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desembre
DIVENDRES 1
- Collsuspina. A les 5 de la tarda, al local social, xerrada dirigida a pares:
Autoestima i adolescència, i a les 7 de la tarda, xerrada per a joves (d’entre 12
a 16 anys). Competències personals.
- Moià. A 2/4 de 8 del vespre, a l’Auditori Sant Josep, Xerrada Moianès Solidari,
a càrrec de Grégoire Ahongbonon, fundador de l’Association Saint Camille de
Lellis, “El Moianès amb els oblidats dels oblidats – Les persones amb malaltia
mental a l’Àfrica Occidental”
- Santa Maria d’Oló. A la tarda, al Centru, Sessió de cine. A 2/4 d 9 del vespre,
al Casal de Joves, el Centru, Joguines de Nadal, entre la nina i la pilota.
DISSABTE 2
- Calders. A les 5 de la tarda, al Centre Cívic, Xerrada-presentació del llibre
·educar el tresor de les emocions” d’Eva Bach, a càrrec de l’AMPA de L’Escola.
- Castellterçol. A 2/4 de 10 del matí, a la Plaça Vella, Caminada popular:
acompanya els gegants a la font del Prat de la Riba. A les 12 del migdia, a les
escoles Velles, Inauguració Exposició de Pessebres, a càrrec de l’Agrupació de
Pessebristes de Castellterçol. A les 5 de la tarda, a la Sala de Lectura, Inauguració
Exposició “Racons Insòlits”. De 5 de la tarda a 11 de la nit, a la plaça Prat de la
Riba, III fira d’hivern: Capgirem l’Avet. A 1/4 de 6 de la tarda, en el marc de la
fira, Ballada de Nadales, de L’Esbart Rosa d’Abril. A les 6, entrega de premis del
concurs de fotografia #RaconsInsòlits. A 2/4 de 7, Txaranga Riverter. A 1/4 de 8,
Espectacle: Sempre acabo quan dic...A les 8, Balls de Saló amb Hand to Hand.
A 1/4 de 9, Txaranga Riverter. A 2/4 de 9, Caldo de la Fira Capgirem l’Avet. A
les 9, encesa de bateries dels Diables de Castellterçol. I durant tota la tarda
podeu trobar: parades d’entitats i comerç local, degustacions, tallers de tions,
tallers infantils, espectacles familiars, animació infantil, vi calent i moltes més
activitats per esperar el Nadal.
- Collsuspina. A les 5 de la tarda, al local social: Campionat de ping pong.
Inscripcions al mateix casal.
- 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.
- Santa Maria d’Oló. De 2/4 de 10 a 2/4 d’1 del migdia, a la plaça Catalunya,
Gran recapte d’aliments. Organitza: Moviment Júnior. A les 6 de la tarda al
Centre Recreatiu, Actes de la Marató: Xerrada Malalties infeccioses, a càrrec
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de la Dra. Meritxell Royuela. Tot seguit, Concert de Música per la Marató (amb
alumnes i professors de l’Aula de Música d’Oló). Anada amb bus al Concert per
la llibertat dels presos polítics, a 2/4 de 5 a l’Estadi olímpic Lluís Companys.
Venda entrades al Forn Pedral.
DIUMENGE 3
- Calders. A les 6 de la tarda, al Centre Cívic, “Exili”, cançons en escena, del
grup “Cor País meu”.
- Castellterçol. De 10 del matí a 2 del migdia, al CAP Castellterçol, Campanya de
Donació de Sang. Banc de Sang.
- L’Estany. A les 12 del migdia, a la Sala Polivalent de la Casa de Cultura,
inauguració de l’exposició de David Cid, Pintura. Presentació a càrrec d’en
Carlus Padrissa. De 10 a 1 del migdia, amb sortida des del Centre de Visitants
(plaça del Monestir,4), Visita guiada al Centre de Visitants, mina de desguàs
i recorregut per l’itinerari de les fonts. Inscripcions al telèfon: 93 830 30 00.
Organitza: Centre de Visitants.
- Sant Quirze Safaja. De 3 a 9 del vespre, al parc de l’aigua, 2ª Copa Moianès
Judo. De 10 a ¾ 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.
- Santa Maria d’Oló. A 2/4 de 10, a la plaça Sant Antoni Mª Claret, Pedalada/
Caminada/cursa, recorregut màxim de 6 km pels entorns d’Oló (qui no vulgui
caminar també pot venir a esmorzar), i al arribar Xocolatada popular, després
Espectacle amb Batuka l’Olla i tómbola durant tot el matí a la plaça. A les 6 de
la tarda, al Centre Recreatiu, el grup Pierrot Teatre de Centelles representarà
l’obra: Els Rústegues, de Carlo Goldoni. Organitza: col·lectiu de dones d’Oló.
A la fundació La Plana, taller de cosmètica natural. Més informació: info@
fundaciolpalana.org
DILLUNS 4
- Castellterçol. De 10 a 2 del matí, a la Sala de Lectura, Oficina mòbil de Sorea.
De 2/4 de 7 a 2/4 de 9 del vespre, a l’Espai Franc, Cicle de Xerrades itinerants
al Moianès, Les Dones podem, a càrrec de Lídia Costa, Com ser una dona
