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. Festa de l’Esport. A 2/4 de 8 del vespre, a Can Carner, Xerrada: Importància de les
proves d’esforç en l’àmbit esportiu, a càrrec d’Antoni Salas, cardiòleg. Organitza: Escola de
trail del Moianès. A les 9 del vespre, amb sortida des de la plaça del CAP (inscripcions a partir
de les 7), Caminada nocturna: itinerari de 10 km. Cal portar frontal o lot. Avituallament i
coca amb xocolata en acabar la caminada. Organitza: GEMI Moià. Veure programes a part.
De 10 a 2 del matí, a la Surgència del Parc Prehistòric de les Coves del toll, presentació i prova
pràctica d’un sistema de comunicacions en mitjans subterranis fet pels alumnes de grau
mig de l’Institut Leonardo Da Vinci de Sant Cugat del Vallès. Activitat d’accés lliure i gratuït.
A les 8 de la tarda, a la Biblioteca, Xerrada sobre “Pastors, ramats i déus.muntanya al tibet
del s. XXI”, a càrrec de Maria Coma, doctorada en Antropologia Social.
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. A les 6 de la tarda, a Cal Recader, Presentació del
llibre: “República pagesa” de Montserrat Tura. La Cooperativa Co-op Kids de l’Escola de
Castellterçol vendrà els seus productes al mercat municipal.
- Granera. A les 7 de la tarda, al Casal de Granera, dins el programa Viu la Música al Parc,
Òpera: La Serva Padrona de Pergolesi. Aula de Mireia Pintó a l’ESMUC, i taller de maquillatge
artístic i tastet gastronòmic. Organitza: Ajuntament de Granerai Joventuts Musicals de Moià.
- Moià. Festa de l’Esport. Al matí i a la tarda al club Esportiu Moià, partits de futbol. Organitza:
Club Esportiu Moià. A les 6 de la tarda, al Pavelló municipal, Festival de patinatge: exhibició dels
alumnes. Organitza: Pavelló municipal. Al parc municipal, de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia
i de 4 a 7 de la tarda: Activitats d’aventura, activitats de joc lliure, jocs diversos (organitza
Ajuntament de Moià i pavelló municipal), tennis taula (organitza Club de Tennis taula del
Moianès), activitats per gossos (organitza associació catalana d’excursionisme caní) i activitats
dirigides: zumba i shaka (organitza Valo’s Style). A 2/4 de 6, berenar popular. A les 5 des del
parc municipal, sortida en BTT (organitza Bike Moià), a les 12 del migdia Trail infantil i a les 6
de la tarda, trail per adults (Organitza Escola de Trail del Moianès). Veure programes a part.
A partir de les 11 del matí, a la plaça Major, Activitats dels geganters: Tallers infantils, petita
cercavila i presentació del nou projecte, facebook gegantersdemoia. A partir de les 9 del
vespre, a l’Espai Cultural Les Faixes, Sopar ‘’Gran Reserva’’- sopar i festa, a càrrec de AeiG
Amadeu Oller – Cau de Moià. A 2/4 de 10 del vespre, a la sala de l’Esplai de Moià, Joan
Vilalta, sobreviure l’horror fent de ferrador (1936-1946). Grup de Teatre de l’Esplai de Moià
i Espai Musical de Moià.

