DIMECRES 7
-Calders. A partir de les 3 de la tarda, Concentració a la Creu de Terme del carrer Manresa, per
tal de vestir la creu amb treballs de ganxet fets durant tot l’any (en el marc del Dia de la Dona).
-Moià. A 1/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca, última trobada dels participants a l’Atrapallibres,
categoria 9 anys, per comentar el llibre ‘’Amstrong: l’agosarat viatge d’un ratolí a la Lluna’’ de
Torben Kuhlmann. Tertúlia dinamitzada per Montserrat Plans.
-Santa Maria d’Oló. De 5 a 8 de la tarda, al Centru, Gimcana Jove pel poble! Feu dos equips i farem
diferents proves.

DIVENDRES 2
-Moià. A 2/4 de 8 del vespre, a Can Carner, Xerrada Alternatives a l’actual model energètic, a
càrrec de la cooperativa Som Energia. Organitza: CDR Moià.
-Santa Maria d’Oló. De a 5 a 8 de la tarda, al Casal de Joves El Centru, Sessió de Cine.
DISSABTE 3
-Collsuspina. De 2/4 d’11 a 2/4 d’1 del matí, Portes Obertes a l’escola Els Ventets.
-Moià. Al matí, a Can Carner, taller familiar: Música per nadons! De 0 a 3 anys. Organitza: Espai
musical de Moià. Inscripcions a: http://espaimusicalmoia.blogspot.com.es. A les 12 del migdia,
al Museu, Inauguració de l’exposició temporal “Projecte Escultura” – mostra d’escultures dels
alumnes de 1er ESO INS Moianès. A partir de les 6 de la tarda, a l’Espai Cultural Les Faixes, Festival
Artístic dels alumnes de 2on de batxillerat de l’Institut Moianès. Amb actuacions musicals, de
dansa, pallassos, servei de bar, tallers infantils...
-Sant Quirze Safaja. A 2/4 de 9 del vespre, a la Casal del Poble, Tast de vins: Aromes, amb pica-pica,
a càrrec de Marta Mariné. Places limitades. 17€ per persona. Cal reserva prèvia al 607278501.
-Santa Maria d’Oló. De les 6 a les 8 de la tarda, a l’Espai Hemalosa, XXI Festa de la Dona amb
tallers de Zumba i Ball en Línia a càrrec de Laura Portabella i Antonia Vilches. A les 9 de la nit, a
l’Hostal Santa Maria, Sopar de Dones. Organitza: Col·lectiu de Dones d’Oló.
DIUMENGE 4
-Castellcir. A les 12h del matí, al Casal, Cicle de conferències enfortiment de la ciutadania activa:
Núria Picas i una vida, a càrrec de Núria Picas, multicampiona mundial de curses de muntanya a
llarga distància.
- Castellterçol. A les 10 del mati, al aparcament del Cap, Sortida Botànica matinal a la Vall de
Marfà (Castellcir). Organitza: Grup Local de la Flora Catalana. A 2/4 de 7 del vespre, al Centre
Espai Escènic, 3a mostra de Teatre Escena 42: “Escac doble”, musical a càrrec de Grup Filagarsa
de Molins de Rei.
-L’Estany. De 10 del matí a 13 del migdia, amb sortida des del Centre de Visitants, Ruta Graugés:
Excursió pels indrets que inspiraren el poeta del poble. 3 hores de visita guiada. Consultar preus.
Inscripció trucant a l’Ajuntament: 938303000.
-Moià. XXX tres Hores de Moià. Campionat de Catalunya de resistència sobre terra. Més
informació: Circuit Verd Moià i www.fcm.cat
-Santa Maria d’Oló.A les 6 de la tarda, a l’Espai Hemalosa, Pinta Musical amb actuacions dels
alumnes de l’Escola de Música. Hi haurà servei de bar. Organitza: Aula Municipal de Música d’Oló.
