-Sant Quirze Safaja. A les 12 del matí, a la Plaça de l’Ajuntament, 2a Xerrada ‘’De camí
al sistema Porta a Porta (PaP). A 2/4 de 6 de la tarda, a la Plaça de l’Església, Audició de
sardanes amb la cobla La Genisenca i amb l’actuació de l’Esbart Rosa d’Abril de Castellterçol
amb els infants i juvenils. Hi haurà rifa de llonganisses, pernils i coques.
DILLUNS 9
-Castellterçol. De 10 a 2 del migdia, a la Sala de Lectura, Sorea.
DIMECRES 11
-Castellterçol. A 2/4 de 8 de la tarda, a la Sala de Lectura, Espai de lectura: Josep Piella
presenta ‘’Permiso para vivir’’.

DIMECRES 4
-Moià. A 2/4 de 7 de la tarda, al Consell Comarcal del Moianès, Presentació de l’Estudi
de l’Evolució de la indústria manufacturera a les comarques rurals catalanes. Organitza:
Fundació del món rural i Consell Comarcal del Moianès.
DIJOUS 5
-Santa Maria d’Oló. A les 8 del vespre, a l’Espai Hemalosa, Xerrada ‘’Què ha passat des
que som Comarca?’’ El Consell Comarcal del Moianès t’explica les competències i serveis
adquirits. Obert a tothom!!
DIVENDRES 6
- Castellcir. De 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia, a l’Ajuntament, Vols obtenir el teu certificat
digital? El Consell Comarcal del Moianès es desplaça a l’ajuntament de Castellcir i te’l fa.
Només has de portar el DNI i en cas de canvi de domicili volant d’empadronament, i un llapis
de memòria per guardar-te’l.
-Castellterçol. Durant la tarda, al Casal Arrels, Taller de Cistelleria, adreçat als socis d’Arrels.
Si algú altre hi està interessat, adreceu-vos a Arrels.
-Moià. A 2/4 de 7 de la tarda, a la Biblioteca, Conferència ‘’ Els orígens mítics de la
humanitat’’, a càrrec del doctor en filologia i professor de la Universitat Ramon Llull, Carles
Riera i Fonts. Organitza: Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de Cultura
de la Generalitat.
-Santa Maria d’Oló. A 2/4 de 9 del vespre, al Centru, Xerrada educativa ‘’Lliures i
responsables: fills més autònoms i segurs’’ a càrrec d’Alba Castellví, sociòloga i educadora,
mestra, responsable d’educació de El Suplement de Catalunya Ràdio.
DISSABTE 7
-L’Estany. Durant tot el matí, al Local social Cine, curs de Formació per a nous voluntaris
ADF. Organitza: Federació ADF Bages – Moianès. A partir de les 12 del matí, al Monestir de
Santa Maria de l’Estany, Conferència: El Claustre del monestir de Santa Maria de L’Estany.
Inscripcions: reserves@cataloniasacra.cat / Més informació: 693 720 202. Organitza: Catalonia
Sacra. A les 6 de la tarda, sortida al teatre Adossats, al Kursaal de Manresa. Organitza i
inscripcions: Ajuntament de L’Estany.
-Moià. A les 8 de la tarda, a l’Auditori Sant Josep, Concert de joventuts musicals, Cicle joves:
Victor Braojos, piano. Primer premi al Concurs de Joves Intèrprets de Piano de Catalunya, el
Concurs d’Interpretació Musical de Girona o el Concurs de Piano de Barcelona.
-Sant Quirze Safaja. Al centre civic parc de l’Aigua, Playoffs finals de Tennis taula. Organitza:
Club Tenis Taula de Sant Quirze Safaja. Més informació a: cttsantquirzesafaja@gmail.com
DIUMENGE 8
-Moià. Durant el matí, al Club de golf Montbrú, XIV Trofeu Gastronòmic del Moianès,
Modalitat de joc Fourball (parelles). Obert a tothom que estigui federat. A partir de les 12 del
migdia, al camp de futbol del CE Moià, Calçotada popular. Organitza: CE Moià

