DILLUNS 7
-Castellterçol. De 10 del matí a 2 del migdia, a la Sala de Lectura, SOREA.
DIMARTS 8
-Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, a la Biblioteca Municipal, TdeTallers: caixa de records. A càrrec
de Arnau Quirante i Judith Alhancín, alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Moianès.
DIVENDRES 11
-Santa Maria d’Oló. De 5 a 8 de la tarda, al Centru, Sessió de cine.

DIMARTS 1
-Monistrol de Calders. Festa de la gent gran: A les 12 del migdia, a l’Església de Sant Feliu,
Missa d’homenatge a la gent gran. A 2/4 d’1 del migdia, a la Plaça de l’Església, Concert
de primavera amb el duet Stradivari, piano i violoncel. Aperitiu per tothom i obsequi
commemoratiu per la gent gran.
DIJOUS 3
-Castellterçol. A les 11 del matí, al Centre Espai Escènic, Anem al teatre: ‘’Jai, el mariner’’
amb col·laboració de l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona.
DIVENDRES 4
-Moià. A les 8 de la tarda, a la Biblioteca, Recital ‘’Vendre’m els ulls’’ en homenatge al poeta
Miquel Martí i Pol. A càrrec de Perepau Ximenis (acordió i sac) i Baltasar Fonts (veu) (entrada
inversa).
-Santa Maria d’Oló. De 5 a 8 de la tarda, Gimcana jove pel poble. El Centru.
DISSABTE 5
-Castellterçol. A les 7 de la tarda, al Centre Espai Escènic, Associació Catalana Drets Civils,
amb familiars de presos, ANC.
-Moià. A les 6 de la tarda, a la Cort, al carrer del Salt pre-8, inauguració de l’exposició
retrospectiva de Quico Palomar: Inauguració de l’Exposició, Concert de Quico Palomar i
mercat/venda de l’obra del Quico. Més informació: www.exabrupto.cat.
-Sant Quirze Safaja. De 10 a 12 del migdia, al Centre Cívic Parc de l’aigua, Portes Obertes
Ping Pong de Primavera, per tothom que vulgui jugar una mica. A la tarda, a partir de les 3,
al pavelló del Parc de l’aigua: Campionats individuals – fase final, es reuneixen jugadors de la
lliga intercomarcal d’Osona per al seu torneig individual final. Es pot anar a mirar.
-Santa Maria d’Oló. Festa dels Avis. A les 2 del migdia, a l’Hostal Santa Maria, dinar agrupació
d’avis: sorteig d’un pernil i ball amb el músic Josep Mª d’Avinyó. Inscriure’s al Casal d’Avis.
DIUMENGE 6
-Calders. De 10 del matí a 1 del migdia, a la Plaça Major, 19ª Trobada de puntaires
i bordadores i Exposició de treballs fets durant l’any d’11 a 2/4 de 2 al Casal. Organitza:
Associació Cultural de la Dona de Calders.
-Castellterçol. A les 9 del matí, al aparcament del CAP, Sortida botànica matinal a Esplugues
(Castellcir). Organtiza: Flora Catalana Moianès. A les 12 del migdia, a la Sala de Lectura,
Presentació Associació Flora Catalana del Moianès.
-Collsuspina. A partir de les 5 de la tarda, a la Plaça del poble, 48è Aplec de la Sardana de
Collsuspina: rifa de pernils i ballada de sardanes.
-L’Estany. De 10 del matí a 1 del migdia, al Centre de Visitants, Ruta dels pintors: 3 hores de
visita guiada. Inscripció imprescindible al 93 830 30 00. Organitza: Centre de visitants
-Santa Maria d’Oló. Festa dels Avis. A la 1 del migdia, a l’Espai Hemalosa, Vermut pels
majors de 65 anys + 1 acompanyant i recollida d’un obsequi. I a les 6 de la tarda, a l’Espai
Hemalosa, Teatre amb Els 13 sense pietat.