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 2/4 d’11 del matí, amb punt de trobada
a la plaça del CAP, Ruta PAS A PAS 2018: “Ruta flors Remeieres, les plantes que ens
ajuden”, ajuntament de Castellterçol. A 2/4 de 5 de la tarda, a l’Espai Escènic, final de curs
de l’Esbart Rosa d’Abril, amb l’espectacle: Va de Festa. A les 6 de la tarda, al Centre Espai
Escènic, Cineclub la Comarca del Moianès: “Un toque de canela”. A l’acabar la projecció,
presentació de les properes activitats del Cineclub i refrigeri amb productes del Moianès.
Col·labora Consorci del Moianès.
- L’Estany. De 10 del matí a 1 del migdia, des del Centre de Visitants, 3r Sketchcrawl de
l’Estany i 11è de la Comarca del Moianès – Dibuixada popular: porta la teva llibreta, colors,
etc... Organitza: Centre de Visitants de L’Estany
- Moià. Les cooperatives Uni-Tacxs i Happy Junior de l’Escola Josep Orriols i Roca de Moià
i la cooperativa 20 mans de l’Escola de Collsuspina vendran els seus productes al mercat
municipal. A les 6 de la tarda, a la sala de l’Esplai de Moià, Joan Vilalta, sobreviure l’horror
fent de ferrador (1936-1946). Grup de Teatre de l’Esplai de Moià i Espai Musical de Moià. A
2/4 de 7 de la tarda, a l’Espai Cultural Les Faixes, Concert del Cor Juvenil, del conservatori
municipal de música de Manresa.
DILLUNS 4
- Castellterçol. De 10 del matí a 2 del migdia, a la sala de lectura, SOREA.
DIMARTS 5
-Moià. Dia del medi ambient a l’institut, amb diverses activitats per l’alumnat del centre: fira
de ciències, tallers, xerrades, sortides per l’entorn, gimcana per a l’alumnat de 6è de l’Escola
Pia i de l’Escola Josep Orriols i Roca, preparada per l’alumnat de 1r d’ESO.
DIMECRES 6
- Castellcir. De 12 a 1 del migdia, a la plaça Abat Escarré, Oficina Mòbil d’Atenció al
Consumidor.
- Moià. A les 7 de la tarda, a l’auditori Sant Josep, presentació del web del projecte
Educaentorn.
DIVENDRES 8
- Castellcir. A les 8 del vespre, a la sala Sant Jordi de l’ajuntament, reunió oberta a tothom de
preparació d’activitats d’estiu.
-Castellterçol. A la tarda vespre, al recinte de l’IE Ramona Calvet, Festa Final de Curs de l’IE
Ramona Calvet.
-Santa Maria d’Oló. Passarem la nit al Centru d’Oló! Places limitades, demanar a la
dinamitzadora. El Centru.
DISSABTE 9
- Castellcir. A les 8 del vespre, al Casal de Castellcir, Hip hop, a càrrec de Nomands Dance Fam
i cançons a càrrec de Tiwins. Acte a favor d’Open Arms. Organitza: Castellcir amb tohom i
col·labora Ajuntament de Castellcir.
- Castellterçol. De 5 a 8 de la tarda, al bosquet de Can Sedó, Festa infantil “Activaterçol”.
- Granera . Mitja Marató de la llebre. 21 km, amb sortida a les 9 del matí, des del Casal. Més
informació i inscripcions: www.inscripcions.cat/granera2018. Cursa dels mil homes. 10 km,
amb sortida a les 9 del matí des del Casal. . Més informació i inscripcions: www.inscripcions.
cat/granera20188c. Recorregut on predominen els corriols i uns bons paisatges, tot passant
per llocs emblemàtics del nostre municipi. Organitza Ajuntament de Granera.
- Moià. A partir de 3/4 de 10 del matí, a Can Carner, Música per a nadons (de 0 a 3 anys).
Organitza: Espai musical de Moià. A les 11 del matí, a l’Escola Pia de Moià, Concert final de
curs de l’Escola de Música de l’Escola Pia. De 7 a 9 del vespre, a l’espai cultural Les Faixes,
Festival de Final de Curs de l’Escola Municipal de dansa de Moià “Somnis”. A les 8 del
vespre, a l’auditori Sant Josep, Concert de Joventuts musicals: Temporada Xarxa JM: Paulina
Dumanaite, piano.
- Santa Maria d’Oló. A les 7 de la tarda, a l’Espai Hemalosa, Concert de final de curs de l’aula
municipal de música de Santa Maria d’Oló: musicals de pel·lícula.