DILLUNS 5
- Moià. En el marc del Cicle de Sortides del Geoparc 2018, visita al Parc Prehistòric de les Coves
del Toll “Del Mar a L’Estany, el Geoparc al Moianès”. Informació i inscripcions a: http://www.
geoparc.cat De 9 a 2 del migdia, al restaurant Les Voltes de Sant Sebastià, en el marc de la Festa
de la dona, Taller de Cuina amb el Xef Jan Fargas. Organitza: Ajuntament de L’Estany. Inscripcions
obligatòries a l’Ajuntament 938303000.
-Santa Maria d’Oló. De 5 a 8 de la tarda, al Centru, Preparem Sant Jordi! Farem roses de paper
per poder-les vendre.

DIJOUS 8
-Calders. A partir de 2/4 de 10 del matí, a Cal Soldevila, Esmorzar i seguidament anirem a la Creu
de Terme per fer fotos. Desprès, lectura del Manifest (en el marc del Dia de la Dona).
-Castellterçol. Actes del Dia Internacional de les Dones. A 2/4 de 6 de la tarda, a la sala de
lectura, Hora del conte, amb Alba Bou. A les 6 de la tarda, a la Sala de Lectura, Inauguració de
l’exposició “Retrats i Autoretrats”, a càrrec de Marina Berdalet. A 2/4 de 7 de la tarda, a la Plaça
de l’Ajuntament (plaça Vella), Lectura del manifest. I a les 7 de la tarda, a l’Espai Franch, Taller de
petit bricolatge, a càrrec de Mercè Martín (inscripcions a l’Ajuntament fins el 6 de març).
-Moià. A partir de les 11 del matí, a la Plaça del CAP, Actes de la Diada de la Dona. A les 11, a
la plaça del CAP, lectura del manifest, Explorem els prejudicis, a càrrec de Cultura de la Dona,
Cantem “#ladonaquejovullser” amb La Rateta que escombrava l’escaleta, i pica-pica.
DIVENDRES 9
-Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca, l’Hora del conte ‘’El ratolí Frederick i les paraules’,’
a càrrec e la rondallaire Clara Gavaldà.
-Santa Maria d’Oló. De 5 a 8 de la tarda, al Centru, Intercanvi Culinari, porta un plat del país que
més t’agrada i ja de pas berenarem.
DISSABTE 10
-Castellterçol. De 11 del matí a 1 del migdia, a la Sala de lectura, Pagament de la Loteria Nacional
del Grup de Diables de Castellterçol. Últim dia. A les 6 de la tarda, a la Sala de lectura, presentació
del llibre de David Vila ‘’Verba, non facta “, històries quotidianes d’amor i de revolta. A les 7 del
vespre, al Centre Espai Escènic, Cinema Mustang (2015), a càrrec del Cineclub de la Comarca del
Moianès (activitat en el marc dels actes del dia Internacional de les Dones).
-L’Estany. De 6 a 8 de la tarda, a la Sala Polivalent Casa de Cultura, Festa de la Dona: Taller de
Biodansa. A càrrec de Antònia Sentias. I a 2/4 de 10 del vespre, a l’ Hostal Grau, Festa de la Dona:
Sopar Dona-li la volta. Preu: 20€. Inscripcions a l’Ajuntament de L’Estany: 938303000.
-Moià. De 10 a 12 del matí, a l’Acadèmia d’Idiomes Level, Level English Workshop: taller creatiu de
natura 100% en anglès per a nens de 4 a 10 anys. Preu: 15€. Alumnes de Level gratuït. Pares i mares
benvinguts! Reserves: 938208366. Places limitades. A partir de les 11 del matí, a la biblioteca de
Moià, Actes del Dia de la Dona. Contacontes. Organitza: Cultura de la Dona. A 2/4 de 6 de la tarda,
a la biblioteca, Taller infantil “Ens canviem les sabates”, a càrrec de Cultura de la Dona, i després
col·loqui “com apliquem el feminisme en el nostre dia a dia”, a càrrec de la Cultura de la Dona”.