DISSABTE 12
-Castellcir. A les 7 de la tarda, a la Sala Sant Jordi, Conferència dins el cicle Enfortiment de
la ciutadania activa: Igualtat i violències al segle XXI, en parlem? Primera part, a càrrec
d’Oriana Novau i Rosa Padilla. Organitza: Ajuntament de Castellcir.
-Castellterçol. A les 9 del vespre, al Centre Espai Escènic, Programació professional El
Centru’: titelles amb l’espectacle MRS.BROWNIE, de Laura Guiteras. Més informació i venda
d’entrades a: www.elcentru.com
-Moià. De 10 a 12 del matí, a l’Escola de idiomes Level, Level English Summer Workshop:
Taller creatiu 100% en anglès per nens i nenes de 4 a 10 anys. Reserves al 93 820 83 66 o
per facebook. A les 8 del vespre, a l’Auditori Sant Josep, Concert de Joventuts Musicals.
Cicle joves: Laura Casas, piano. Obres de Bach, Schumann i Prokofiev. Organitza: Joventuts
Musicals de Moià.
DIUMENGE 13
-Castellterçol. De 9 del matí a 3 del migdia, a la Plaça Prat de la Riba, plaça dels Estudis i Plaça
Doctor Fargas, Fira Ecoterçol. Organitza: Ajuntament de Castellterçol. A 2/4 de 6 de la tarda,
a la Sala de Lectura, Cicle de Cinema Clàssic. Organitza: Cineclub de la Comarca del Moianès.
-Collsuspina. A partir de les 8 del matí, sortida Collsuspina Camina: Serra de Catllaràs. Més
informació: www.collsuspina.cat.
DIMARTS 15
- Castellterçol. A 1/4 de 6 de la tarda, a l’IE Ramona Calvet, Xerrada ‘’Amb R de Respecte,
convivint amb la gent, desmuntant l’assetjament’’ de Juanjo Fernández.
- Moià. A les 8 de la tarda, a la Biblioteca, Llegir teatre: tertúlia sobre l’obra de teatre ‘’Temps
Salvatge’’, de l’autor Josep Maria Miró, a càrrec d’Elvira Permanyer (el 19 de maig es farà la
sortida al Teatre Nacional de Catalunya per veure l’obra. Més informació a la biblioteca).
DIMECRES 16
- Castellterçol. A les 7 de la tarda, a la Sala de Lectura, ‘’Còmic underground’’ amb Manel
Seguer.
- Santa Maria d’Oló. De 5 a 8 de la tarda, al Centru, Tarda de documentals.
DIJOUS 17
- Castellterçol. A 2/4 de 4 de la tarda, al Centre Espai Escènic, Espectacle El Triacontes del
Bibliobús, a càrrec de la companyia De Parranda. Bibliobús Tagamanent.
- Sant Quirze Safaja. A 2/4 de 12 del migdia, a l’escola de Sant Quirze Safaja, espectacle el
Triacontes del Bibliobús, a càrrec de la companyia De Parranda. Bibliobús Tagamanent.
DIVENDRES 18
- Moià. Jornada de Portes Obertes a l’IES Moianès. Més informació a la web de l’Institut.
A les 8 de la tarda, a la Biblioteca, Xerrada ‘’El simbolisme màgic de René Magritte (1898
– 1967)’’ a càrrec del doctor en Belles Arts, Esteve Carbó Ponce, en al marc de la segona
xerrada del cicle de primavera del Cercle Artístic del Moianès. A 2/4 de 10 del vespre, a
l’Espai Cultural Les Faixes, Presentació del Nou videoclip de Quim Vila.
DISSABTE 19
- Castellterçol. De 5 a 8 de la tarda, a les Escoles Velles, Campionat de Jocs de Taula al Local
d’Arrels (inscripcions gratuïtes el divendres 18 de les 5 a les 6 i el mateix dissabte a partir de