empoderada. Què ens agrada fer i el com. Organitza: Consell Comarcal del
Moianès.
- Moià. A les 8 del vespre, a la biblioteca, tertúlia sobre la novel·la “Sol·litud”
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de Víctor Català, a càrrec del professor de literatura Ignasi Puig.
- Santa Maria d’Oló. A la tarda, al Centru: Preparem el Nadal! Manualitats per
la fira. De 3 a 7 de la tarda, Vine a donar sang a l’Escola Sesmón, a la biblioteca.
DIMECRES 6
- L’Estany. A 2/4 de 5 de la tarda, al Local social Cine, Cine Familiar. Organitza:
ACR.
DIJOUS 7
- Castellterçol. A 2/4 de 9 del vespre, al Centre Espai Escènic, Projeccions al
CEE Cineclub “Demain”.
- L’Estany. A partir de les 10 del matí, al Local social Cine, concurs de futbol de
Play Station per a totes les edats. Organitza: penya Barcelonista de L’Estany.
DIVENDRES 8
- L’Estany. 25a Fira de L’Estany. A 2/4 de 9 del matí, al costat de l’ajuntament,
Esmorzar popular: entrepà de botifarra. A 2/4 d’11 del matí, a la pista vella,
Concurs de bitlles catalanes. Organitza: Club de bitlles catalanes Els estanyencs.
A 2/4 d’1 del matí fins a les 2 del migdia, Activitats canines. Organitza: Escola
i Residència Canina Monteferrari (consultori de problemes canins, exhibició
de la unitat canina dels mossos, desfilada canina del CAAD Moianès). A les
12 del migdia, a la plaça del Monestir, Moi Jordana presenta la seva actuació:
Mr. Arlet. A 3/4 de 2 del migdia, a la plaça del Monestir, Veredicte i lliurament
dels premis de 46è Concurs de Pintura ràpida. A les 5 de la tarda, al Local
social Cine, Ball de fira amb Jordi Soler. I de les 9 del matí fins al migdia: fira
d’artesans, pintors i entitats, 46è concurs de pintura ràpida, jornada de portes
obertes al Claustre del Monestir de Santa Maria de L’Estany, entrada lliure al
Centre de Visitants, Trobada de plaques de cava , Venda de cava de L’Estany,
passejades amb tractor antic (en benefici de la Marató de TV3), exposició de
Patchwork a Ca l’Errando, exposició de pintura Espei d’art Valeri, exposició de
pintura David Cid a la casa de Cultura, exhibició de bike Trail, concurs Instagram
(bases a part), activitats per nens i Vermut El Moianès Ve de Gust.
- Monistrol de Calders. A les 5 de la tarda, a la Sala Petita, Taller de manualitats
nadalenques. A partir de les 7 de la tarda a l’Associació Cultural El Barral,
Marató de jocs de taula i sopar de burger (reserva prèvia de tiquets).
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DISSABTE 9
- L’Estany. A 2/4 de 10 del vespre, al Local social Cine, Teatre: Ram Ona,
Associació Teatral El Teló.
- Moià. A les 8 el vespre, a l’Auditori Sant Josep de Moià, Concert de Joventuts
Musicals: Kebyart Ensemble – quartet de saxos. Organitza: Joventuts musicals.
- Monistrol de Calders. A les 5 de la tarda, a l’Associació Cultural El Barral, Taller
de tiones.
DIUMENGE 10
- Calders. A les dues del migdia, al centre Cívic, Dinar per omplir la caixa de
solidaritat dels presos polítics, i després espectacle de titelles, per gentilesa
de Rocamora Teatre. Organitza: ANC de Calders.
- Monistrol de Calders. A les 5 de la tarda, a la Sala Petita, Cinema de Nadal
(pel·lícula a concretar). Amb servei de Bar i crispetes.
- Sant Quirze Safaja. A les 11 del matí, al Centre Cívic Parc de l’Aigua, On ets tió?
A les 11, xocolatada desfeta amb melindros, i a 2/4 de 12 del migdia, sortida
des del Centre Cívic per anar a buscar el tió gegant. Després taller infantil i de
papereria.
- Santa Maria d’Oló. A les 11 del matí, amb punt de trobada a l’Espai Hemalosa,
Oló a ritme de teler. Visita guiada al poble i a l’espai Hemalosa (programes a
part).
DILLUNS 11
- Santa Maria d’Oló. A la tarda, al Centru, s’acosta la fira de Nadal.
DIMARTS 12
- Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca, Tarda de Tallers: garlandes
nadalenques per decorar la biblioteca i el teu arbre.
DIMECRES 13
- Sant Quirze Safaja. 75è Aniversari de la mort de Màrius Torres: inauguració
de la biblioteca de l’escola amb el nom de Màrius Torres.
- Santa Maria d’Oló. A la tarda, al Centru, Jocs interactius! Tots som iguals.
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DIJOUS 14
- Castellterçol. De 8 a 9 el vespre, a la Sala Prat de la Riba, Consell Educatiu
Municipal CEM.
- Moià. De 2/4 de 5 a 7 de la tarda, a Can Carner, Cuina de Nadal – Cultura de