A partir de les 3 de la tarda, al Pavelló Poliesportiu de Moià, Campionat Intercomarcal de Tennis
Taula. Organitza: Club Tennis Taula Moianès. A partir de les 8 del vespre, a l’Espai Cultural Les
Faixes, Celebració del Dia de Andalucía. Organitza: Casa de Andalucía de Moià.
-Monistrol de Calders. Dia de la Dona. Activitats durant tot el dia, entre elles, a les 7 de la tarda, a
la Sala Petita, Taller de cuina saludable, amb Cristina Manyer, i a 2/4 de 10 del vespre, sopar a Cal
Rubell. Inscripcions a l’Ajuntament.
-Santa Maria d’Oló. A l’hostal Santa Maria i a Cal Ramonet, Sopar groc Solidari al Moianès, vine
a sopar i fes el teu donatiu pels exiliats i presos polítics en un d’aquets establiments. Els donatius
aniran destinats a ACDC.
DIUMENGE 11
-Castellcir. A les 12 del matí, a la Sala Sant Jordi, Cicle de conferències enfortiment ciutadania
activa: l’Alimentació; un camí cap a una millor salut, a càrrec de Laia Roca, diplomada en nutrició
humana i dietètica.
-Castellterçol. A 2/4 de 7 de la tarda, al Espai Escènic, 3a mostra de Teatre Escena 42: ‘’La Casa del
Llac’’, a càrrec de Grup Enric Borràs de Sant Feliu de Llobregat.

-Moià. A les 8 del matí, amb sortida des de la plaça Catalunya de Moià, anirem a Collsuspina, d’on
sortirem a 2/4 de 9 de la creu de Terme (c/ Major), Matinals pel Moianès (excursió matinal de 4
hores de dificultat normal. (Cal portar calçat de sola gruixuda i esmorzar). Organitza. GEMI.
-Santa Maria d’Oló. A les 10 del matí, al Torrent Gros, 6a Cursa de Muntanya: Salta Marrades,
Cursa popular 12 km (+500) i cursa infantil. www.saltamarrades.cat. Centre excursionista d’Oló.
DILLUNS 12
-Castellterçol. D’ 11 del matí a 1 del migdia, al Centre Espai Escènic, Anem al teatre: ‘’Notes de
viatge’’de l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Castellterçol.
-Santa Maria d’Oló. De 5 a 8 de la tarda, al Centru, Torneig de Futbolí: Busca una parella i
participa-hi.
DIMECRES 14
-Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, a la Biblioteca, Laboratori de lectura ‘La Capsa d’en Frederick’, a
partir de 4 anys, activitat familiar - contes i activitat creativa. Aforament limitat.
-Santa Maria d’Oló. De 5 a 8 de la tarda, al Centru, Taller de punt de llibre.
DIJOUS 15
-Sant Quirze Safaja. A les 4 de la tarda, a l’escola, jornada de portes obertes.
-Santa Maria d’Oló. De 5 a 8 de la tarda, al Centru, Tarda de documentals; triarem un tema i el
debatrem.
DIVENDRES 16
-Castellterçol. A les 8 del vespre, a la Sala de lectura, Presentació dels pressupostos , Castell en
Positiu (CeP).
-Moià. A 2/4 de 12 del matí, a la Biblioteca, Taller de Nanotecnologia, amb els alumnes de
4rt d’Eso de INS Moianès. A càrrec de Explorium – Bibliolab. A les 8 del vespre, a la biblioteca,
inaugurem la setmana de la poesia amb el recital domèstic “Ous ferrats, peix martell... i altres
coses!”, per a tot tipus de públics, a càrrec de Mercè Jiménez i Baltasar Fonts (entrada inversa).