- Moianès. Benvinguts a pagès. Cap de setmana de visites a explotacions, restaurants,
allotjaments... Més informació www.benvingutsapages.cat
DIUMENGE 10
- Collsuspina. A les 8 del matí, sortida Collsuspina Camina: les Penyes Altes del Moixeró.
- Moianès. Benvinguts a pagès. Cap de setmana de visites a explotacions, restaurants,
allotjaments... Més informació www.benvingutsapages.cat
DIMARTS 12
-Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, a la Biblioteca, TdeTallers: taller ben refrescant al Parc!
DIMECRES 13
-Castellterçol. A partir de les 7 del matí, al bosquet de Can Sedó, Festa de Sant antoni de
Pàdua, Gremi de la construcció. A les 7 de la tarda, a la Sala de lectura, presentació de “Un
professor se despide”, a càrrec del professor de literatura Ricard Fernández Aguilà.
-Santa Maria d’Oló. A 2/4 de 6, al Centru, Sessió de Cinema.
DIJOUS 14
- Castellcir. De 3 a 8 del vespre, a la sala d’actes de l’ajuntament, Curs de suport vital bàsic
i ús de desfibril·lador extern automàtic. Inscripcions limitades a l’ajuntament de Castellcir.
DIVENDRES 15
-L’Estany. A les 3 de la tarda, a l’Escola, Presentació de la Ruta del vandalisme – Cicle l’Espai
públic és de tothom (programes a part). Organitzen Ajuntament de L’Estany i Escola.
-Moià. A les 7 de la tarda, a l’Institut, comiat de l’alumnat de 4t d’ESO, 2n de Batxillerat i 2n
CFGM amb la participació de les famílies.
-Monistrol de Calders. A partir de les 11 de la nit, a la piscina municipal, nit d’Estels, dins el
programa Viu el Parc.
DISSABTE 16
-Castellterçol. A les 8 del vespre, a la sala de lectura, Presentació del “Memorial àngels
Furest” i inauguració de l’exposició projecte fotogràfic a càrrec d’alumnes de 3er ESO de
l’IE Ramona Calvet. Fundació JM Anzizu –Castell de Castellterçol. A les 10 de la nit, al Centre
Espai Escènic, Liceu a la fresca “Manon Lescaut, Puccini”.
-L’Estany. A les 7 de la tarda, a l’església de Santa de l’Estany, Concert de corals, a càrrec del
Cor Parròquial de L’Estany (dirigida per Lluís Vilardell) i la Coral la Font, formada per famílies
i mestres de l’Escola Waldorf La font de Vic (dirigida per Mireia Barrera). Durant tot el dia, a
l’Escola, Festa de final de curs. De 10 a 2/4 de 12 de la nit, a la plaça del Monestir, Liceu a la
Fresca, amb l’òpera Manon Lescaut de Giacomo Puccini. Organitza: Ajuntament de L’Estany.
-Moià. Jornada de portes obertes a la Piscina Municipal. A partir de les 3 de la tarda, Final
de curs de l’Escola Josep Orriols i Roca.
-Monistrol de Calders. Al vespre, hi passa la cursa Garmin Trail, cursa de 200 km al seu pas
per Monistrol.
-Sant Quirze Safaja. Festa Major- Sant Quirze i Santa Julita. A les 12 del migdia, a l’església,
Missa solemne amb l’acostumada homilia dels patrons. A la 1 del migdia, Aperitiu – Vermuth
de Festa Major al Parc de l’Aigua amb productes degustació SQS. A les 2 del migdia, al Centre
Cívic Parc de l’Aigua, Dinar Popular (reserves a l’Ajuntament fins divendres 15 de juny).
-Santa Maria d’Oló. A partir de mitjanit, al pavelló municipal, Concert de final de temporada
del FC Oló.
DIUMENGE 17
-Castellterçol. A les 9 del matí, amb sortida des de l’aparcament del CAP, Sortida botànica
matinal a El Castellar (Granera), flora Catalana Moianès. A les 6 de la tarda, al Centre Espai
Escènic, Final de Curs de l’Escola de Música i Dansa de Castellterçol. A les 6 de la tarda, a la
sala de lectura, Cicle de Cinema clàssic, Cineclub La Comarca del Moianès.
-Collsuspina. De 2/4 de 9 del matí a les 5 de la tarda, a la pista poliesportiva i dinar al local
social Ramon Cabanas, Festa 15è Aniversari Penya Blaugrana de Collsuspina.
-L’Estany. De 6 a 2/4 de 9 de la tarda, a la pista vella, Campionat de bitlles catalanes.