DIVENDRES 13
-Castellcir. A les 8 de la tarda, a la sala Sant Jordi, dins el cicle de conferències – Enfortiment
de la ciutadania activa: Conferència ‘’L’acollida i l’adopció a Catalunya en el dia a dia’’ a càrrec
d’Agnès Rossinyol, Directora General de l’Institut Català d’Acollida. Organitza: Ajuntament de
Castellcir.
-Moià. A la Biblioteca Municipal, Vine a protagonitzar la llegenda de Sant Jordi. S’explicarà la
llegenda i entre tots ens disfressarem i farem l’obra. A càrrec de Núria Clemares.
DISSABTE 14
-Castellterçol. A 2/4 de 10 del vespre, al Centre Espai Escènic, Presentació de l’Espectacle
‘’enDANSA’T’’, Esbart Rosa d’Abril Castellterçol.
- L’Estany. Durant tot el matí, al Local social Cine, curs de Formació per a nous voluntaris
ADF. Organitza: Federació ADF Bages – Moianès. De 10 a 12 del migdia, a la Sala Polivalent de
la Casa de Cultura, Taller: Fertilitat de l’hort, com trure’n el màxim partit!, a càrrec de Xavi
López (màster en producció ecològica per la UAB). La gent haurà de portar una mostra del
seu sòl per a fer proves. Es farà un recorregut pels horts. Organitza: Ajuntament de L’Estany.
-Moià. A les 12 del migdia, al museu de Moià, Inauguració de l’exposició temporal “Darwin
i l’evolució”, produïda per IPHES. Accés gratuït i visitable en horari de museu. Durant tot
el dia, al Moli nou, Festa del porc: activitats al voltant de la gastronomia del porc, jocs
rurals i jocs infantils, concerts de nit. A les 8 de la tarda, a l’Auditori Sant Josep, Concert
de Joventuts Musicals: Temporada Xarxa: Maria Canyigueral, piano. Guanyadora del XII
Concurs Internacional d’Île de France, segon premi al Widrid Parry Prize de Londres, al Max
Pirani Trio Prize de Londres i al Concurso Internacional de múisca de cámara “Antón García
Abril” de Granada.
-Sant Quirze Safaja. De 9 de matí a 2 del migdia, al Centre Civic, IV Jornada tècnica Federació
Bages Moianès ‘’Seguretat en els incendis i ús del motoserra’’. D’11 del matí a 1 del migdia,
a la llar d’infants municipal Els Quirzets, Jornada de portes obertes (nens de 4 mesos a 3 anys,
de 8 del matí a 5 de la tarda).
DIUMENGE 15
-Castellterçol. A les 10 del matí, al aparcament del CAP, Sortida botànica matinal a les Poues
de la Ginebreda. Organitza: Grup Local Flora Catalana Moianès. A 2/4 de 6 de la tarda, a la
Sala de Lectura, Cicle de Cinema clàssic, Cineclub de la comarca del Moianès.
-Collsuspina. A les 8 del matí, sortida de la ruta Collsuspina Camina: La Serra de Ventatjol des
del Santuari del Collell.
DILLUNS 16
-Collsuspina. De 2/4 de 10 a 2/4 de 12 del matí, Visita de la ITV agrícola a Collsuspina (
revisions a tractors i remolcs).
DIMARTS 17
-Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, a la Biblioteca, TdeTallers: taller de Sant Jordi.
DIJOUS 19
-Castellterçol. A 2/4 de 6 de la tarda, a la sala de lectura, Espai de lectura: Laboratori de
contes Pim, Pam, Pomelo! Per a nens i nenes de P3 a 2n i les seves famílies. Places limitades.
Bibliobús.