DISSABTE 17
-Castellcir. A les 7 de la tarda, a la Sala Sant Jordi, Cicle de conferències enfortiment de la
ciutadania activa: Trencant el Silenci, a càrrec de Conxita Almarcha, presidenta de l’Associació
Lílium.
-Castellterçol. De 8 a 2/4 de 10 del vespre, a la Sala de Lectura, Cinema cicle Els Somnis al cinema
clàssic. VOS Cineclub de la Comarca del Moianès.
-Moià. D’11 a 1 del matí, a la Surgència – Parc Prehistòric de les Coves del Toll, activitat d’educació
ambiental gratuïta per nens i nens de 5 a 8 anys “Els tres porquets a la recerca d’una nova llar
a les Coves del Toll”. Inscripció prèvia i limitada a 25 nens/nenes. Inscripcions al 938209134
(matins).
A partir de les 3 del migdia, al Pavelló Poliesportiu de Moià, Campionat Intercomarcal de Tennis
Taula. Organitza: Club Tennis Taula Moianès. A les 8 del vespre, a l’Auditori Sant Josep, Concert
de Joventuts musicals: Temporada Xarxa, Vera Drazic, acordió. Organitza: Joventuts Musicals de
Moià.
-Santa Maria d’Oló. Sant Patrick’s Day. A les 6 de la tarda, al Pavelló Municipal, Tast de cervesa.
A les 9 del vespre, botifarrada amb concert (7 €). A les 12 de la nit, Irishmòbil. Organitza: Futbol
Club Oló. A la Fundació La Plana, Celebració de la Primavera amb sopar i ritual/símbols. Per a
més informació: 938385203/info@fundaciolaplana.org
DIUMENGE 18
-Calders. Al Forn de la Calç - CACIS, Inauguració de l’exposició Itinerància, dins el programa Gènere
i Territori 2018, una aproximació a les dones trementinaires i la seva relació amb la Itinerància.
Treball fet pel Taller de gravat de l’Escola d’Art de Manresa. www.cacis.cat
-Castellterçol. A 2/4 de 7 de la tarda, al Centre Espai Escènic, 3a mostra de Teatre Escena 42:
‘’Dives’’ , a càrrec del Grup “60” de Sabadell.
-Moià. A les 6 de la tarda, a l’Espai Cultural Les Faixes, dins el Cicle Gaudí de Cinema Català,
projecció de la pel·lícula “La pell freda”.
-Santa Maria d’Oló. A les 11 del matí, al Centru, ‘’Cap a la sobirania i autonomia energètica’’,

xerrada i taller sobre el consum energètic. Porta la teva factura! Organitza: Agrupació de veïns
implicats en els canvis. A la Fundació La Plana, Celebració de la Primavera amb caminada,
simbolisme i conclusions. Per a més informació: 938385203/info@fundaciolaplana.org

DIMECRES 28
-Santa Maria d’Oló. De 5 a 8 de la tarda, al Centru, Preparem el Sant Jordi: poemes d’amor.
T’atreveixes?

DILLUNS 19
-Moià. A 1/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca, última trobada dels participants a l’Atrapallibres,
categoria 11 anys, per comentar el llibre ‘’L’Agni i la pluja’’ de Dora Sales. Tertúlia dinamitzada
per Dolors Illa.
-Santa Maria d’Oló. De 5 a 8 de la tarda, al Centru, Mou-te! Activitats de moviment.

DIJOUS 29
-Moià. A les 9 del vespre, a la Plaça Major, Els Armats.

DIMARTS 20
-Moià. A 1/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca,última trobada dels participants a l’Atrapallibres,
categoria 10 anys, per comentar el llibre ‘’Els meus trucs per sobreviure a la classe de natació’’
de Gideon Samson. Tertúlia dinamitzada per Núria Xandri. I a les 8 del vespre, a la biblioteca, Llegir
Teatre: tertúlia sobre l’obra de teatre “Sol solet”, d’Àngel Guimerà, a càrrec d’Elvira Permanyer.