-Moià. A les 12 del migdia, a l’Espai Cultural Les Faixes, Concert Espai musical. A les de la
tarda, a l’Espai Cultural Les Faixes, Cicle Gaudí de Cinema Català: projecció de la pel·lícula
“Una mujer fantàstica”.
-Sant Quirze Safaja. A les 11 del matí, al parc de l’aigua, II concurs de pintura infantil de
dibuix ràpid. Inscripció gratuïta i oberta a tothom fins a 15 anys (inscripcions a les 10 matí –
lliurament obres abans de 2/4 d’1 del mateix dia). Pica-pica en acabar i obsequi per a tots els
participants. Un dels guanyadors serà la portada del programa de Festa Major 2018.
-Santa Maria d’Oló. A 2/4 de 8 del vespre, a l’aparcament de la plaça, concert de Combos de
l’Escola de Música.
DIVENDRES 22
- Calders. Festa de final de curs de l’Escola Anton Busquets i Punset, i acomiadament dels
alumnes de 6è.
- Collsuspina. Al matí, a l’escola del poble, Festa de Final de curs.
- Moià. A l’Institut, celebració de final de curs. L’alumnat de 1r ESO, 2n ESO i 1r BATX surten
d’excursió lúdica. 3r i 4t fan una jornada esportiva al centre.
- Santa Maria d’Oló. Festa final al Centru d’Oló – últim dia del Centru fins el curs vinent.
DISSABTE 23. REVETLLA DE SANT JOAN
A les 7 del vespre, arribada a Moià, plaça del CAP, de la Flama del Canigó. Lectura del
manifest, repartiment de la flama i transport als pobles del Moianès.
- Calders. Arribada i instal·lació de la Flama del Canigó a la plaça. A les 9 del vespre, a la plaça,
lectura del Manifest i encesa de la foguera. Sopar popular a la fresca. A 2/4 d’11 del vespre,
Revetlla amb el music Abel.
- Castellcir. A les 9 a la plaça de l’Era, arribada de la Flama del Canigó.
- Castellterçol. A partir de 2/4 de 6 de la tarda, als jardins de Cal Recader, Revetlla de Sant
Joan amb els Diables de Castellterçol, amb tallers infantils, xerrada seguretat pirotècnica,
sopar, tornaig wii, música i mojitos.
- Collsuspina. Revetlla de Sant Joan i sopar popular, al descampat de Can Mas. I per amenitzar
la festa gran ball de revetlla amb un grup de rumba. Obertura de la piscina municipal, primer
dia de temporada, entrada gratuïta per a tothom.
- L’Estany. Arribada de la flama del Canigó. Lectura de manifest, foguera, coca i cava per a
tothom (programes a part). Organitzen: Amics de la Flama, ACR i Ajuntament de L’Estany.
Col·labora: ADF Quercus.
- Moià. A les 11 del matí, a l’Ateneu La Pólvora, Festa final de curs de Level amb Storytelling:
The wolf and the 7 goats. Conte amb anglès pels més petits i xocolatada. A partir de les 7 del
vespre, a la Plaça del CAP, Arribada de la Flama del Canigó a Moià i Revetlla de Sant Joan.
- Monistrol de Calders. Arribada de la Flama del Canigó i Revetlla de Sant Joan.
- Sant Quirze Safaja. Arribada de la Flama del Canigó i Revetlla de Sant Joan.
- Santa Maria d’Oló. Arribada de la Flama del Canigó – Sant Joan.
DIUMENGE 24
- Castellterçol. A les 7 de la tarda, al restaurant La Poua, Contes grans a la Poua “Reis de
Llauna”.
- Moià. A les 7 de la tarda, a l’Espai Cultural Les Faixes, Festival Street Dance.
DILLUNS 25
- Moià. A les 8 del vespre, a la biblioteca, tertúlia literària sobre la novel·la “Els Estranys”, a
càrrec del seu autor , Raül Garrigassait, premi Llibreter i Premi Òmnium 2017.
DIMECRES 27
- Castellterçol. A 2/4 de 8 del vespre, a la sala de lectura, Club de Lectura: Retorn a Brideshead
de A.Evelyn Waugh.
DIVENDRES 29
- Castellterçol. A 2/4 de 8 del vespre, a la sala de lectura, Activitat: “Vendre’m els ulls”,
recital en homenatge a Miquel Martí i Pol, a càrrec de Perepau Ximenis (acordió i sac) i
Baltasar Fonts (veu). A la tarda-vespre, al bosquet de Can Sedó, Concert de jazz en directe.
Associació Castellterçol Ràdio.