la Dona.
DIVENDRES 15
- Calders. A 2/4 de 4 de la tarda i a les 5 de la tarda, al Centre Cívic de Calders,
dues funcions dels Pastorets, a càrrec de l’Escola Anton Busquets i Punset.
- Collsuspina. A la tarda, al local social, Taller de tions.
- L’Estany. Al matí, a la sala polivalent de la casa de Cultura, El viatge de Samira,
amb Helena Portella i La Rateta que presenten als nens i a les nenes de l’escola
de L’Estany el seu conte sobre la realitat de les persones refugiades.
- Moià. A 2/4 de 9 del vespre, a l’Església Parroquial de Santa Maria de Moià,
Concert Solidari de l’Escolania de Montserrat, a benefici de Càritas (entrades
anticipades al Museu de Moià).
- Monistrol de Calders. De 2/4 de 7 a 2/4 de 9 del vespre, a la Sala Petita, Cicle
de Xerrades itinerants al Moianès, Les Dones podem, a càrrec de Lídia Costa –
Com ser una dona empoderada: Autoestima i Motivació. Organitza: Consell
Comarcal del Moianès. A 2/4 de 9 del vespre, a l’Associació Cultural El Barral,
Inauguració de l’exposició de la il·lustradora Montse Forradelles i després
sopar de pintxos.
- Santa Maria d’Oló. A les 3 de la tarda, al Centre Recreatiu, els/les alumnes de
l’Escola Sesmón d’Oló, faran la respresentació de teatre “Un viatge increïble”.
A la tarda, al Centru, preparem la fira. A les 8 del vespre, a la cuina de l’espai
Hemalosa – Sala Teixidores, Tast de productes del Moianès.
DISSABTE 16
- Castellterçol. De 6 a 2/4 de 9 del vespre, al Centre Espai Escènic, Concert de
Nadal Escola de Música i Dansa.
- Collsuspina. Durant la tarda, al local social: Jornades solidàries de l’Associació
Despertaespurnes (vegeu programa a part). Al vespre, al local social, i dins el
marc de les mateixes jornades, el grup de teatre de l’esquirol ens presenta una
representació teatral (vegeu programes a part).
- Moià. De 10 a 2 del matí, a Level escola d’idiomes, Christmas Workshop!
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Vine a gaudir dels nostres tallers creatius 100 % en anglès, per a nens de 4 a 10
anys (pares i mares sou benvinguts). A les 11 del matí, a l’església de l’Escola
Pia, Concert de l’Escola de Música de l’Escola Pia de Moià. A partir de les
8 del vespre, a l’Espai Cultural Les Faixes, Nit de somnis – Festa de l’Escola
Municipal de Dansa.
- Monistrol de Calders. A les 4 de la tarda, a la plaça Nova, Guarnim l’arbre de
Nadal. A les 6 de la tarda, a la plaça nova, Encesa de llums de l’arbre: donem
la benvinguda al Nadal!
- Santa Maria d’Oló. De 6 a 2/4 de 8 del vespre, a dalt el poble, V Pessebre
Vivent. Organitza: Veïns de Dalt el poble.
DIUMENGE 17
- Calders. A les 6 de la tarda, al Centre Cívic, II Festival de Nadales de Calders
(acte per la Marató de TV3).
- Castellcir. A les 11 del matí, a la plaça de l’Era, Castellcir amb tothom, amb el
Casal dels Infants del Raval. Hi podreu adquirir rams fets d’avet i eucaliptus fet
a mà per les cosidores del Centre de Labors de Castellcir.
- Castellterçol. A 2/4 de 6 de la tarda, al Teatre Espai Escènic de Castellterçol,
Cinemes d’Àsia, amb “Hers” (Mongòlia). Organitza: Cineclub La Comarca del
Moianès.
- Collsuspina. Durant el matí, al local social: Jornades solidàries de l’Associació
Despertaespurnes (vegeu programa a part).
- Moià. Durant tot el matí, a la plaça Sant Sebastià i plaça de Can Rocafort, fira
del Tió i Mercat del Trasto. A les 6 de la tarda, a l’Auditori de Sant Josep, Cicle
Gaudí de Cinema Català, projecció de la pel·lícula “Sabates grosses”.
- Monistrol de Calders. A les 12 del migdia, a l’entrada del Parc del Serrat,
Caçatió: anem a buscar el tió del poble! A partir de 2/4 de 6 de la tarda, a
la Sala gran del Centre Recreatiu del poble, representació teatral musical: la
Bella i la Bèstia, a càrrec de l’Escola L’Esqueix. Taquilla inversa. Quan acabi
l’espectacle els alumnes de 6è vendran berenar.
- Sant Quirze Safaja. IX Pedalada popular i caco, per col·laborar amb la Marató
de TV3. De 8 a 9 del matí, al parc de l’Aigua, Recollida de Dorsals i sortida lliure
de 8 a 9 matí. 3 recorreguts: Circuit tècnic BTT – 36 km, circuit popular BTT – 17
km i Caco (circuit per caminar o córrer ) -12km.
- Santa Maria d’Oló. Del matí, fins al migdia, a la plaça Catalunya, Fira d’artesania i productes de la terra, amb diferents activitats al llarg del matí: Visita