(Sortida al Teatre Nacional de Catalunya per veure l’obra el divendres 23 de març).
-Santa Maria d’Oló. A l’Escola Sesmon d’Oló, Jornada de portes obertes. A 1/4 de 10 del matí
i a 1/4 de 4 de la tarda, benvinguda i presentació del projecte i l’escola i visita a l’escola i mostra
de les activitats.
DIMECRES 21
-Moià. A 2/4 de 6 de la tarda,a la Biblioteca, Recital poètic ‘’Beeeemoll’’ per a infants de 0 a 3
anys, amb la companyia de teatre Pam i Pipa. Places limitades.
-Santa Maria d’Oló. De 5 a 8 de la tarda, al Centru, Torneig de Tennis taula. Apunta’t!
DIJOUS 22
-Castellterçol. A les 8 del vespre, a Cal Recader, tertúlia sobre el llibre ‘’ Allò que va passar a
Cardós’’, amb l’escriptor Ramon Solsona, en el marc de la trobada de clubs de lectura i lectors del
Moianès. Amb la presentació de Griselda Guiteras i la col·laboració de la Institució de les Lletres
Catalanes.
DIVENDRES 23
-Castellcir. A les 8 de la tarda, a la Sala Sant Jordi, Cicle de conferències enfortiment de la
ciutadania activa, Alcohol i festa, una relació impossible? A càrrec de Joan Colom, subdirector
general de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya.
-Moià. A les 8 del vespre, a la Biblioteca, Projecció de tres documentals sobre el projecte
Aiguallums, dirigits per Enrique Villalonga. Tercera xerrada del Cicle d’Hivern del Cercle Artístic
del Moianès.
-Santa Maria d’Oló. De 5 a 8 de la tarda, al Centru, Tarda de Música. Ballarem i cantarem.
DISSABTE 24
-Moià. A partir de 2/4 de 6 de la tarda, a l’Espai Cultural Les Faixes, Celebració de la Festa de Sant
Patrick Day. Organitza: Country Moià.
-Santa Maria d’Oló. Els dies 24 i 25, Taller de consciència corporal, un cap de setmana intensiu
treballant la unitat cos – ment, a càrrec de Fundació la Plana. Més informació: 938385203/info@
fundaciolaplana.org
DIUMENGE 25
-Castellterçol. A les 10 del matí, a l’aparcament del CAP, Sortida botànica matinal a la Cova de les
Tutes. Organitza: Grup Local de Flora Catalana. A 2/4 de 7 de la tarda, al Centre Espai Escènic, 3a
mostra de Teatre Escena 42: ‘’Pels Pèls’’ , a càrrec de Grup Teatre Nacional del Tenes de Santa
Eulàlia de Ronçana.
DILLUNS 26
-Moià. A 2/4 de 8 del vespre, a l’Espai Cultural Les Faixes, lectura de teatre: “La mala reputació.
Homenatge a Georges Brassens”, amb Carles Canut. Organitza: Fundació Teatre Romea i
Ajuntament de Moià.
-Santa Maria d’Oló. De 5 a 8 de la tarda, al Centru, Torneig de Futbolí. Busca’t una parella i
apunta’t!

DIVENDRES 30
- Castellcir. A les 12 del migdia, a Esplugues, Concert-Vermut amb el grup Oyuna Baturova Grup,
de Santa Maria d’Oló. Visita a Esplugues: 3,00€ /adult. Concert obert a tothom. Més informació:
Consorci del Moianès.
-L’Estany. A 2/4 de 5 de la tarda, al Local Social, Cine familiar de Divendres Sant. Organitza:
Associació Cultural i Recreativa de l’Estany.
-Moià. A les 9 del vespre, amb sortida des de l’església parroquial, Processó del Divendres Sant.
-Santa Maria d’Oló. De 5 a 8 de la tarda, al Centru, Sessió de Cine. Porta les teves crispetes!