DIVENDRES 29
- Moià. A les 8 del vespre, a la biblioteca, taula rodona sobre “primer Sketchakucha del
Moianès: compartint experiències de les trobades de dibuix”, a càrrec dels mateixos
dibuixants, i inauguració de l’exposició de sketchcrawl cedida pel Cercle Artístic del
Moianès.
- Monistrol de Calders. II Festival de Titelles del Moianès. A les 6 de la tarda, a Cal Mestre,
Obertura del Festival amb taller Introducció al Titella de fil, prèvia inscripció al 938 309 006.
5 €. A càrrec de l’Espai Animacions de Calders.
DISSABTE 30
- Calders. A les 10 de la nit, a la plaça major, concert de corals amb la participació de les
corals Cor Obert (Manresa), Fub+Gran (Manresa) i Taral·lejant Albades (Calders).
- Castellterçol. A les 9 del vespre, al Centre Espai Escènic, Teatre programació professional
al “Centru”. Espectacle: “Barbes de Balena o de què estan fetes les cotilles” de els Pirates
teatre. www.elcentru.com A 3/4 de 10 del vespre, a la Plaça Prat de la riba, 2a Tobada de
Diables de Castellterçol – Correfoc.
- Granera. A les 7 de la tarda, a la Masia del Girbau, dins el programa Viu la Música al Parc,
Cèltic Groove, danses i cançons tradicionals celtes i taller de construcció d’instruments i
tastet gastronòmic. Organitza: Ajuntament de Granera i Joventuts Musicals de Moià.
- L’Estany. A 2/4 de 7 del matí, amb sortida des de la plaça del Monestir, visita a Sant Miquel
de Cuixà i Codalet. Excursió d’agermanament. Més informació i organitza: Ajuntament de
L’Estany.
- Moià. Xics Festival – Festival de Música infantil del Moianès. De 10 del matí a 8 del
vespre, al parc municipal de Moià. Programa: Xiula, Mainasons, El Pot Petit, Marc Parrot i
Eva Armisen, Landry el rumbero, concerts, tallers creatius, jocs de fusta, espai nadó, zona
gastronòmica. https://www.xicsfestival.com/. A partir de les 10 de la nit, a la plaça Major,
Revetlla de Sant Pere – música per tothom.
- Monistrol de Calders. II Festival de Titelles del Moianès. A les 6 de la tarda, a l’escenari de
la plaça Nova o al Centre Recreatiu Municipal, actuació El Regal, a càrrec de Pengim Pengam.
A 2/4 d’11 de la nit, a l’escenari de la plaça Nova o al Centre Recretatiu Municipal,espectacle
Mr. Barti’s Show, a càrrec d’Alex Mihajlovski.
- Santa Maria d’Oló. A 2/4 de 10 del vespre, amb sortida i arribada a la Plaça Catalunya,
XVI Caminada nocturna (7 km). Després de la caminada hi haurà sopar per als participants
(inscripcions anticipades a les piscines, del 14 de juny fins el dijous 28 de juny).
JULIOL
DIUMENGE 1
- Castellterçol. A les 6 de la tarda, a la Sala de Lectura, Cicle de Cinema clàssic: Cineclub la
comarca del Moianès.
- Collsuspina. Al migdia, al local social, gran dinar per la gent gran del poble. Més informació
a l’ajuntament.
- L’Estany. De 10 del matí a 12 del migdia, des del Centre de Visitants de L’Estany, Visita
guiada al Centre de Visitants i Mina. Organitza: Centre de Visitants de L’Estany.
- Moià. Durant el matí, al parc municipal, Celebració dels 40 anys de L’Esplai.
- Monistrol de Calders. II Festival de Titelles del Moianès. A les 6 de la tarda, a l’escenari de la
Plaça Nova o al Centre Recreatiu Municipal, espectacle Solista, a càrrec de Rocamora Teatre.
DIVENDRES 6
- Calders. II Festival de Titelles del Moianès. A 2/4 d’11 de la nit, al Centre Cívic, actuació per
a joves i adults. Espectacle Identitats, a càrrec de Rocamora Teatre.
DISSABTE 7
- Calders. II Festival de Titelles del Moianès. A les 6 de la tarda, al Centre Cívic, Taller
Introducció al titella de fil, prèvia inscripció 938 309 006. 5 €. A càrrec de l’Espai Animacions
de Calders. A 2/4 d’11 de la nit, a l’escenari de la plaça major, Espectacle Puppet Pro, a càrrec
de la Cia. Tactilicuä ¬ República Tòxica.
- L’Estany. De 10 del matí a 12 del migdia, a la Sala Polivalent de la Casa de Cultura, Coneguem
les principals plagues i malalties dels nostres horts, a càrrec de L’Era. Organitza: Ajuntament
de L’Estany.
- Santa Maria d’Oló. Sortida al Pirineu Aragonès. Més informació al Centre Excursionista d’Oló.

