru, Activitats al Centru – Espai Jove: Campionat
de tennis taula!

DIMECRES 6
- l’Estany. A 2/4 de 5 de la tarda al local social, Cine. Organitza : ACR.

DIMECRES 8
- Santa Maria d’Oló. De 3 de la tarda a 7 del vespre, a la biblioteca de l’Escola Sesmón, Vine a
donar sang. De 5 a 8 de la tarda, al Centru, Activitats al Centru – Espai Jove: Campionat de
futbolí.
DIJOUS 9
- Calders. A 2/4 de 4 de la tarda al centre Cívic. Espectacle Galaxis: promoure l’interès per la
lectura a càrrec de Teia Moner. Obert a tothom. Organitza: Bibliobús Cavall Bernat.
- Moià. A les 7 de la tarda a l’ Institut Moianès, Xerrada Comunicació en l’entorn 2.0.

DIUMENGE 19
- Castellterçol. De 8 a 2 del migdia a la plaça Vella, XII Cursa de Muntanya Enric Race: I Cursa Júnior
de muntanya (6km) – XII Cursa de muntanya (10 km) – Mitja marató de Castellterçol (21 km). Més
informació i inscripcions: Centre Excursionista de Castellterçol.
- Moià. A partir de les 11 del matí, a la plaça del CAP, Matinal de jocs i xocolatada. Celebrem el
dia dels Drets dels Infants. A les 6 de la tarda a l’espai cultural Les Faixes, Espectacle d’Animació
infantil. A les 6 de la tarda a l’auditori Sant Josep, , cicle de conferències Moianesencs voltant pel
món: “ USA roadtrip. Parcs Nacionals de l’Oest”. A càrrec d’Anna Bach i Xavi Bach. Organitza: El Fanal.

DIVENDRES 24
- Moià. A les 8 del vespre, a la biblioteca, Xerrada de la pintora Lídia Flotats “ La pintura una
experiència de vida”, i presentació de la seva exposició a la Biblioteca. Tercera xerrada del Cicle de
Tardor del Cercle Artístic del Moianès.
- Santa Maria d’Oló. De 5 a 8 de la tarda, al Centru, Activitats al Centru – Espai Jove: Súper karaoke jove!

DISSABTE 2
- Castellterçol. A partir de la tarda, a la plaça Prat de la Riba, 3a Fira d’Hivern: Capgirem l’Avet.
- Sant Quirze Safaja. De 3 a 9 del vespre al parc de l’aigua, 2ª Copa Moianès Judo categoria Aleví.
Organitza: Club de Judo Moià
DIUMENGE 3
- l’Estany. De 10 a 1 del migdia al centre de visitants, Itinerari temàtic: Ruta de les fonts. Visita
guiada. Cal inscripció prèvia abans de l’1 de desembre. Organitza: Centre de visitants i l’Ajuntament.
- Sant Quirze Safaja. De 10 a 2/4 de 2 del migdia, al parc de l’aigua, 2ª trobada Moianès Judo. De
10 a 3/4 de 12 del migdia categories Pre-benjamins i Benjamins. De 12 a 2/4 de 2 del migdia
motricitat 4 i 5 anys. Organitza: Club de Judo Moià

DIVENDRES 8
- l’Estany. Fira de l’Estany. Vegeu programació a part.
DISSABTE 9
- l’Estany. A 2/4 de 10 del vespre al local social, Teatre. Organitza: l’Ajuntament
- Moià. A les 8 del vespre a l’auditori Sant Josep, KEBYART ENSEMBLE, amb Pere Mendez, saxo
soprano, Víctor Serra, saxo alt, Robert Seara, saxo tenor, Daniel Miguel, saxo baríton. Organitza:
Joventuts Musicals. Una proposta de: Fundació Orfeó Català- Palau de la Música