7

desembre
guiada a l’espai “Oló a ritme de teler”, ballada dels Gegants d’Oló, taller de
cuina per nens, presentació de l’audiovisual a la sala gran de l’espai Hemalosa,
animació infantil amb Cia. Tager Espectacles, taller de teler manual, esports
d’aventura amb Anigami, Cantada de Nadales de l’Escola de Música i Vermut
popular. De 6 a 7 del vespre, a dalt el poble, V Pessebre Vivent. Veïns de Dalt el
poble. De 2/4 de 7 a 2/4 de 9 del vespre, a l’espai Hemalosa, Cicle de Xerrades
itinerants al Moianès, Les Dones podem, a càrrec de Lídia Costa – Com ser una
dona empoderada: Gestió de les emocions i la presa de decisions. Organitza:
Consell Comarcal del Moianès.
DILLUNS 18
- Moià. De 5 a 2/4 de 8 de la tarda, a Can Carner, Taller de Termomix – Cultura
de la Dona. A 2/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca, Nadales, a càrrec dels
alumnes de l’Escola de Música de l’Escola Pia de Moià. Al finalitzar es farà un
taller.
- Santa Maria d’Oló. A la tarda, al Centru, posada en comú de la recol·lecta de
la fira i jocs de taula.
DIMARTS 19
- Moià. De 2/4 de 5 a 7 de la tarda, a Can Carner, Cuina de Tupperware –
Cultura de la Dona. A les 8 del vespre, a la biblioteca, “Llegim Teatre”, tertúlia
sobre l’obra de teatre “El perro del hortelano” de Lope de Vega a càrrec
d’Elvira Permanyer (la sortida al Teatre Nacional a veure l’obra es farà el dia
22 de desembre). Cantada de Nadales a l’Hospital-Residència, per part dels
alumnes de l’Escola de Música de l’Escola Pia.
-Castellterçol . A 2/4 de 4 de la tarda, al Pavelló Municipal, Concert de Nadal
de l’IE Ramona Calvet i Picas.
DIMECRES 20
- Castellcir . De A les 12 el migdia, a la plaça de l’Era de Castellcir, els nens de
l’escola i els avis de la residència, guarniran l’arbre amb els seus desitjos.
- Castellterçol . De 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del vespre, a la Sala de Lectura, Club de
lectura “ El Nadal d’un nen a Gal·les” (Dylan Thomas).
- Santa Maria d’Oló. A la tarda, al Centru, Sessió de cine!.
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DIVENDRES 22
- Castellterçol. A partir de les 6 de la tarda, a la Plaça Vella, Caga Tió Popular,
AMPA Llar d’Infants Municipal l’Espurna.
- Moià. A 2/4 de 4 pels alumnes del centre i per la Llar Els Avets, i a 2/4 de 9
per a totes les famílies, Els Pastorets de l’Escola Pia. A les 6 de la tarda, davant
l’Església: Father Christmas is coming to Moià! El Pare Noel ens vindrà a veure
i ens portarà la tradicional “cracker” amb caramels. Organitza: Level Escola
d’idiomes. De 2/4 de 7 a 2/4 de 9 del vespre, a Can Carner, Cicle de Xerrades
itinerants al Moianès, Les Dones podem, a càrrec de Lídia Costa – Com
fomentar les relacions igualitàries. Organitza: Consell Comarcal del Moianès.
- Monistrol de Calders. A la nit, a l’Associació Cultural El Barral, Nit Jove.
- Santa Maria d’Oló. A la tarda, al Centru, Celebrem el Nadal jove! A 2/4 de
10 del vespre, al Centre Recreatiu, obra de teatre: Qui ets tu? Qui ets tu?
Espectacle de titelles amb música i dansa per a públic familiar, a càrrec de
Testimoni escènic.
DISSABTE 23
- Castellterçol. A les 6 de la tarda, al Centre Espai Escènic, Festival de Nadal de
l’Esbart Rosa d’Abril. A partir de les 6 de la tarda, al Pavelló municipal, Quinto
de Nadal – Diables de Castellterçol.
- Collsuspina. Acte de les jornades jugar i conviure. Veure programa a part. Al
llarg del mateix cap de setmana, el dia 23 o 24 de desembre, farem cagar el
Tió (horari a determinar).
- L’Estany. A les 12 del migdia, a la plaça del Monestir, Tió. Organitza: ACR.
- Moià. A partir de les 9 del matí, al Pavelló Poliesportiu, Campionat infantil
de Tennis Taula. Organitza: Tennis Taula Moianès. A les 6 de la tarda, a la
residència de Moià i a les 7 al carrer (Plaça del Casal i Plaça del Colom), Concert
de Nadal del Cor Xera.
- Monistrol de Calders. A la 1 del migdia, a l’Associació Cultural El Barral, Futbol
Madrid ·vs· Barça i dinar post-partit (pendent concretar). A les 4 de la tarda, a
la sala petita, Contacontes: espectacle infantil i berenar per tothom. A les 6 de
la tarda, a l’Associació Cultural El Barral, Presentació del llibre “El meu primer
llibre de Física Quàntica”. A les 8 del vespre, a l’església de Sant Feliu, Concert
de Nadal (corals a concretar).
- Santa Maria d’Oló. A les 6 de la tarda, a l’església de dalt el poble, Concert de