EXPOSICIONS
- Castellterçol. Del 4 al 30 de juny, de dilluns a divendres de 2/4 de 5 a 2/4 de 9 de la tarda, a la
Sala de Lectura, Exposició d’algunes de les fotografies realitzades pels alumnes de 3er ESO de
l’IE Ramona Calvet, del projecte fotogràfic “Memorial Àngels Furest”.
- L’Estany. Durant tot el mes de juny, a la sala polivalent de la Casa de Cultura, 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 de L’Estany, Casa de Cultura i Escola).
- Moià. Del 10 d’abril al 10 de juny, al museu de Moià, exposició temporal “Darwin i l’evolució”
produïda per IPHES. Del 15 al 29 de juny, al museu de Moià, exposició temporal “El mosquit
tigre, un veí que ens incomoda”, produïda per la Diputació de Barcelona. Accés gratuït i
visitable en horari de museu. Durant tot el mes de juny, a la biblioteca, Exposició de quadres
dels alumnes de pintura de l’Esplai.
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.
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. 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 diferents activitats. 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 I CURSOS DEL CONSORCI I CONSELL COMARCAL
DEL MOIANÈS JUNY 2018
JORNADA REEMPRESA (2h)

Si estàs pensant en Si vols tenir el teu propi negoci i no vols començar de zero, Reempresa t’interessa!
T’expliquem les claus per comprar o vendre una empresa i els avantatges d’aquest programa.

1a edició
Calendari: dimecres 13 de juny
Horari: de 3 a 5 de la tarda
Lloc: Cal Recader. Castellterçol

2a edició
Calendari: dijous 5 de juliol

Horari: de 7 de la tarda a 9 del vespre
Lloc: Monistrol de Calders

4a EDICIÓ UNIVERSITAT D’ESTIU RAMON LLULL 2018. Del 2 al 6 de juliol
1. Taller d’expressió artística: dibuix, pintura i natura (15h)

De 2/4 de 10 a 2/4 d’1 del mati. Can Carner. Cercle Artístic del Moianès. Moià.

2. Mindfulness per tothom (15h)

De 2/4 de 10 a 2/4 d’1 del mati. Les Faixes. Moià.

3. Curs de gestió de les emocions: eines de millora per a la vida emocional (20 h)
De 4 a 2/4 de 9 de la tarda. Can Carner. Moià.

4. Claus històriques de la Catalunya actual – encaix Catalunya/Espanya (15 h)
De 5 a 2/4 de 9 de la tarda. Can Carner. Moià.
*Consultar preus i programes a part.

5a EDICIÓ DE L’ESCOLA D’EMPRENEDORS D’ESTIU DEL MOIANÈS. Del 9 al 20 de juliol
De la idea al projecte del teu negoci
Horari: de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia
Lloc: Consorci del Moianès i sessions outdoor.
*Consular programes a part.