DISSABTE 31
-Castellterçol. A 2/4 de 10 del vespre, a la Plaça Vella, Moixiganga. Organitza: Esbart Rosa d’Abril,
els Grallers de Castellterçol i el Grup Nou de Teatre, amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Castellterçol. A les 5 de la tarda, a les Poues de la Ginebreda, Taller de gintònics amb Jordi Millán,
de gintònic.cat. Visita i tast: 6 €/adult. Més informació: Consorci del Moianès.
-L’Estany. De 11 del matí a 2/4 de 12 de la nit, Festa de la Primavera. De 2/4 d’11 a 2/4 de 12
del matí, amb sortida des de la Plaça del Monestir, Visita teatralitzada. On és L’Estany? Tornem
al segle XVIII per explicar-vos-ho, a càrrec dels Farsants universals d’arreu i d’enlloc. De 12 a 2/4
de 2 del migdia, a la Sala Polivalent de l’escola, Taller de cuina. Aperitius de primavera, a càrrec
de Conxi Molina. Inscripcions a l’Ajuntament. De 4 a 2/4 de 7 de la tarda, a la pista esportiva,
Masterclass de Zumba Moianès, a càrrec de Lourdes Barquero i Laura Portabella. A 2/4 de 8 del
vespre, Cloenda de la Festa de la Primavera, amb concert de Pelat i Pelut, al Local social cine.
Activitats gratuïtes. Organitza: Ajuntament de L’Estany, col·labora Diputació de Barcelona.
-Moià. A les 8 del vespre, a l’Auditori Sant Josep, VI Cicle de joves talents Maria Vilardell Viñas
- Arnau Balcells, piano, Lluc Rovira, violoncel i Andreu Casals, clarinet. Organitza: Joventuts
Musicals de Moià.
-Santa Maria d’Oló. Amb sortida a les 11 del matí, des de l’Espai Hemalosa, Visita guiada “Oló a
ritme de teler” per diferents espais del poble: Espai Hemalosa (ecomuseu del Moianès), carrers
i places, nucli antic... i per acabar vermut! Visita i ruta: 3 €/adult. Més informació al Consorci del
Moainès. A la tarda, Cantada de Caramelles pel poble. Aula de música d’Oló. De 5 a 8 de la tarda,
al Centru, Tarda d’Esport.
DIUMENGE 1 D’ABRIL
-Calders. De 10 del matí a 2 del migdia, per tot el poble i a 2/4 d’1 a la Plaça Major, Caramelles.
-Castellcir. Durant el matí de 10 a 2, pel centre del poble, Fira Agronatura. Exposicions, parades
de productes alimentaris, jocs inantils, mostra de cultura popular, sopes escaldades, ràdio en
directe... i tallers i activitats: Taller de xocolata, plantes medicinals. A les 6 de la tarda, a la plaça de
l’Era, Aplec de sardanes, amb la Cobla Canigó.
-Castellterçol. A 2/4 de 6 de la tarda, al teatre Espai Escènic, Suffragette (2015) de Sarah Gavron.
Cineclub la comarca del Moianès.
-L’Estany. A les 12 del migdia, per tot el poble, Caramelles. Organitza: Caramellaires sortits de
l’Ou. De 10 a 2/4 de 12 del matí, amb sortida des del Centre de Visitants, Visita guiada al Centre
de Visitants i a la mina. Consultar preus. Inscripció imprescindible a l’Ajuntament. A les 6 de la
tarda, al Local Social Cine, el Joc del Quinto, a benefici de l’ADF Quercus. Organitza: Associació
Cultural i Recreativa de l’Estany.
-Moià. Tradicional Cantada de Caramelles pels carrers principals e la vila. A càrrec de Escola Pia
de Moià.
-Monistrol de Calders. Cantada de Caramelles.