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l’Escola de Música on interpretaran Qualsevol nit pot sortir el sol, dedicada a
la Marató de TV3.
DIUMENGE 24
- Castellcir. A les 7, a la plaça de l’Era, Farem cagar el Tió i cantada de Nadales.
- Moià. A les 5 de la tarda (pendent concretar lloc), Caga Tió popular.
- Monistrol de Calders. A les 12 del matí, al Pavelló, Cagatió Popular. A les 8
del vespre, a l’església de Sant Feliu, Missa del gall (pendent confirmació). A
partir de les 2/4 d’1 de la matinada, a l’Associació Cultural El Barral, Nit de
Nadal amb karaoke.
- Sant Quirze Safaja. A les 12 del migdia, al Centre Cívic Parc de l’Aigua, La Gran
Bústia del Patge Reial i la Gran Cagada del Tió Sa Faig. Porteu la carta als Reis i
farem cagar al tió. Ho acompanyarem amb nadales, neules i torrons.
- Santa Maria d’Oló. A 2/4 de 9 del vespre, a l’Església nova, Missa del Gall.
DILLUNS 25
- Moià. A la tarda, a l’Espai Cultural Les Faixes, Quinto de Nadal del CE Moià.
- Monistrol de Calders. A les 8 del vespre, al Teatre - Centre Parroquial,
Els Pastorets, a càrrec del grup de teatre del Centre Parroquial. Entrades
anticipades el dia 23 de desembre de 12 a 1 del migdia al mateix centre. També
es vendran entrades una hora abans de començar cada representació.
DIMARTS 26
- Castellterçol. A 2/4 de 9 del vespre, al Centre Espai Escènic, Concert de la
Coral de Castellterçol amb la Coral de Centelles.
- L’Estany. A les 6 de la tarda, al Local Social Cine, Quinto de Nadal. ACR.
- Moià. A la tarda, a l’Espai Cultural Les Faixes, Quinto de Nadal del CE Moià.
- Monistrol de Calders. A les 6 de la tarda, a la Sala Petita, Quinto.
- Santa Maria d’Oló. A la tarda, al Centre Recreatiu, Quinto, organitzat pel FC
Oló.
DIMECRES 27
- Santa Maria d’Oló. A la tarda, al Centru, Torneig de futbolí. Sortida al Campi
qui Jugui, amb el Moviment Júnior.
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DIVENDRES 29
- Castellterçol. A 2/4 de 7 de la tarda, als Jardins de Cal Recader, Arribada
del Patge Reial que recollirà les cartes adreçades a S.S.M.M. els Reis Mags
d’Orient.
- Moià. A les 6 de la tarda, a la biblioteca, Contes de Nadal amb la Companyia
“Fes-t’ho com vulguis”, i un Nadal Màgic.
- Monistrol de Calders. A 2/4 de 10 del vespre, al Teatre - Centre Parroquial,
Els Pastorets, a càrrec del grup de teatre del Centre Parroquial. Entrades
anticipades el dia 23 de desembre de 12 a 1 del migdia al mateix centre. També
es vendran entrades una hora abans de començar cada representació.
- Sant Quirze Safaja. 75è Aniversari de la mort de Màrius Torres. Dia de la
seva mort. Inauguració de l’escultura a l’entrada del cementiri municipal i
presentació dels treballs realitzats per l’escola de Sant Quirze Safaja.
- Santa Maria d’Oló. A la tarda, al Centru, Cap d’Ay Jove! Jocs i diversió per a
tots els joves!
DISSABTE 30
-Calders. A les 6 de la tarda, al Centre Cívic, Arribada del Patge Reial a Calders.
- Castellterçol. A 2/4 de 9 del vespre, al Centre Espai Escènic, Projecció
Cineclub: El cuento de los cuentos”.
-Moià. A partir de les 5 de la tarda, a la plaça Major, Arribada del Carter dels
reis. A les 5 de la tarda, al gimnàs de l’escola Josep Orriols i Roca, Quinto de
Nadal, que organitza l’Ampa de L’Escola.
-L’Estany. A les 12 del migdia, a l’Església, Patge Reial. Organitza: ACR.
-Monistrol de Calders. A les 11 del matí, a la Sala Petita, Taller de fanalets. A
2/4 de 10 de la nit, al Teatre –Centre Parroquial, Pastorets.
-Santa Maria d’Oló. A les 11 del matí, a l’espai Hemalosa, espectacle infantil
gresca fresca, amb el grup “De Parranda”. Seguidament rebuda dels patges i
princeses que recolliran totes les cartes de les nenes i els nens.
DIUMENGE 31
- Castellterçol. De 4 a 5 de la tarda, amb sortida des de la Plaça Vella, Cursa de
Sant Silvestre.
- Santa Maria d’Oló. A 2/4 d’1 de la nit, al Centre Recreatiu, benvinguda al
2018 amb DJ.
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desembre
-Moià. A partir de les 5 de la tarda, a la plaça Sant Sebastià, Cursa de Sant
Silvestre.
-Monistrol de Calders. A les 12 del migdia, a la plaça Nova, Rebuda del Patge
Reial per recollir les cartes i fer-les arribar a Ses Magestats Els Reis de l’Orient.
A 3/4 de 12 de la matinada, a la plaça de l’església, Rebuda de l’Any Nou: raïm
i cava per tothom, i després al Pavelló: música, festa i diversió.
-Santa Maria d’Oló. A la fundació La Plana, Celebració de Cap d’Any. Més
informació: info@fundaciolaplana.org