CICLE DE XERRADES DE CONSUM DEL CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS

· 8 de juny, a Sant Quirze Safaja: Informació bàsica de consum: com presentar queixa/drets dels
consumidors.
· 12 de juny, a Moià: subministraments bàsics (aigua, llum, gas, telèfon)
· 13 de juny, a L’Estany: La gent com a persones consumidores
· 14 de juny, a Santa Maria d’Oló: Internet segur, compres per internet.
· 15 de juny, a Castellterçol: Qui veu el meu perfil a internet. Privacitat.
· 16 de juny, a Granera: Les etiquetes i els símbols
· 19 de juny, a Monistrol de Calders: informació bàsica de consum: Com presentar queixa/drets
dels consumidors.
· 20 de juny, a Castellcir: Necessito el que compro?
· 21 de juny, a Castellterçol: Subministraments bàsics (aigua, llum, gas, telèfon)
· 25 de juny, a Moià: Obligacions del petit comerç, empreses i establiments turístics
· 26 de juny, a Collsuspina: Vendes a domicili i a les excursions. Què cal fer per reclamar?
CASAL DE JORNADA INTENSIVA DEL CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS. De l’11 al 22 de juny
· Calders: de 3 a 5 de la tarda a l’Escola Anton Busquets i Punset
· Castellcir: de 3 a 5 de la tarda a l’Escola La Popa
· Castellterçol: de 2/4 de 4 a 5 de la tarda a l’Institut Escola (edifici escola)
· Collsuspina: de 3 a 5 de la tarda a l’Escola Els Ventets
· L’Estany: de 3 a 5 de la tarda a l’Escola
- Moià: de 3 a 2/4 de 5 de la tarda a l’Escola Josep Orriols
- Monistrol de Calders: de 3 a 5 de la tarda a l’Escola l’Esqueix
- Sant Quirze Safaja: de 3 a 5 de la tarda a l’Escola
- Santa Maria d’Oló: de 3 a 5 de la tarda l’Escola Sesmón

+ info:
www.consorcidelmoianes.cat
www.ccmoianes.cat

ACTIVITATS DE LES ENTITATS / AJUNTAMENTS JUNY 2018
CALDERS

- Bibliobús. Els dijous 14 i 28 de juny, 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 2 i 16 de juny, de 2/4 d’11 a 12 del matí, a l’era de Can Feliu (davant de l’escola).
- Estades esportives a Calders. Del 25 de juny al 31 de juliol i del 3 al 7 de setembre de 8 del matí a 5 de
la tarda (servei de menjador). Inscripcions fins al 15 de juny al Casal social de Calders.

CASTELLCIR

- Bibliobús. 7 i 21 de juny,de 12 a 2 del migdia, al costat de l’Ajuntament.
- Taller reforç de la capacitació parental. 26 de juny, 3 i 10 de juliol de 5 a 7 de la tarda, a la Sala Sant
Jordi de l’Ajuntament de Castellcir. Taller dirigit a pares i mares d’adolescents. Reserva a: 938668151.
- Casal d’Estiu Bimbirimboies. Del 25 de juny al 27 de juliol, de 9 a 1 (servei d’acollida de 2/4 de 9 a 9 i
de menhador d’1 a 3) a la Quintana. birimbimboies@gmail.com

CASTELLTERÇOL

- Bibliobús. Els dijous 7, 14, 21, 28 de juny, 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.
- Flors al carrer, Corpus’18, Castellterçol Comerç. Del 26 de maig al 3 de juny, guarnir finestres i balcons.
Castellterçol comerç guarnirà “La Facçana de Cal Recader florida”.
- Creixement personal per a dones. Els dies 4 i 18 de juny, d’1/4 de 10 a 3/4 de 12 del matí, a les Escoles
Velles (apuntar-se a l’Ajuntament).
- Casal d’Estiu Bimbirimboies, Ampa IE Ramona Calvet i Ajuntament de Castellterçol. Del 25 de juny
al 27 de juliol, de dilluns a divendres de 9 a 1 (servei d’acollida gratuït de 2/4 de 9 a 9), a Cal Recader.
- Campus Futbol Sala, Club futbol Sala Castellterçol. Del 25 de juny al 20 de juliol, de 9 a 1 del matí, de
dilluns a divendres, al Pavelló Municipal Joan Casanovas.
- 41a edició Torneig d’Estiu Futsal Castellterçol. Del 25 de juny al 3 d’agost, al Pavelló Municipal Joan
Casanovas (inscripcions obertes fins el 16 de juny).