CURSOS I ACTIVITATS DEL CONSORCI DEL MOIANÈS /
CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS · Novembre i desembre
FORMACIÓ ADREÇADA A PERSONES:
*TALLERS OBEJCTIU TROBAR FEINA (3h).
-Santa Maria d’Oló: Divendres 24 de novembre, de 2/4 de 10 a 2/4 d’1 del matí.
-Castellterçol. Divendres 15 de desembre, de 2/4 de 10 a 2/4 d’1 del matí.
*MENTRE ESTÀS A L’ATUR TREBALLA AMB LES IDEES (5h)
Dimarts 12 de desembre, de 5 de la tarda a 9 del vespre, a Can Carner. Moià.
*TASTET D’OFICIS
-Atenció al públic – Administratiu/va (24h)
Can carner, Moià. Data pendent de concretar.
-Sector hostaleria i manipulador d’aliments (27h)
En un restaurant del Moianès. Data pendent de concretar.
-Peó de magatzem (24h.) Can Carner, Moià. Data pendent de concretar.
*MÒDUL DE MONITOR/A DE MENJADORS ESCOLARS (30h)
Dimecres 8, 15, 22 i 29 de novembre i 13 i 20 de desembre, de 4 de la tarda a 9 del vespre, a Calders.
*CURS DE PREPARACIÓ PER LES PROVES D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR (CFGS)
Més informació al 938208000. (Inici 31 d’octubre)
*CURS DE PREPARACIÓ PER LES PROVES D’ACCÉS A GRAU MIG (CFGM)
Més informació al 938208000. (Pendent inici).
*CURSOS DE CATALÀ – diferents nivells: A2, C1 i C2
-A2: del 13 de novembre fins al maig, els dilluns de 7 a 9 del vespre, a Can Carner. Moià.
-C1: del 14 de novembre al juny, els dimarts de 7 a 9 del vespre, a Can Carner. Moià.
-C2: del 14 de novembre al maig, els dimarts de 7 a 9 del vespre, a Can Carner. Moià.
*CICLE D’ICIOMES PER TREBALLAR
-Apunta’t als cicles d’anglès, francès, italià i alemany (15h cada un)
Dates i grups pendent de concretar en funció dels inscrits
*MÒDULS FORMATIUS DIRIGITS A PERSONES NOUVINGUDES O MIGRADES AL MOIANÈS
-Mòdul de coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic (15h). Del 2 de novembre al
21 de desembre, els dijous de 2/4 de 10 a 2/4 de 12 del matí, a Can Carner. Moià.
-Mòdul de coneixement de l’entorna laboral a Catalunya (15h). Del 31 d’octubre al 19 de desembre,
els dimarts de 2/4 de 10 a 2/4 de 12, a la Sala de Lectura de Castellterçol.
*FORMACIÓ EN NOVES TECNOLOGIES – ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES TIC
-Curs informàtica: aprèn a utilitzar el certificat digital i la signatura electrònica. 22 i 29 de novembre,
de 2/4 de 5 a 7 de la tarda, a Can Carner, Moià.
-Curs informàtica i internet – nivell avançat (18h.) Els dimarts del 7 de novembre al 19 de desembre,
de 4 a 7 de la tarda, al Telecentre de Castellterçol - Ajuntament.
- Fotografia 2.0. (18h.) Del 9 de novembre al 21 de desembre, de 4 a 7 de la tarda, al Telecentre
de Castellterçol – Ajuntament.
-Curs d’informàtica i internet nivell inicial (20h.). A Santa Maria d’Oló. Calendari a concretar.
GARANTIA JUVENIL – MOIANÈS
Tens entre 16 i 29 anys? No treballes ni estudies? Has acabat els teus estudis i et costa entrar al
mercat laboral? Apunta’t a Garantia Juvenil. Vine al Consell Comarcal del Moianès i informa’t! Telf.
93 820 80 00 – ccmn.garantia@ccmoianes.cat
TAULES PARTICIPATIVES #FEMMOIANESJOVE
Vine a donar la teva opinió i les teves idees per crear el Pla Jove Comarcal.
La teva opinió és important!!
-Divendres 17 de novembre a l’Ateneu de Moià ( Francesc Viñas, 20), amb joves de Collsuspina,
L’Estany i Moià.
- Dijous 30 de novembre al Punt Jove Kastell (Parc del Bosquet de Can Sedó) de Castelleterçol, amb
joves de Castellcir, Sant Quirze Safaja, Granera i Castellterçol.
De 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda, joves de 12 a 16 anys, i de 2/4 de 8 a 2/4 de 10 del vespre, joves
de més de 16 a 30 anys. Us esperem!