-Moià. A les 6 de la tarda, a l’Edifici d’Educació Infantil de l’Escola Pia, Xerrada ‘’ L’alimentació
dels 0 a 6 anys. Bases per un futur saludable. A càrrec de Laia Roca, dietista i nutricionista.
Cal reservar plaça a l’escola.
DIVENDRES 20
-Castellterçol. A les 6 de la tarda, a la Sala de lectura, Inauguració de l’exposició de Marina
Benet. A les 8 de la tarda, al Centre Espai Escènic, ‘’Què ha passat des que som Comarca?’’
acte del Consell Comarcal del Moianès que explica quines competències i serveis hem adquirit
des que som comarca.
- L’Estany. A les 7 de la tarda, a la Sala Polivalent de la Casa de Cultura, presentació del llibre
de Dolors Bertran: Mama, sóc aquí, Organitza: Sala de lectura.
-Moià. A les 8 del vespre, a la Biblioteca, Lectura teatralitzada de l’obra de teatre ‘’ La visita
de la vella dama’’, de l’Autor Friedrich Dürrenmatt, adaptació de Jaume Pont. A càrrec del
Grup de Teatre del Centre Sant Vicenç de Sabadell. Revetlla de Sant Jordi. Al Club de golf
Montbrú, 5é circuit NACEX. Modalitat de joc Fourball (parelles). Obert a tothom que estigui
federat. A 2/4 de 10 del vespre, a l’Espai Cultural les Faixes, presentació del nou videoclip de
Quim Vila.
-Santa Maria d’Oló. De 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia, a l’Ajuntament, Vols obtenir el teu
certificat digital? El Consell Comarcal del Moianès es desplaça a l’ajuntament d’Oló i te’l fa.
Només has de portar el DNI i en cas de canvi de domicili volant d’empadronament, i un llapis
de memòria per guardar-te’l.
DISSABTE 21
-Castellcir. A les 7 de la tarda, a la sala Sant Jordi, dins el cicle de conferències- enfortiment de
la ciutadania activa, Conferència ‘’Civisme: disfrutem de l’entorn més proper al més llunyà’’
a càrrec d’ Arcadi Puig, va treballar 31 com a Responsable de Benestar Social a Badalona.
Organitza: Ajuntament de Castellcir.
- Castellterçol. A les 9 del vespre, al Centre Espai Escènic, Teatre programació professional al
‘’Centru’’ ALPENSTOCK.
- L’Estany. De 9 del matí, a 2/4 de 2 del migdia, Jornada de neteja de fonts i abocadors, l’espai
públic és cosa de tothom. Organitza: Ajuntament de L’Estany.
- Moià. Al Club de golf Montbrú, 5é circuit NACEX. Modalitat de joc Fourball (parelles). Obert
a tothom que estigui federat. A partir de les 10 del matí, a la pista exterior de l’Escola Josep
Orriols i Roca, Celebració del Dia Internacional de la Dansa. Durant tot el matí, Jornada de
portes obertes a l’Escola Bressol Garrofins. A 2/4 de 10 del vespre, a l’Espai cultural les Faixes,
Recital poètic ‘’Vers pervers’’ a càrrec de Baltasar Fonts, Albert Sala i Quim Vila.
-Santa Maria d’Oló. A les 6 de la tarda, al Centru, Reunió informativa ‘’Vols acollir?’’, busquem
famílies que vulguin acollir un infant dels camps de refugiats Sahrauís durant l’estiu. A les 8
del vespre, a l’Espai Hemalosa, Presentació del llibre ‘’La mort és molt bèstia’’, un bestiari
especial amb poemes de Miracle Sala i il·lustracions de Maria Rosa Sala i Fina Sala.
DIUMENGE 22
- Castellterçol. A les 8 de la tarda, al Casal Arrels, Celebrem Sant Jordi: exposició de llibres,
lectura de poemes i sopar.
- Collsuspina. A la tarda, al local social, Teatre “Qui tè por de Virginia Woolf”, de la companyia
Qollunaka.
- Moià. Al Club de golf Montbrú, 5é circuit NACEX. Modalitat de joc Fourball (parelles). Obert
a tothom que estigui federat. A les 6 de la tarda, a les Faixes, Cicle Gaudí de Cinema en Català:
projecció de la pel·lícula ‘’La llibreria’’.
- L’Estany. De 10 del matí a 1 del migdia, Ruta Graugés II: Excursió pels indrets que inspiraren
el poeta del poble. Organitza: Sala de lectura.
- Monistrol de Calders. Sant Jordi. Al matí, a la plaça de l’Ajuntament, Parada de roses i llibres,
taller de manualitats de Sant Jordi i presentació del llibre “El meu primer llibre de físcia
quàntica“ de Sheddad Kaid-Salah Ferrón, il·lustrat per Eduard Altarriba. Organitza: Comissió
de festes i Ampa L’Esqueix. A les 6 de la tarda, al Centre Parroquial, obra de teatre “La casa de
la psicòloga”. A continuació poesia i música. Organitza: Centre Parroquial i Comissió de Festes
de Monistrol de Calders.
-Sant Quirze Safaja. A les 12 del migdia, davant de la Fonda Safaja, entrega de premis del III
Concurs literari Màrius Torres. A la 1 del migdia, refrigeri per celebrar plegats la Diada de Sant
Jordi. Podeu consultar les bases del concurs a la web www.sqs.cat.