COLLSUSPINA

- Bibliobús. Els dimarts 12 i 26 de juny, quinzenalment, de 4 a 7 de la tarda.
- Balls en línia. Cada 2º i 4º dissabte de mes de 2/4 de 5 a 6 de la tarda, al local social.
- Casal d’Estiu Collsuspina 2018 – Agents secrets. Comença el 25 de juny al local social. Organitza
Anigami. Més informació Ajuntament.

L’ESTANY

- Bibliobús. Els dimecres 13 i 27 de juny, d’11 a 2/4 de 2 del migdia.
- Activitats a l’Hotel d’Entitats – Local social Cine. Els dilluns a l’hotel d’entitats, de 2/4 de 8 a 9 del
vespre, Biodansa, a càrrec d’Antònia Sentias. 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.

L’ESTANY

- Activitats a l’Hotel d’Entitats – Local social Cine. 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 càrrec d’Eli Vidal. Els divendres, 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.
- 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 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.
- 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.
- Concurs de microrelats. Durant tot el mes de juny, a la biblioteca, “No perdis el Tren” i guanya un
bitllet d’Interrail.
- Taller d’animació Manga. Els dies 3 i 10 de juliol, de 4 a 7 de la tarda, a la biblioteca. 5 €. Places
limitades. Inscriu-te a la biblioteca.
- Casal d’Estiu Club Judo Moià. Del 25 de juny al 27 de juliol, de 9 a 1 (acollida de 2/4 de 9 a 9 i recollida
d’1 a 2/4 de 2), a la seu del Club Judo Moià c/ Josep Gallart 18-20.
- Jornades de Tecnificació d’Estiu. Del 25 de juny al 27 de juliol, de 9 a 2 (tardes en funció dels nens),
amb servei d’acollida de 8 a 9. Club Esportiu Moià.
- Casal Esportiu Escola de Trail. Del 25 de juny al 27 de juliol de 9 a 2/4 de 2 del matí, amb servei de bon
dia a partir de 2/4 de 9 i menjador fins a les 3. www.trailmoianes.com
- VII Curs d’Estiu de Música a Moià. Del 25 de juny al 27 de juliol de 9 a 1 del migdia (acollida 1/2 abans
i després), a l’espai de dalt de la Biblioteca de Moià. http://cemm.cat
- Casal d’Estiu Bimbirimboies. Del 25 de juny al 27 de juliol, de 9 a 1 (servei d’acollida de 2/4 de 9 a 9) a
l’Escola Josep Orriols i Roca. birimbimboies@gmail.com
- Casal d’Estiu Hípica el Serrat. Consulta: https://www.facebook.com/hipica.serrat

MONISTROL DE CALDERS

- Bibliobús. Dimecres 6 i 20 de juny, d’11 a 2/4 de 2 del migdia a l’Av. del Doctor Tarrés.
- Deixalleria mòbil. Els dies 2 i 16 de juny, de 2/4 d’1 a 2 del migdia, a l’Avinguda Dr. Tarrés.
- Casal d’estiu de Monistrol de Calders 2018. Del 25 de juny al 27 de juliol: trail, excursions... Més
informació a l’Ajuntament.

SANT QUIRZE SAFAJA

- Bibliobús. Els dijous 14 i 28 de juny, de 2/4 de 12 a 2 del migdia, al costat de l’escola.
- Casal d’estiu Around the world, bilingüe anglès- català. Del 25 de juny al 3 d’agost i del 3 d’agost al 7
de setembre. Més informació a l’ajuntament.

SANTA MARIA D’OLÓ

- Bibliobús. Els dimecres 6, 13, 20 i 27 de juny, 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 1 i 15 festiu-tancat).
- Mercat setmanal. Dimarts al matí a la plaça Sant Antoni Maria Claret.
- Piscina municipal. Estarà oberta del 23 de juny a l’11 de setembre.
- Cursets de natació. Inscripcions i més informació a l’Ajuntament.
- Casal estiu de Santa Maria d’Oló 2018. Del 25 de juny al 27 de juliol i la primera setmana de setembre, al
pavelló.

+ info:
www.consorcidelmoianes.cat
www.ccmoianes.cat