CURSOS I ACTIVITATS DEL CONSORCI DEL MOIANÈS /
CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS · Novembre i desembre
ESPAI DE JOC I ESTUDI- EDU.MOIANES (de 6 a 12 anys)
-Calders: els dilluns de 5 a 2/4 de 7 de la tarda
-Castellcir: els dimecres de 3 a 2/4 de 5 de la tarda
-L’Estany: els divendres de 2/4 de 5 a 6 de la tarda
-Moià: els dimecres de 5 a 2/4 de 7 de la tarda
-Monistrol de Calders: els dimarts i els dijous de 5 a 2/4 de 7 de la tarda.
-Sant Quirze Safaja: els divendres de 2/4 de 5 a 6 de la tarda.
-Santa Maria d’Oló: els dimecres de 2/4 de 5 a 6 de la tarda.
Inscripcions als Centres Escolars o al Consell Comarcal del Moianès
(Cal portar fotocòpia de la targeta sanitària)

FORMACIÓ EMPRESARIAL:
*SÓC AUTÒNOM APRENC A GESTIONAR EL MEU NEGOCI (25h)
-Nivell avançat (10h)
Del 7 al 16 de novembre, els dimarts i dijous de 7 a 2/4 de 10 del vespre, a Can Carner, Moià.
*TAULA EMPRESARAIL- BENCHMARKING. VISITA A LA MANCOMUNITAT DE LA MIDIT
Data: 7 de novembre. Emprenedor, empresa, informa’t al Consorci del Moianès i apunta’t!!
*PROGRAMA DE FORMACIÓ EN DIRECCIÓ ESTRATÈGICA EMPRESARIAL EN CLAU DE
COMPETÈNCIES (16h)
-Mòdul 1: Aspectes clau per a la consolidació i creixement d’una empresa en l’economia del
coneixement.
-Mòdul 2: Les competències directives.
-Mòdul 3: Direcció estratègica en clau de competències.
-Mòdul 4: Models de gestió de l’equip humà en clau de competències.
Del 9 al 30 de novembre, els dijous de 4 de la tarda a 8 del vespre, a Can Carner, Moià.
*INTERNET: EINES DE DIFUSIÓ I XARXES SOCIALS AL MÓN EMPRESARIAL (12h)
Del 8 al 29 de novembre, els dimecres de 6 a 9 del vespre, a Can Carner, Moià.
*PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN OPERADOR D’APARELLS ELEVADORS (6h)
20 i 27 de novembre, els dilluns de 7 a 10 del vespre, a Collsuspina.
*GESTIONA LA TEVA ENERGIA: ENTENDRE LA FACTURA ELÈCTRICA I FÓRMULES ALTERNATIVES
DE FINANÇAMENT PER A PROJECTES ENERGÈTICS (4h)
Dijous 14 de desembre de 4 de la tarda a 8 del vespre, a Can Carner. Moià.
*SORPRÈN AL TEU CLIENT AMB UN PAQEUTATGE ATRACTIU I SOSTENIBLE (4h)
Espai Hemalosa. Santa Maria d’Oló. Pendent concretar dates.
*XERRADA SOBRE MINDFULNESS APLICAT AL COMERÇ (2h)
22 de novembre de 8 a 10 del vespre, a la Sala de Lectura de Castellterçol.
*TALLER DE MINDFULNESS APLICAT AL COMERÇ (6h)
28, 29 i 30 de novembre, de 3/4 de 3 a 3/4 de 5 de la tarda, a Can Carner. Moià.
*CURS DE MANIPULADOR D’ALIMENTS (3h)
20 de novembre, de 5 a 8 de la tarda, a Collsuspina.

PUNTS D'INTERÈS
ARXIU HISTÒRIC
Moià. Per consultes cal concertar-ho al 93 820 76 00 o arxiu@arxiu.moia.cat. També podeu veure les
novetats al web http://arxiu.moia.cat/
COVES DEL TOLL
Moià. 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. 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 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.
MUSEU CASA NATAL RAFAEL CASANOVA - MUSEU ARQUEOLÒGIC I PALEONTÒLOGIC DE MOIÀ
Moià. De l’1 de setembre al 31 de juliol, 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. 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 10 del matí a 2 del migdia.
Més informació a www.viulestany.cat, al telèfon 93 830 30 00 / estany.dinamitza@estany.cat
ESPAI HEMALOSA
Tots els dissabte de 10 a 2 del matí, Vine a conèixer l’Espai Hemalosa a Santa Maria d’Oló, i vine a
conèixer la història tèxtil d’Oló amb l’exposició “Oló, a ritme de teler”, i rutes de senderisme, oficina
d’informació turística local i de la comarca / info.ecomuseu.olo@gmail.com
EXPOSICIONS
- Castellterçol. Dia 2 de desembre inauguració i fins el 28 de gener, Exposició de pessebres del 2017.
Dissabtes, diumenges i dies festius de 12 a 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre a la plaça dels Estudis
6-9. Del 6 al 30 de novembre, de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 de la tarda, a la Sala de Lectura, Exposició “Rostres”
de Stop Mare Nostrum.
- L’Estany. Fins al 30 de novembre de 10 a 2, a la casa de cultura, Exposició 25 anys de pintura d’en
Jaume Crespiera.
- Moià. Del 21 d’octubre al 28 de gener, al museu, Exposició temporal: “cants íntims”, pintura i
escultura del moianès C.R Sala, i petita selecció d’obres de l’escultor barcelonès Lluis Gueilbut. Accés
gratuït i visitable en horari de Museu. Del 6 al 30 de novembre, a la biblioteca, exposició “Caterina
Albert / Víctor Català”, fa un recorregut per la vida i obra de l’artista (exposició cedida per la Institució
de les Lletres Catalanes).