GENER 2018

DILLUNS 1
- Moià. A la tarda, a l’espai Cultural Les Faixes, Quinto de Nadal del CE Moià.
- Monistrol de Calders. A les 6 de la tarda, a la Sala Petita, Quinto.
DIMARTS 2
- Moià. A partir de 2/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca, Taller de fanalets. Fes
el teu fanalet per il·luminar el camí als Tres Reis d’Orient.
- Monistrol de Calders. Encàrrecs reials (pendent confirmar hora i lloc)
DIMECRES 3
- Moià. A 2/4 de 7 de la tarda, a la biblioteca, conte musicat “En Pere i el llop”,
a càrrec dels alumnes de l’Espai Musical de Moià.
DIJOUS 4
- Santa Maria d’Óló. De 4 a 7 de la tarda, al Sesmón d’Oló, Taller de fanalets, a
càrrec del Moviment Júnior.
DIVENDRES 5
- Calders. Cavalcada de Reis.
- Castellcir. A les 7 de la tarda, Arribada de la Cavalcada dels Reis d’Orient.
- Castellterçol. A 2/4 de 7 de la tarda, amb sortida des del Mirador de Salavert,
Cavalcada de S.S.M.M. Reis Mags d’Orient. Arribada i entrega de regals al
Pavelló Municipal Joan Casanovas.
- Collsuspina. Des de 2/4 de 7 de la tarda, i pels carrers del poble: Gran
Cavalcada de Reis!
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gener
- L’Estany. Al vespre, arriben els Reis Mags a L’Estany.
- Moià. A partir de les 6 de la tarda, a l’Avinguda de la Vila, Cavalcada de Reis.
- Monistrol de Calders. A les 11 del matí, sortida des de la Platanera, Alimentem
els cavalls. A les 6 de la tarda (lloc a concretar), Cavalcada Reial. Tot seguit els
reis de l’Orient ens rebran al Pavelló i després tothom cap a casa a esperar que
ens vinguin a veure.
- Sant Quirze Safaja. Cavalcada en trenet dels Reis d’Orient. A partir de les 5
de la tarda, el trenet recollirà els nens i nenes a cada una de les urbanitzacions.
Cal reservar plaça. Només bitllet d’anada. A partir d’1/4 de 6, cantada de
Nadales i foguera a la Plaça de l’Església i rebuda de Ses Majestats i els patges.
Tot seguit, a l’Església, ofrena i nadales i entrega de la clau màgica que obre
totes les llars. Després, pujarem al trenet que farà 3 viatges, un amb cada
patge, fins al Centre Cívic, i allà es repartiran els regals que els Reis hauran
portat als nens i nenes.
- Santa Maria d’Óló. A les 6 de la tarda, a l’Avinguda Manuel López, acompanyats
dels Batuka l’Olla, Arribada de SSMM Reis d’Orient. Es farà ofrena a l’Església
Vella i entrega de paquets al Pavelló Municipal. A les 12 de l anit, al Centre
Recreatiu, Ball de reis amb Ayawascat.
DISSABTE 6
- Moià. A la tarda, a l’Espai Cultural Les Faixes, Quinto de Nadal del CE Moià.
- Monistrol de Calders. A 2/4 de 4 de la tarda, a la guarderia vella, torneig FIFA
(programes a part). A les 6 de la tarda, a la Sala petita, Quinto.
DIUMENGE 7
- Monistrol de Calders. Torneig d’scalextric (programes a part).
DIVENDRES 12
- Moià. A les 7 de la tarda, presentació dels treballs sobre el PEIN del Moianès
dels alumnes de 1r d’ESO de l’Institut Moianès, i inauguració dels diversos
treballs.
DISSABTE 13
- Monistrol de Calders. A 2/4 de 10 de la nit al Restaurant Golden de Manresa,
Sopar de Nadal de l’A.E. Monistrolenca (programes a part).
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gener
DIMARTS 16
- Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca, Vols saber més coses sobre
el Neolític? I experimentar fer a mà recipients amb fang, que utilitzaven els
homes i dones d’aquesta època prehistòrica? Places limitades: Inscriu-te a la
biblioteca.
DIMECRES 17
- Castellterçol. Durant tot el dia, al Pavelló Municipal i carrers de Castellterçol,
Festa de Sant Antoni, Gremi de Traginers de Sant Antoni Abat.
DIVENDRES 19
- Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca, Titelles de Festa Major amb la
companyia Pengim-Penjam, amb l’espectacle “El moliner”. A partir de les 7 de
la tarda, per les places de Moià, Ballada dels Garrofins. A les 8 del vespre, a la
biblioteca, lectura teatralitzada de l’obre de teatre “La visita de la vella dama”,
de l’autor Friedrich Dürrenmatt, a càrrec del grup de teatre del Centre Sant
Vicenç de Sabadell.
DISSABTE 20
- Moià. Sant Sebastià- Festa Major d’Hivern. A partir de les 12 del matí, a
l’església parroquial, Ofici de Sant Sebastià i ballada dels Garrofins. A 2/4 d’1,
a la plaça del CAP, Danses tradicionals de Moià: ball del ciri, gitanes i garrofins.
DIUMENGE 21
- Castellcir. A 2/4 de 7 del vespre, al Casal, obra de teatre “No et vesteixis per
sopar”.
- Moià. A partir de les 9 del matí, amb sortida des de la plaça Sant Sebastià, XVI
edició de la cursa de muntanya 2 turons (21km – 9 km-4km – 250 m), Canicros
i Caminada (10,7 km) 2turonsmoia.blogspot.com
DISSABTE 27
- Moià. A partir de les 7 de la tarda, a la plaça Major, Botifarrada popular dels
Tres Tombs.
DIUMENGE 28
- Moià. Durant tot el matí, pels diferents carrers de Moià, Passant dels Tres
Tombs. A la 1 del migdia, davant de l’església parroquial, interpretació del Ball
del Contrapàs.
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DILLUNS 29
- Moià. A les 8 del vespre, a la biblioteca, tertúlia literària de la novel·la “La
Bèstia Humana” d’Emile Zola, a càrrec de Marià Baquès.

Activitats i cursos del Consorci /
Consell Comarcal del Moianès
FORMACIÓ ADREÇADA A LES PERSONES
TORNA LA FORMACIÓ OCUPACIONAL AL MOIANÈS!!!