-Santa Maria d’Oló. Al matí, Cantada de Caramelles pel poble. Aula de música d’Oló
DILLUNS 2 D’ABRIL
-L’Estany. A les 10 del matí, al Local Social Cine, Campionat de futbol en PlayStation 4, per a totes
les edats. Organitza: Penya Barcelonista de l’Estany.
- Monistrol de Calders. Caminada popular.

EXPOSICIONS
- Calders. A partir del 18 de març (inauguració), exposició Itinerància, dins el programa Gènere i Territori
2018, una aproximació a les dones trementinaires i la seva relació amb la Itinerància. Treball fet pel Taller
de gravat de l’Escola d’Art de Manresa.
-Castellterçol. Durant tot el mes de març, a la sala de lectura, de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 del vespre, Exposició
dels dibuixos dels alumnes de 5è de l’IE juntament amb obres de l’Isidre Clapers. Del 24 de març al 8
d’abril, de dilluns a divendres de 2/4 de 6 a 2/4 de 9 del vespre, i dissabtes, diumenges i festius d’11 a 2 i
de 2/4 de 6 a 2/4 de 9 del vespre, a l’Espai Franc, Exposició de l’obra de l’artista Gemma Molera.
-Moià. Del 8 al 16 de març, a la biblioteca: exposició de fotografies de Dones a càrrec de Cultura de la
Dona. Del 19 al 31 de març, a la biblioteca, Exposició del projecte fotogràfic sobre Moià dels alumnes de
3r d’ESO de l’INS Moianès. Des del 3 de març al 3 d’abril, al Museu de Moià, Exposició temporal “Projecte
Escultura”, mostra d’escultures dels alumnes de 1er ESO INS Moianès. Accés gratuït i visitable en horari
de Museu. I del 10 d’abril al 10 de juny, al Museu, exposició temporal “Darwin i l’evolució”, produïda per
IPHES. Accés gratuït i visitable en horari de Museu.
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’hivern: Dissabte i diumenges, festius i ponts, obertes de 2/4 d’11 a 3 del migdia (30min
abans de l’hora de tancament es realitzarà l’última visita guiada). A partir del 17 de març, Horari d’Estiu:
Caps de setmana (dissabtes i diumenges) de 2/4 d’11 a 7 de la tarda, i els festius i ponts pel matí de 2/4
d’11 a 3 del migdia. Del 26 al 29 de març, Obert per Pasqua! de 2/4 d’11 a 2 del migdia. Del 30 de març
a l’1 d’abril, Obert per Pasqua! de 2/4 d’11 a 7 de la tarda. I el 2 d’abril, Obert per Pasqua! de 2/4 d’11
a 3 del migdia.
Amb l’entrada de les Coves es pot visitar gratuïtament el Museu Arqueològic i la Casa Natal Rafel Casanova.
Per reserves de grups, activitats i tallers cal concertar-ho abans 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.
MONESTIR DE SANTA MARIA DE L’ESTANY
L’Estany. Obert de dimarts a diumenge i festius (2 d’abril–dilluns de Pasqua) de 10 del matí a 2 del migdia.
Visites guiades per a grups: informació i reserves al 93 830 30 40. 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 (2 d’abril-dilluns de Pasqua) 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 (veure les visites
programades pel mes de març – setmana santa- a cada dia de l’agenda).
CASA DE CULTURA - CENTRE DE VISITANTS DE L’ESTANY – LA MINA
Obert cada dia de dilluns a diumenge de les 10 del matí a les 2 del migdia. Més informació a www.
viulestany.cat, al telèfon 93 830 30 00 / estany.dinamitza@estany.cat. Per Setmana Santa també obert
tots els dies (veure les visites programades pel mes de març a cada dia de l’agenda).
ESPAI HEMALOSA
Visites concertades a l’espai Hemalosa “Oló a ritme de teler” . Més informació: Ajuntament de Santa
Maria d’Oló i info@ecomuseu.olo@gmail.com. (veure les visites programades pel mes de març – setmana
santa- a cada dia de l’agenda).