*CURS D’INFORMACIÓ ALIMENTÀRIA AL CONSUMIDOR PER AL PERSONAL D’ESTABLIMENTS
ALIMENTARIS MINORISTES I DE LA RESTAURACIÓ (2h)
12 de desembre, de 6 a 8 del vespre, a Can Carner.

Consulta tota la programació formativa, jornades i activitats a:
Consorci del Moianès: 93 830 14 18 · www.consorcidelmoianes.cat
Consell Comarcal del Moianès: 93 820 80 00 · ccmoianes.cat

www.moianesmes.cat

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc
dels Programes de suport al desenvolupament local

CURSOS I ACTIVITATS
DE LES ENTITATS I AJUNTAMENTS

Novembre 2017

CALDERS
- Bibliobus. Dijous 9 i 23 de novembre, d’11 a 2/4 de 2 del migdia, davant l’escola.
- Mercat setmanal. Dissabte al matí
- Taller de cosir. Els dilluns de 5 a 7 al local d’entitats. Més informació: racodeldidal@gmail.com
- Puntes al coixí. Els dimecres de 5 a 7 al casal.
- Casal social de Calders. Anglès, Patchwork, dansa... Més informació al Casal: 93 830 92 63.
CASTELLCIR
- Bibliobus. Dijous 9 i 23 de novembre, de 12 a 2 del migdia, al costat de l’Ajuntament.
CASTELLTERÇOL
- Grup de dones. Els dimecres de 4 a 2/4 de 6 al casal arrels.
- Creixement personal per dones. Espai quinzenal d’octubre a juny. D’1/4 de 10 a 3/4 de 12 del
matí, al Bosquet de Can Sedó. Apuntar-se a Serveis socials.
- Curs de català bàsic. Cada dilluns de 10 a 11 del matí, a la Sala de lectura.
- Bibliobus. Dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre, de 4 a 7 de la tarda, a la plaça Enric Prat de
la Riba.
- 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.
- Partits de Futbol Sala. Dissabtes i Diumenges al pavelló.
- Partits de Futbol. Dissabtes i Diumenges al camp de futbol.
-Concurs de fotos: #RaconsInsòlits de Castellterçol. Termini d’admissió de fotografies: 9 de
novembre – www.castelltersol.cat
- Tardor saludable – Caminades per l’entorn de Castellterçol. Els dimarts a 2/4 de 4 de la tarda,
amb punt de trobada a l’Espai Lúdic. A càrrec de Joan Capdevila, Quim Rovira i Oriol Soler.
- Tardor saludable – Fem Salut. Els dijous de novembre de 2/4 de 4 a 2/4 de 5 de la tarda, a
l’Espai Lúdic (plaça dels estudis). En cas de pluja: Bosquet de Can Sedó.
- Hand to Hand. A partir de l’octubre inici de cursos. Més informació: 938666030 (Tardes)
645402627. Els diumenges de 6 a 7 de la tarda: cha cha cha, samba, tango, pasodoble,vals,
rumba,foxtrot, i de 8 a 9 del vespre, salsa.
COLLSUSPINA
- Balls en línia. Cada 2n i 4rt dissabte de mes, de 5 a 6 de la tarda, al local social.
- Punt de Trobada per famílies. Cada divendres de 2/4 de 5 a 8 del vespre, al local social, Vine
a berenar i a passar una estona.
- Punt jove. Cada dissabte de 5 a 2/4 de 9 de la tarda, al local social. Dinamitzat per
Despertaespurnes.
- Cabaret Modern-Burlesque. Cada dilluns de 2/4 de 7 a 9 del vespre, al local social, a càrrec
de la Janet. Per més informació: info@blouzz-co.com o també al telèfon 686095357.
- Bibliobus. Dimarts 7 i 21 de novembre, de 4 a 7 de la tarda.
L'ESTANY
- Activitat Ioga. Els dissabtes 11, 18 i 25 de novembre i 2 de desembre. D’11 a 1 del migdia, dins
el cicle: A l’Estany actuem per una visa saludable. Activitat gratuïta amb places limitades. Per
als nens i nenes de 4 a 7 anys es farà a l’escola, a càrrec de Bhakti Valls. Imprescindible l’inscripció
a l’escola. Per als adults i AMPA es farà a la sala polivalent de la Casa de cultura, a càrrec de
Eli Vidal. Imprescindible l’inscripció al telèfon 938303000. Organitza: l’Ajuntament.
- Marxa Nordica per a la gent gran. Dies 13, 15 i 17 de 3/4 de 9 fins les 11 del matí al Rec de
les nogueres. Dins el cicle: A l’Estany actuem per una visa saludable. Impartit per Marta Puig.
Activitat gratuïta amb places limitades. Inscripcions al telèfon 938303000. Organitza: l’Ajuntament.