Podràs obtenir un Certificat de Professionalitat
(adreçada prioritàriament a persones treballadores en situació d’atur). 3 cursos:
-OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS
(470 hores – inclou 40 hores de pràctiques)
Horari: de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia.
Calendari: del 18 de desembre del 2017 a l’11 de maig del 2018
Lloc: Can Carner. Moià.
*Requisits d’accés: disposar d’estudis bàsics.
-ORGANITZACIÖ I GESTIÖ DE MAGATZEMS (400 hores – inclou 80 hores
de pràctiques)
Horari: de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 8 del vespre.
Calendari: del 15 de gener al 15 de maig del 2018
Lloc: Can Carner. Moià.
*Requisits d’accés: estar en disposició del títol de batxillerat o equivalent.
-ANGLÈS GESTIÓ COMERCIAL (240 hores)
Horari: de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia.
Calendari: del 21 de maig al 25 de juliol del 2018
Lloc: Can Carner. Moià.
*Requisits d’accés:
-títol de BUP o FP I branca administrativa
-experiència laboral en secretariat i/o administratiu comercial
-disposar de formació en anglès
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Activitats i cursos del Consorci /
Consell Comarcal del Moianès
TALLERS OBEJCTIU TROBAR FEINA (3h)
-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)
Dilluns dia 11 de desembre, de 9 a 2 del mati, a Can Carner. Moià.
CURS DE PREPARACIÓ PER LES PROVES D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR (CFGS).
Més informació al 938208000. (Iniciat el 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, B, 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.
TATSET D’OFICI ATENCIÓ AL PÚBLIC – ADMINISTRATIV/VA (24h)
(a partir del gener 2018)
TATSET D’OFICI PEÓ DE MAGATZEM (24h)
(a partir del gener 2018)
FORMACIÓ EN NOVES TECNOLOGIES – ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES TIC
-Curs informàtica i internet – nivell avançat (18h.), Dimarts de 4 a 7 de la
tarda, al Telecentre de Castellterçol - Ajuntament. Calendari a concretar.
-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
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Activitats i cursos del Consorci /
Consell Comarcal del Moianès
ESPAI DE JOC I ESTUDI- EDU.MOIANES (de 6 a 12 anys)
Període vacacional TANCAT
-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
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.
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:
www.consorcidelmoianes.cat T. 93 830 14 18
www. ccmoianes.cat T. 93 820 80 00
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Activitats de les entitats
i ajuntaments
CALDERS

- Bibliobús. Dijous 21 de desembre , 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

- Bibliobús. Dijous 14 de desembre, de 12 a 2 del migdia, al costat de l’Ajuntament.

CASTELLTERÇOL

- Els dissabtes: Nadal pels infants. El dissabte 9 de desembre a les 11 conta
contes i a les 12 del migdia, jocs col·lectius. El dissabte dia 16 de desembre a
les 11 i fins 2/4 de 2 del migdia, pintacares – taller de plastilina casolana amb
motius nadalencs. El dissabte dia 30 de desembre, a les 11 conta contes, i a
les 12 del migdia, animació infantil amb bombolles gegants de sabó inclosa.
- Grup de dones. Els dimecres de 4 a 2/4 de 6 de la tarda al Casal Arrels.
- Creixement personal per dones . Espai quinzenal, el 14 i el 18 de desembre,
d’1/4 de 10 a 3/4 de 12 del matí, al Bosquet de Can Sedó. Apuntar-se a Serveis
socials.
- Bibliobús. Els dijous 14 i 21 de desembre, 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 . Dissabtes i Diumenges al pavelló i al camp de futbol
municipal.
- 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.
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Activitats de les entitats
i ajuntaments
- Hand to Hand. A partir de l’octubre inici de cursos. Per a més informació
adreçar-se a: 93 866 60 30 (Tardes) 645 40 26 27.
- Curs de gralla. De 4 a 9 de la tarda, de setembre i fins el 23 de desembre, a
Cal Recader.

COLLSUSPINA

- Casal de Nadal. Des del 27 de desembre fins el 5 de gener del 2018, al local
social, Casal de Nadal. Per més informació i inscripcions trucar a l’Ajuntament:
93 830 03 76.
- 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 686 09 53 57.
- Bibliobús. Dimarts 5 i 19 de desembre, de 4 a 7 de la tarda a la plaça major.

L’ESTANY

- Activitats al local de l’Associació de la gent gran de L’Estany. Dimarts de 9 a
10 del vespre, al local Associació gent gran, Cant Coral. Dijous de 2/4 de 8 a 2/4
de 9 del vespre, al local Associació gent gran, Xerrem en anglès. Divendres de 6
a 7 de la tarda, al local gent gran, Noves Tecnologies. Dissabtes i diumenges de
5 a 7 de la tarda, al local Associació de gent gran, Jocs de taula. Dimarts i dijous
d’11 a 12 del matí Gimnàstica a la Sala gran de l’hotel d’entitats. Divendres
de 2/4 de 5 a 6 de la tarda, al local Ass. Gent gran, Teixir amb llana. El tercer
diumenge de cada mes, a la sala polivalent de la Casa de Cultura, a les 5 de la
tarda, Cine Club.
- Bibliobús. Dimecres 20 de desembre, 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.
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Activitats de les entitats
i ajuntaments
MOIÀ

- Cor Xera. Cada dilluns d’1/4 de 10 a les 11 de la nit, a l’Esplai, Assaig.
- Casal de Nadal del Club Judo Moià. Obert a tothom, per a nens i nenes de 3
a 12 anys. Els dies 27,28 i 29 de desembre i 2,3,4 i 5 de gener, de 2/4 de 9 del
matí a 2/4 de 2 del migdia.
- Llumineta de la biblioteca. Participa a la llumineta, sortegem una panera
literària infantil i una d’adults. Només cal que t’emportis en préstec algun
document i la panera pot ser teva. El sorteig es farà el dia 29 de desembre.
- Fins el 18 de desembre a la biblioteca, Recollida de joguines noves per als
infants sense recursos. Hi col·labora la Creu Roja, Càrites i els Serveis Socials
de l’Ajuntament de Moià.
- Atrapallibres. Fins al 7 de desembre, busquem nois i noies de 4t i 5è de
Primària, que hi vulguin participar: club de lectura infantil i fer de jurat.
Apunta’t a la biblioteca.
- Venda calendari Modilianum. Des de l’Ass. Cultural Modilianum, posarem a
la venda el nostre calendari a partir del dia 2 de desembre per a l’any 2018,
amb fotografies històriques de Moià.
- Converses en francès, Els dilluns de 2/4 de 4 a 2/4 de 5 a la biblioteca. Preu
inscripció 3 euros.
- Converses en anglès i alemany, Els dimarts de 2/4 de 4 a 2/4 de 5 a la
biblioteca. Preu inscripció 3 euros.
- 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.
- 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.