les 5 de la tarda). A les 6 de la tarda, Ruta Botànica: PAS A PAS 2018 amb la col·laboració
d’Arnau Mercader i Ajuntament de Castellterçol.
- L’Estany. De 10 a 12 del matí, a la Sala polivalent de la Casa de Cultura, Hort de proximitat:
Fertilitat de l’hort, com treure’n el màxim partit, a càrrec de Xavier López –màster en
producció ecològica. Es pot portat una mostra de sòl. Organitza: Casa de Cultura - Ajuntament
de l’Estany.
- Santa Maria d’Oló. 45a Diada del Soler i Acampada del Moviment Júnior. Venda de
tiquets de l’arròs a Cal Tutó i Cal Marcelino. Data límit de venda de tiquets i inscripcions per
l’acampada: 16 de maig. Més informació al facebook @movimentjuniordolo.
DIUMENGE 20
- Castellterçol. A les 6 de la tarda, al Centre Espai Escènic, l’Escolania de Castellterçol estrena
l’òpera ‘’Sigues molt benvingut’’ amb música de Gerard López Boada i llibret d’Antonio
Bermejo i Teresa Arrufat. Es tracta d’una òpera ambientada al Moianès cantada per joves.
- L’Estany. De 2/4 de 9 a 1 del migdia, III Caminada cultural. A partir de 2/4 de 9 del matí,
a la plaça, Inscripcions. A 1/4 de 10 del matí, Sortida. Recorregut aproximat de 8 km amb
diferents preguntes de L’Estany i el Moianès durant el trajecte. Esmorzar a mig camí,
i al finalitzar vermut i obsequi per a tots els participants. Organitza: Associació Cultural i
Recreativa de l’Estany.
- Moià. Durant el matí, al mercat setmanal, Paradeta de mercat Els Avets, fins la programació
de la setmana dels Avets. A partir de les 8 del matí, a la Plaça del Moianès, Trobada de
SEAT 600. A les 6 de la tarda, a l’Espai Cultural Les Faixes, Cicle Gaudí de cinema en Català:
Projecció de la pel·lícula “Pau. La força d’un silenci”. En motiu del dia Internacional dels
museus, el museu de Moià –Casa Rafel Casanova, entrada lliure i gratuïta de 2/4 d’11 del
matí a 3 del migdia.
- Santa Maria d’Oló. 45è Aniversari del Soler. A les 12 del migdia al Soler, Espectacle de Circ
‘’Peix’’ a càrrec de Cia Hotel iocandi. A les 5 de la tarda, Concert amb S’Temple Bar. Hi haurà
servei de barra. Més informació al facebook @movimentjuniordolo.
DIJOUS 24
- Moià. A les 7 de la tarda, a la Biblioteca, Xerrada - presentació sobre el llibre ‘’Si creus en
mi, et sorprendré. El món es ple de somnis per complir: persegueix el teu’’ a càrrec d’Anna
Vives i Francesc Miralles (activitat inclosa a la Setmana de la Comunitat dels Avets).
DIVENDRES 25
- Calders. Festa del Zer Moianès Ponent a Calders: durant el matí, activitats per als alumnes
i a la tarda Festa oberta a tothom, a la Plaça de la Vila, cercavila i espectacle a càrrec de la
Pallassa de Trafalgar.
- L’Estany. De 7 a 8 del vespre, a la Sala polivalent de la Casa de Cultura, Presentació del
llibre: ‘’Roba estesa’’ de l’escriptor David Vila i Ros amb acompanyament musical de Marta
Rovira Lluelles. Organitza: Sala de lectura
- Moià. A 1/4 de 12, a l’Institut Moianès, Xerrada de voluntariat els Avets. Organitza:
Comunitat els Avets de Moià, dins la programació de la setmana dels Avets. A les 7 de la
tarda, a la Biblioteca, Xerrada d’Anna Vives “Itineràrium”, també dins la programació de la
setmana dels Avets.
- Santa Maria d’Oló. De 5 a 8 de la tarda, al Centru, Sessió de cine.
DISSABTE 26
- Castellcir. A les 7 de la tarda, a la Sala Sant Jordi, Conferència dins el cicle Enfortiment
de la ciutadania activa: Igualtat i violències al segle XXI, en parlem? Segona part, a càrrec
d’Oriana Novau i Rosa Padilla. Organitza: Ajuntament de Castellcir.
- Castellterçol. Amb sortida a les 9 del matí, des de l’aparcament del CAP, sortida botànica
matinal a la Sauva Negra (Castellcir). Flora Catalana Moianès. De 7 a 9 del vespre, al Centre
Espai Escènic, Acte ANC.
- Moià. A les 10 del matí, al Taller de la Comunitat Els Avets, Assemblea i Jornada participativa,
dins la programació de la setmana dels Avets. A 2/4 de 7 de la tarda, a la Sala petita del
Casal, ‘’El problema de la indústria porcina, Catalunya granja de porcs d’Europa’’ a càrrec
de Ginesta Mary (presidenta del Grup de Defensa del Ter) i Toni Iborra (advocat de Càrnies