-Santa Maria d’Oló. Sortida matinal familiar a la Serra de Pinós i visita guiada a la Torre de
Vallferosa. Més informació al Facebook i web del CEO. Organitza: Centre Excursionista d’Oló.
DILLUNS 23
-Castellterçol. A 2/4 de 6 de la tarda, a la Sala de Lectura-Plaça Vella, Activitat Sant Jordi:
Berenar amb coca i xocolata. I a les 6 de la tarda, Projecció de pel·lícula per a tots els públics,
amb presentació a càrrec de Victor Niubó.
- L’Estany. Activitat de Sant Jordi per als nens i les nenes de l’escola de L’Estany. Organitza:
Sala de lectura.
-Moià. Diada de Sant Jordi, parades de llibres i roses. Durant tot el matí, ‘’Llegim al carrer’’,
els alumnes de totes les escoles ompliran les places del poble de lectures, i en aquesta edició
la poesia humorística serà la protagonista. A partir de 2/4 de 6 de la tarda, a la plaça del CAP,
actuació de l’Escola Municipal de Dansa Somnis, de l’Escola de Musica de l’Escola Pia i de
l’Espai Musical de Moià. I a les 8 de la tarda, a la Biblioteca Municipal, Tertúlia literària ‘’L’illa
de Giani Stuparich’’ a càrrec de Marià Baqués.
-Monistrol de Calders. Entre les 4 i les 5 de la tarda, al carrer de la Vinya (davant l’ajuntament),
activitat ‘’Llegim al carrer’’ per celebrar Sant Jordi. Organitza: Escola L’Esqueix.
-Sant Quirze Safaja. De 2/4 de 9 del matí a les 7 de la tarda, Parada de roses i llibres davant
de la Fonda Safaja, i a la tarda, taller de manualitats gratuït i obert, a càrrec de l’Ampa de
l’Escola.
-Santa Maria d’Oló . A partir de les 10 del matí, a la Plaça Catalunya, Parada de llibres i flors a
càrrec dels alumnes de 3r, 4rt, 5è i 6è de l’Escola Sesmón. A 2/4 de 4 de la tarda, conta contes
a càrrec de Sherezade Bardají. I a la Plaça Sant Antoni Maria Claret, parada amb berenar,
punts de llibre,.. a càrrec del Centru.

ACTIVITATS DE MAIG
DIVENDRES 4
-Moià. A les 8 del vespre, a la biblioteca, Recital “Vendre’m els ulls”, en homenatge al poeta
Miquel Martí i Pol en el 15è aniversari de la seva mort. A càrrec de Perepau Ximenis (acordió
i sac) o Baltasar fonts (veu) (entrada inversa).
DISSABTE 5
-Moià. A les 5 de la tarda, a la Cort (carrer del Salt pre-8), inauguració amb concert de
l’Exposició retrospectiva de Quico Palomar, exposició i mercat d’obres. Organitza: Ex
Abrupto. Més informació: www.exabrupto.cat
DIUMENGE 6
-Calders. 19a Trobada de puntaires i brodadores, de 10 del matí a la 1 del migdia, a la
Plaça Major, Exposició de treballs fets durant l’any . Associació cultural de la Dona de
Calders.
- L’Estany. De 10 del matí a 1 del migdia, des del Centre de visitant, sortida de la ruta
dels pintors. 3 hores de visita guiada. Més informació, preus i inscripció al 938303000,
abans del 4 de maig.