MONISTROL DE CALDERS

- Bibliobús. Dimecres 13, d’11 a 2/4 de 2 del migdia a l’Av. del Doctor Pere
Tarrés.

SANT QUIRZE SAFAJA

- Bibliobús. Dijous 21 de desembre, de 2/4 de 12 a 2 del migdia, al costat de
l’escola.
- 6è Casal de Nadal. 27, 28, i 29 de desembre del 2017 i 2,3,4 i 5 de gener del
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Activitats de les entitats
i ajuntaments
2018, Pim, Pam, Pum, el Nadal per un forat, amb excursió de dia sencer, jocs,
manualitats i esports. De 9 a 1 i de 3 a 5 (el dia 5 de gener només matí), al
Centre Cívic Parc de l’Aigua. Més informació a l’Ajuntament.
- Concurs de pessebres fets a casa. 27, 28, i 29 de desembre, visites a les cases.
Inscripcions al 93 866 03 68.
- Sessions de Ioga. Tots els dijous de 7 a 8 i de 8 a 9 del vespre, a la casa del
poble (cal que cadascú porti el material).

SANTA MARIA D’OLÓ

- Horari Centru- Espai jove. Els dilluns, dimecres i divendres de 5 a 8 de la
tarda. El mes de desembre no obrim cap dissabte (estarem a la fira de Nadal el
17 de desembre al matí).
- Durant les festes nadalenques es pot veure el pessebre als jardins de l’Església
del Casc Antic.
- Bibliobús. Dimecres 13 i 20 de desembre, de 4 a 7 de la tarda.
- Mercat setmanal. Dimarts al matí a la plaça Sant Antoni Maria Claret.

EXPOSICIONS

- Calders. Durant els mesos de desembre i gener CACIS ofereix la visita al
centre i a l’exposició temporal “Germinacions”, amb l’obra de Marco Ranieri
i Irina Ruiz. Recordeu que les visites són concertades enviant un mail a info@
cacis.cat, o trucant al 93 830 91 59.
- 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 – Escoles Velles. De dilluns a
divendres fins al 29 de desembre, de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 del vespre, a la Sala
de Lectura, Exposició “Racons Insòlits”.
- L’Estany. Des del 3 de desembre i fins el 28 de gener del 2018, a la Casa de
cultura, Exposició de David Cid, de pintura digital i mostra d’arts escèniques.
- Moià. Els dies 25 i 26 de novembre i 1,2,i 3 de desembre, a la Sala d’exposicions
del Casal de Moià, exposició: Artistes contra la violència de gènere. Horari:
divendres de 6 a 8 del vespre, dissabte d’11 a 2/4 de 2 del matí i de 6 a 8 del
vespre i diumenge d’11 a 2/4 de 2 del migdia. Fins al 28 de gener, al museu,
Exposició temporal: “cants íntims”, pintura i escultura del moianès C.R Sala, i
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petita selecció d’obres de l’escultor barcelonès Lluis Gueilbut. Accés gratuït i
visitable en horari de Museu. Durant tot el mes de desembre, a la biblioteca,
Exposició de quadres de la pintora manresana Lídia Flotats.

PUNTS D’INTERÈS
ARXIU HISTÒRIC

Moià. Per consultes cal concertar-ho al 93 820 76 00 o a 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. A partir de l’11 de
desembre inici de l’horari d’hivern: Dissabtes, diumenges, festius i ponts,
obertes de 2/4 d’11 a 3 del migdia (última visita 30 min abans de tancar).
Tancat els dies 24,25,26,31 de desembre i 1,5 i 6 de gener. 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. 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. Tancat els dies
24,25,26,31 de desembre i 1,5 i 6 de gener.
*De l’1 al 10 desembre al Museu de Moià – Casa Rafel Casanova, venda
d’entrades anticipades del “Concert Solidari de l’Escolania de Montserrat a
Favor de Càritas”, horari d’11 a 2 del matí.
*Del 27 de desembre al 5 de gener, De vacances de Nadal al Museu i a les
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Coves! Talers, jocs i activitats entorn de la prehistòria i història. Horari de 9 a 1
del matí (acollida de 8 a 9 i d’1 a 2). Dos grups: de 3 a 5/6 anys i grans de 6 a 12
anys. Per inscripcions: 93 820 91 34 / info@covesdeltoll.com

MONESTIR DE SANTA MARIA DE L’ESTANY

L’Estany. Obert de dimarts a diumenge i festius de 10 del matí a 2 del migdia.
www.monestirestany.cat. El monestir romandrà tancat en el període comprès
entre l’11 de desembre del 2017 i el 19 de gener del 2018 (ambdós inclosos).
Visites guiades per a grups: informació i reserves al 938 303 040.

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. Tancat els dies 24,25,26,31 de desembre i 1,5 i 6 de gener.

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. Consultar horaris Nadal i festes.

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. Més informació Ajuntament
d’Oló.
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