en Lluita). Organitza: Quatre gats del Moianès, El Fanal i La cosa Nostra. A les 8 del vespre,
a l’Auditori Sant Josep, Concert de Joventuts Musicals: Trio Kaukokaipuu: Pau Rodríguezclarinet, Marina Vidal-violoncel i Ester Lecha-piano. Obres de Beethoven i Brahms. Organitza
Joventuts Musicals de Moià. Durant la tarda, a Les Faixes, mostra de teatre en motiu dels
actes de la setmana dels Avets.
DIUMENGE 27
- Castellterçol. A 2/4 de 6 de la tarda, al Centre Espai Escènic, Cine Fòrum ‘’Oasis (2002), de
Lee Chang-Dong. En col·laboració amb la Comunitat els Avets de Moià, dins la programació
de la Setmana dels Avets. Organitza: Cineclub La Comarca del Moianès
- Moià. A les 11 del matí, a l’església de l’Escola Pia, Missa, dins la programació de la Setmana
de Els Avets. Trobada de tractors antics. Descoberta del Moianès en tractor antic. Itinerari
per diferents indrets de Moià. Més informació: www.moia.cat
- Santa Maria d’Oló. De 2/4 de 8 del matí fins a 2/4 de 9 a la Plaça Catalunya, inscripcions i
sortida de la XXXVII Caminada Popular d’Oló; la vall dels segalers i la frau. Recorregut de
12,5 km. Organitza i més informació: Centre Excursionista d’Oló.
DILLUNS 28
- Moià. A les 8 de la tarda, a la Biblioteca, Tertúlia literària ‘’Les dones i els dies de Gabriel
Ferrater, fent especial atenció al poema ‘’La mala missió’’. A càrrec de Carles Morell, poeta
guanyador al 2017 de premi Màrius Torres.
DIMECRES 30
- Santa Maria d’Oló. De 9 a 1 del migdia, a l’Avinguda Catalunya (camp de futbol), ITV a
vehicles: tractor agrícola, remolc agrícola, ciclomotors i maquinària obra i serveis. Es
necessari sol·licitar hora a l’Ajuntament. A 2/4 de 4 de la tarda, a l’Espai Hemalosa, Bibliobús
Cavall Bernat presenta “El viatge del James”, a càrrec de la companyia de teatre Aula.
DIJOUS 31
- Castellterçol. A les 10 del matí, a la Plaça Prat de la Riba i a la Casa Museu Prat de la Riba,
Corpus L’ou com balla. Activaterçol.

ACTIVITATS PEL MES DE JUNY

DIVENDRES 1
- Castellterçol. A les 10 del matí, a la Plaça Prat de la Riba i a la Casa Museu Prat de la Riba,
Corpus L’ou com balla. Activaterçol.
- L’Estany. A les 3 de la tarda, a la Sala Polivalent de la Casa de Cultura, Inauguració de
l’exposició ‘’Hi havia una vegada un dibuix i una cançó’’. Treballs de música i plàstica de
l’Escola de l’Estany. Alumnes de 1r a 6è. Organitza: Ajuntament Estany i l’Escola.
- Moià. A les 8 de la tarda, a la Biblioteca, Xerrada sobre ‘’Tibet: llengua, cultura i paisatge’’,
a càrrec de Maria Coma.
DISSABTE 2
- Castellterçol. A les 10 del matí, a la Plaça Prat de la Riba i a la Casa Museu Prat de la Riba,
Corpus L’ou com balla. Activaterçol.
- Granera. A les 6 de la tarda, al Casal, Representació de l’Òpera ‘’La Serva Padrona’’ de
Giovanni Paisiello, dirigida per Mireia Pintó. I després, taller de maquillatge i tastet de
productes de la terra, en el marc del programa Viu la Música al Parc.
- Moià. Al llarg de tot el dia, al Parc Municipal, Festa de l’esport: activitats diverses de caire
esportiu. A les 6 de la tarda, al Poliesportiu, Festival de Patinatge. A partir de les 9 del
vespre, a l’Espai Cultural Les Faixes, Sopar ‘’Gran Reserva’’ a càrrec de AeiG Amadeu
Oller. Els Geganters de Moià, per celebrar el dia de l’associacionisme cultural faran una
Presentació del nou projecte,i activitats per la canalla. Més informació al facebook
gegantersdemoia.
DIUMENGE 3
- Castellterçol. A les 10 del matí, a la Plaça Prat de la Riba i a la Casa Museu Prat de la
Riba, Corpus L’ou com balla. Activaterçol. A les 6 de la tarda, al Centre Espai Escènic de
Castellterçol, Fi de curs de l’esbart infantil i juvenil.