FORMA’T
MOIANES

DIMECRES 25
-Castellterçol. A 2/4 de 8 de la tarda, a la Sala de Lectura, Club de Lectura amb Jordi Martin
Floret, traductor del llibre ‘’Color de llet’’ de Nell Leyson.

ABRIL - JULIOL 2018

DIJOUS 26
-Castellcir. A 2/4 de 12 del matí, al Casal, Activitat Triacontes del Bibliobús. Organitza: De
Parranda. De 2/4 d’11 a 2/4 de 12 del migdia, a la plaça Abat Escarré (davant de l’Ajuntament),
Visita de l’Oficina mòbil d’atenció al consumidor.

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. Dissabte i diumenges obertes de 2/4 d’11 del matí a 7 de la tarda. Festiu i ponts
obertes de 2/4 d’11 del matí a les 3 de la tarda (30min abans de l’hora de tancament es
realitzarà l’última visita guiada). 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. I us avancem que del 14 al 18 de maig, al
Parc Prehistòric de les Coves del Toll, es farà el “XVIIè Mercat Escolar de la Prehistòria”. Per
grups escolars i prèvia reserva.

NOUS CURSOS, SERVEIS I
ACTIVITATS!
Consulta-ho tot a:
Consorci del Moianès:
www.consorcidelmoianes.cat
Consell Comarcal del Moianès
www.ccmoianes.cat

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 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 obert de 10 del matí a 3 del migdia. 93 866 63 62.

ECOMUSEU DEL MOIANÈS

DIVENDRES 27
-Moià. A les 8 de la tarda, a la Biblioteca, Xerrada a càrrec de Esteve Manubens sobre la seva
trajectòria com a pintor. 1ra xerrada del cicle de primavera del Cercle Artístic del Moianès.

DIUMENGE 29
-Castellterçol. A les 12 del matí, a la Plaça Prat de la Riba, Trobada Roda d’Esbarts Infantils,
Esbart Rosa d’Abril de Castellterçol.

- Castellterçol. Del 24 de març al 8 d’abril, amb horari 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 del migdia i de 2/4 de 6 a 2/4 de 9 del
vespre, a l’Espai Franc, Exposició obra Gemma Molera “Lung & Bones”.
- Moià. Del 10 d’abril al 10 de juny, al museu de Moià, exposició temporal “Darwin i l’evolució”
produïda per IPHES. Accés gratuït i visitable en horari de museu. Durant tot el mes d’abril, a
la biblioteca, Exposició de pintures del retratista Esteve Manubens, de Santa Maria d’Oló.

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

DIMARTS 24
-Castellterçol. A 2/4 de 8 de la tarda, a la Sala de Lectura, Recital poètic amb l’escriptor Josep
Pedrals.

DISSABTE 28
- Calders. A les 5 de la tarda, al Centre Cívic, lliurament dels premis del XII Certamen Literari
Anton Busquets i Punset de Narrativa, i presentació del nou llibre de contes de la Pilar
Arnaus, titulat “Merlot, el borinot”, il·lustrat per la Maria Vela.
-Castellcir. A les 7 de la tarda, a la sala Sant Jordi, Conferència ‘’Catalunya – Espanya la realitat
segons el punt de vista econòmic’’ a càrrec de Jordi Mas, Biòleg i Economista. Organitza:
Ajuntament de Castellcir.
-Castellterçol. A 2/4 de 6 de la tarda, al Centre Espai Escènic, Searching for Sugan Man (2012),
Cineclub La Comarca del Moianès, de Malik Bendjellout
-Moià. Al Club de Golf Montbrú, Champions League Mensual 4ª prova. Modalitat Stableford
individual. Obert a tothom que estigui federat.

EXPOSICIONS

TORNA LA FORMACIÓ OCUPACIONAL
AL MOIANÈS!
-

-

-

CURS D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MAGATZEMS (390 h)
Certificat de professionalitat de nivell 3
Calendari: de dilluns a divendres del 13 d’abril al 27 de juliol
Horari: de 3 de la tarda a 9 del vespre
Lloc: Can Carner. Moià

CURS D’ANGLÈS GESTIÓ COMERCIAL (240h)

Calendari: de dilluns a divendres del 21 de maig al 26 de juliol
Horari: de 9 del matí a 2 del migdia
Lloc: Can Carner. Moià

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 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

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.