L'ESTANY
- Activitats al local de l’Associació de la gent gran de L'Estany. Dimarts de 9 a 10 del vespre,
Cant Coral. Inici el 3 d’octubre. Dijous de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del vespre, Xerrem en anglès.
Inici 19 d’octubre Divendres de 6 a 7 de la tarda, Noves Tecnologies. Inici el 6 d’octubre.
Dissabtes i diumenges de 5 a 7 de la tarda, Jocs de taula. Dimarts i dijous d’11 a 12 del matí
Gimnàstica a la Sala gran de l’hotel d’entitats. Inici el 3 d’octubre. Divendres de 5 a 6, Teixir
amb llana. Al local de l’associació. Inici el 27 d’octubre. El tercer diumenge de cada mes a les
5. Cine Club. A la Sala polivalent de la casa de cultura. Inici el 15 d’octubre.
- Bibliobus. Dimecres 8 i 22 de novembre, d’11 a 2/4 de 2 del migdia.
- Pilates. Els dimecres de 8 a 9 a l’hotel d’entitats.
- Ioga. Els dimarts i els dijous de 5 a 6 a l’hotel d’entitats.
- Zumba. Els dimarts i els dijous de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 al cine.
- 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
- Converses en francès, Els dilluns de 2/4 de 4 a 2/4 de 5 a la biblioteca. Preu inscripció 3 €
- Converses en anglès i alemany, Els dimarts de 2/4 de 4 a 2/4 de 5 a la biblioteca. Preu
inscripció 3 €.
- 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.
- Taller d’escriptura de records – biblioteca de Moià. Els dimarts 21, 28 de novembre i 5 de
desembre, a la biblioteca, a càrrec de Salvador Rey del Laboratori de Lletres. Inscripcions a
la biblioteca. Taller gratuït.
- Trobada de clubs de lectura – biblioteca de Moià. Inscripcions a la biblioteca abans del 13
de novembre, per la trobada de Clubs de Lectura el 27 de novembre, al Teatre Auditori de
Granollers, amb l’obra “Els tres aniversaris” de Rebekka Kricheldorf.
- Ping-pong Moianès. Tots els dilluns, dijous i divendres, entrenaments al pavelló, de 7 a 9
del vespre.
- Mercat setmanal. Diumenge al matí a la plaça Major.
- Grup de suport emocional i ajuda mútua. Del 21 de setembre al 30 de novembre, els dijous
de 10 a 2/4 de 12 del matí, al Cap de Moià. Per inscriure’t i més informació: Ajuntament
(Serveis Socials) 93 830 00 00 i CAP (Treball Social) 93 820 79 32.
MONISTROL DE CALDERS
- Bibliobus. Dimecres 15 i 29 de novembre, d’11 a 2/4 de 2 del migdia a l’Avinguda del Doctor
Pere Tarrés.
SANT QUIRZE SAFAJA
- Bibliobus. Dijous 2, 16 i 30 de novembre, de 2/4 de 12 a 2 del migdia, al costat de l’escola.
SANTA MARIA D'OLÓ
- Horari Centru- Espai jove. Els dilluns, dimecres i divendres de 5 a 8 de la tarda i obert també
el dissabte 18, de 5 a 8 de la tarda.
- Bibliobus. Dimecres 8, 15, 22 i 29 de novembre de 4 a 7 de la tarda.
- Mercat setmanal. Dimarts al matí a la plaça Sant Antoni Maria Claret.

www.moianesmes.cat
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