- L’Estany. De 10 a 1 del migdia, al Centre de Visitants, 3r SKETCHCRAWL de l’Estany i 11è
de la Comarca del Moianès: dibuixada popular. Porta la teva llibreta, retoladors, llapis...
Organitza: Centre de visitants de l’Estany.
- Moià. A 2/4 de 7 de la tarda, a l’Espai Cultural Les Faixes, Actuació del Coral del Conservatori
de Manresa.
.
DISSABTE 9
- Granera. A partir de les 9 del matí, Iª Mitja marató de la llebre – 21 km, i Cursa dels
mil homes – 10km, recorregut on predominen els corriols – avituallaments i controls. A
l’arribada, pica-pica i beuratge isotònic natural. Més informació: www.granera.cat. Organitza:
Ajuntament de Granera.

EXPOSICIONS

- Castellterçol. De dilluns a divendres del mes de maig, de 2/4 de 5 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, a
la Sala de Lectura, Exposició ‘’Fragments’’ de Marina Benet.
- L’Estany. Fins al mes de juny, de dilluns a diumenge, de 10 a 2 del matí, a la sala polivalent de la Casa de
Cultura, Exposició: Memòria dels Estanyencs. I a partir del juny, de 10 a 2 del matí, a la sala polivalent
de la Casa de Cultura, Hi havia una vegada un dibuix i una cançó ( Treballs de música i plàstica de
l’Escola de L’Estany. Alumnes de 1r a 6è. Organitza: Ajuntament de L’Estany.
- 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 de maig, a la biblioteca,
Exposició de pintures de José M. Olivé. Diumenge 6 de maig de 5 a 8 del vespre i divendres 11 de maig
de 5 a 8 del vespre, a la Cort (carrer del Salt), Exposició la Retrospectiva de Quico Palomar. Del dimarts
29 de maig al diumenge 3 de juny, a la Sala d’Exposicions el Casal, Exposició de Bíblies, amb el següent
horari: de dimarts a divendres de 4 a 8 del vespre, dissabte de 10 a 2/4 de 2 del matí i de 5 a 8 de la tarda
i diumenge de 10 a 2 del matí. A càrrec de l’Associació Hessed (un servei de l’Església Bíblica de Moià).

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/

FORMA’T
MOIANES

NOUS CURSOS, SERVEIS I
ACTIVITATS!

ABRIL - JULIOL 2018

Consulta-ho tot a:
Consorci del Moianès:
www.consorcidelmoianes.cat
Consell Comarcal del Moianès
www.ccmoianes.cat

· A les 10 del matí COML0309 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MAGATZEMS
· A les 12 del matí ADGX01-6 ANGLÈS GESTIÓ COMERCIAL
Són cursos gratuïts que comencen aquest mes de maig i que permeten
l’obtenció de títols oficials!!
TRUCA AL
93 830 14 18

CURSOS DE MAIG PER A EMPRENEDORS I EMPRESES
LA GESTIÓ DE LES RELACIONS A L’EMPRESA FAMILIAR (8 hores)
Dimarts 29 de maig, 5, 12 i 19 de juny de 7 de la tarda a 9 del vespre
Can Carner, Moià.
PRACTICA L’ANGLÈS PER TREBALLAR. PRACTICA LA LLENGUA EN UN
ENTORN LABORAL I EMPRESARIAL (20 hores)

Del 21 de maig al 23 de juliol, de 7 a 9 del vespre
Nivell I:
· Calders: els dilluns al Casal
· Collsuspina: els dijous a la biblioteca
Nivell II:
· Sant Quirze Safaja: els dimecres a la Casa del Poble.

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. 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.