ACTIVITATS DE LES ENTITATS / AJUNTAMENTS ABRIL 2018
CALDERS

- XII Certamen Anton Busquets i Punset de narrativa any 2018. Adreçat a tothom. 3 categories: A.
Nens i nenes de cicle inicial, mitjà i superior / B. Noies i noies de primer a quart d’ESO i C. Adults
de 17 a 100 anys o més. Modalitat: Prosade tema lliure. Termini de presentació: 13 d’abril. El
veredicte es farà públic el 28 d’abril. Organitza: L’Escola Pública i l’Ajuntament de Calders. Més
informació calders@calders.cat.
- Bibliobus. Els dijous 5 i 19 d’abril i dijous 3 de maig, 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 de la tarda, al local d’entitats.
Més informació: racodeldidal@gmail.com
- Puntes de coixí. Els dimecres de 5 a 7 al Casal.
- Cursos al Casal Social de Calders. Cursos d’anglès, patchwork, dansa... Més informació al Casal
social de Calders. Tel. 93 830 92 63 / casal@calders.cat
- Deixalleria mòbil. El primer i tercer dissabte de mes (7 i 21 d’abril), de 2/4 d’11 a 12 del matí, a
l’era de Can Feliu (davant de l’escola).

CASTELLCIR

- Bibliobus. Els dijous quinzenalment: 16 i 26 d’abril i 10 de maig de 12 a 2 del migdia, al costat
de l’Ajuntament.

CASTELLTERÇOL

- Bibliobus. Els dijous 5, 12, 19 i 26 d’abril i 3 i 10 de maig, de 4 a 7 de la tarda a la plaça Enric Prat
de la Riba.
- Curs d’iniciació a l’anglès per adults. Els dimarts de cada setmana fins el 19 de juny, de 2/4 de 8
a 2/4 de 9 del vespre, a la Sala de Lectura.
- Sala de Lectura. De dilluns a divendres, a la Sala de Lectura, de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 del vespre.
- Grup de Dones. Els dimecres de 4 a 2/4 de 6 de la tarda al Casal Arrels.
- Creixement personal per dones. Els dies 9 i 23 d’abril, d’1/4 de 10 a 3/4 d’11, al Casal Arrels.
Apuntar-se a l’Ajuntament.
- Mercat Setmanal. Dissabtes al matí a la plaça Enric Prat de la Riba.
- Partits de futbol. Dissabtes i diumenges al Camp de futbol municipal i al Pavelló Municipal Joan
Casanovas.
- Escacs. Dilluns, Dijous i Divendres de 2/4 de 8 fins a les 9 del vespre a la Sala de Lectura.
- Hand to hand. Cursos de dansa. Més informació: 938666030 o 645402627.
- Curs d’iniciació a l’anglès per adults. Els dimarts fins al 19 de juny, de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del
vespre, a la sala de lectura.

COLLSUSPINA

- Bibliobus. Els dimarts 10 i 24 d’abril, quinzenalment, de 4 a 7 de la tarda.
- Balls en línia. Cada 2º i 4º dissabte de mes (10 i 24 de febrer), de 5 a 6 de la tarda, al local social.

L’ESTANY

- Curs de formació ADF. Els dies 7 i 14 d’abril, a L’Estany, al local social cine, Curs per obtenir el
carnet verd. Apunta’t a l’ADF del teu poble. Federació ADF Bages-Moianès.
- Bibliobus. Els dimecres 4 i 18 d’abril i 2 de maig, d’11 a 2/4 de 2 del migdia.
- Tennis Taula. Els dimarts, de 2/4 de 7 a 2/4 de 9 del vespre, al Local social Cine (un cop al mes es
farà en dimecres amb monitor).
- Activitats a l’Hotel d’Entitats – Cine. Dimarts i dijous, de 5 a 6 de la tarda, a l’Hotel d’Entitats,
Ioga. Dimarts i dijous, de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del vespre, al local social cine, zumba. Els dimecres,
de 7 a 8 de la tarda, a l’hotel d’entitats, Ioga per adolescents. Els dimecres, de 8 a 9 del vespre, a
l’Hotel d’entitats, Pilates. Els divendres de 6 a 2/4 de 8 del vespre i de 2/4 de 8 a 9 del vespre, a
l’hotel d’entitats, Ioga.