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

T’INTERESSA FER CURSOS DE FORMACIÓ
OCUPACIONAL? VINE A LA SESSIÓ INFORMATIVA DEL
PROPER DIA 3 DE MAIG A CAN CARNER – MOIÀ

SI NO POTS VENIR EL DIA 3, INFORMA-TE’N AL CONSORCI

COVES DEL TOLL*

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. El 18 de maig, en
motiu del dia Internacional dels Museus, hi haurà entrada lliure i gratuïta de 2/4 d’11 del matí a 3 del
migdia.
*El Museu de Moià i les Coves del Toll són centres d’Interpretació del Geoparc Unesco de la Catalunya
Central i en motiu de la setmana dels Geoparcs Unesco Europeus (del 25 de maig al 10 de juny)
organitzen un “Taller de reconeixement de les roques del Moianès”, a càrrec del geòleg Moianès Jordi
Espuny. Podeu consultar les activitats, lloc i horaris a: www.geoparc.cat

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

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 MAIG 2018
CALDERS

- Bibliobús. Els dijous 3, 17 i 31 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 5 i 19 de maig i el 2 de juny, de 2/4 d’11 a 12 del matí, a l’era de
Can Feliu (davant de l’escola).

CASTELLCIR

- Bibliobús. Els dijous quinzenalment: 10 i 24 de maig de 12 a 2 del migdia, al costat de
l’Ajuntament.

CASTELLTERÇOL

- Bibliobús. Els dijous 3, 10, 17, 24 i 31 de maig, de 4 a 7 de la tarda a la plaça Enric Prat
de la Riba.
- Curs de Català per nouvinguts. Els dijous, de 10 a 11 del matí, 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.
- 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.
- Caminades per l’entorn de Castellterçol. Els dimarts fins al mes de juny, a 2/4 de 4 de
la tarda amb punt de trobada a l’Espai Lúdic, a càrrec dels Srs. Joan Capdevila, Quim
Rovira i Ramon Soler.

COLLSUSPINA

- Bibliobús. Els dimarts 15 i 29 de maig, quinzenalment, de 4 a 7 de la tarda.
- Balls en línia. Cada 2º i 4º dissabte de mes (12 i 26 de maig), de 2/4 de 5 a 6 de la
tarda, al local social.

L’ESTANY

- Bibliobús. Els dimecres 2, 16 i 30 de maig, d’11 a 2/4 de 2 del migdia.
- Activitats a l’Hotel d’Entitats – Local social Cine. Els dimarts, de 2/4 de 7 a 2/4 de
9 del vespre, al Local social Cine, Tennis Taula (un cop al mes es farà en dimecres amb
monitor). Organitza: Ajuntament de L’Estany. Dimarts i dijous, de 2/4 de 9 a 2/4 de
10 del vespre, al local social cine, zumba. 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. A partir de 2/4 de 9 del vespre, al local social Cine, Balls de
saló (programes a part). Organitza ACR i Ajuntament de L’Estany. A partir del 7 de maig,
de 2/4 de 8 a les 9 del vespre, a l’hotel d’entitats, Biodansa, a càrrec d’Antònia Sentías.

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. Dimarts i dijous, de 5 a 6 de la tarda, a l’Hotel d’Entitats,
Ioga. 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, Teixir 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. Alemany els dimarts de 2/4 de
4 a 2/4 de 5 de la tarda. Anglès també els dimarts de 2/4 de 4 a 2/4 de 5 de la tarda i
francès els dilluns de 2/4 de 4 a 2/4 de 5 de la tarda. Confirma els horaris a la Biblioteca.
- Música per a nadons. El 12 de maig i el 9 de juny, a Can Carner, a 3/4 de 10 per a nens
d’1 a 3 anys i a 1/4 de 12 per a nadons de 0 a 12 mesos. Organitza: Espai Musical de
Moià.

MONISTROL DE CALDERS

- Bibliobús. Dimecres 9 i 23 de maig, d’11 a 2/4 de 2 del migdia a l’Av. del Doctor Tarrés.
- Deixalleria mòbil. El 5 i 19 de maig i el 2 de juny, de 2/4 d’1 a 2 del migdia, a l’Avinguda
Dr. Tarrés.

SANT QUIRZE SAFAJA

- Bibliobús. Els dijous 3, 17 i 31 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.

SANTA MARIA D’OLÓ

- Bibliobús. Els dimecres 2, 9, 16, 23 i 30 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
(divendres 18 i dilluns 21 festiu-tancat).
- Mercat setmanal. Dimarts al matí a la plaça Sant Antoni Maria Claret.