L’ESTANY

- Activitats de l’Associació de la gent gran de L’Estany. Els dimarts de 9 a 10 del vespre, al local
Associació de gent gran, Cant Coral. Els dimarts i els dijous d’11 a 12 del matí, a l’Hotel d’entitats,
Gimnàstica. Dijous de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del vespre, al local de l’associació de gent gran, Xerrem
en anglès. Els divendres, de 2/4 de 5 a 6 de la tarda, al local de l’associació de gent gran, Texir amb
llana. Els dissabtes, de 6 a 7 del vespre, al Local social Cine, Curs de ballar sardanes. Els dissabtes
i diumenges, de 5 a 7 de la tarda, al local de l’associació de gent gran, Jocs de taula. El primer
divendres de mes, de 6 a 7 de la tarda, al local de l’associació de gent gran, noves tecnologies. I
el tercer diumenge de cada mes, a les 5 de la tarda, a la sala polivalent de la casa de cultura, Cine
Club.
- Mercat setmanal. Dimarts al matí, al centre del poble.

MOIÀ

- Mercat setmanal. Diumenge al matí a la plaça Major.
- 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.
- Banc del temps. Intercanvi lingüístic els dimecres de 7 a 9 del vespre, a Can Carner.
- Cercle Artístic. Els dimarts de 6 a 2/4 de 8 del vespre, a Can Carner, Dibuix.
- Cor Xera. Cada dilluns d’1/4 de 10 a les 11 de la nit, a l’Esplai, Assaig.
- Ping – pong Moianès. Tots els dilluns, dijous i divendres, de 7 a 9 del vespre, entrenaments
al pavelló.
- Converses en anglès, francès i alemany a la biblioteca. Consulta dates i horaris a la biblioteca
de Moià.
- Escola Pia de Moià. Del 23 al 27 d’abril, Jornada de Portes obertes llar d’infants i Setmana de
la ciència per infants de 0 a 3 anys (obert a tot el Moianès).

MONISTROL DE CALDERS

- Bibliobus. Dimecres 11 i 25 d’abril i dimecres 9 de maig, d’11 a 2/4 de 2 del migdia a l’Av. del
Doctor Tarrés.
- Deixalleria mòbil. El 7 i 21 d’abril, de 2/4 d’1 a 2 del migdia, a l’Avinguda Dr. Tarrés.

SANT QUIRZE SAFAJA

- Bibliobus. Els dijous 5 i 19 d’abril i 3 de maig, de 2/4 de 12 a 2 del migdia, al costat de l’escola.
- Avui és un gran dia mare. A totes les mares que el cap de setmana del 4,5 i 6 de maig
consumeixin o gastin en algun establiment i/o restaurant del municipi i que omplin la butlleta
dels desitjos: Sortegem una tablet digital.
- III Concurs literari Màrius Torres. Oberta la participació a tothom i per a totes les edats.
Podeu consultar les bases del concurs al web de l’Ajuntament www.sqs.cat. Dibuix d’infantil: de
P3 a P5 / Narració de primària: de 1r a 3r de primària / Narració juvenil: de 4t a 6è de primària
/ Narració de secundària: de 1r a 4t d’ESO / Narració d’adults: a partir de 16 anys en endavant.

SANTA MARIA D’OLÓ

- Bibliobus. Els dimecres 4, 11, 18 i 25 d’abril i 2 i 9 de maig, de 4 a 7 de la tarda a la Plaça Sant
Antoni Maria Claret.
- Horari Centru- Espai Jove. Els dilluns, dimecres i divendres, de 5 a 8 de la tarda.
- Mercat setmanal. Dimarts al matí a la plaça Sant Antoni Maria Claret.

