AGENDA ACTIVITATS JULIOL 2018 CONSORCI PROMOCIÓ DELS MUNICIPIS DEL MOIANÈS

ACTIVITATS PEL MES DE JULIOL
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.
- Calders. A les 9 de la nit, amb sortida des de l’Ateneu La Pólvora, Caminada nocturna Jove – “volta de les pastes”. Cal
portar roba i calçat còmode, llanterna i entrepà per sopar durant la ruta.
- Moià. A les 2/4 d’1 del migdia, a l’Auditori Sant Josep, Concert del curs d’estiu de música de l’Espai Musical.
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.
- Castellterçol. Activarium – Teatre i música al carrer. Organitza: ActivaTerçol. Consulta el programa a www.castelltersol.cat
- Collsuspina. A les 9 del vespre, a la piscina de Collsuspina, Concert i/o espectacle amb entrada inversa: José Bailón i Adrià
Font, monòlegs, música i chill out.
- 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.
- Moià. A les 6 de la tarda, a l’Espai Cultural Les Faixes, Festival de Danses Urbanes i Hip Hop. Organitza: Associació I Love
Valo’s Style. 35è Festival internacional de música Francesc Viñas. A les 9 de la nit, a l’Auditori Sant Josep, Concerts del
Campus Musical: Daniel Ligorio, piano.
- Sant Quirze Safaja. A les 7 de la tarda, a la Capella de Sant Antoni de Les Torras, Aplec (Aplecs a Capelles del terme –
parròquia de Sant Quirze Safaja).
- Santa Maria d’Oló. Sortida al Pirineu Aragonès, amb sortida a les 8 del matí, a la Plaça Catalunya. Més informació al
Centre Excursionista d’Oló.
DIUMENGE 8
- Calders. II Festival de Titelles del Moianès. A les 6 de la tarda, a l’escenari de la plaça Major, Cloenda del Festival amb
l’actuació El Peix d’or, a càrrec de Binixiflat Teatre de Titelles.
- Castellterçol. Al matí i a la tarda, a la piscina municipal, Festa de la piscina, festa de l’esport i Mulla’t!
- L’Estany. De 12 a 2/4 de 2 del migdia, a la sala polivalent de la casa de cultura, Presentació de la revista Modilianum, amb
un número especial dedicat a Santa Maria de L’Estany.
- Moià. A partir de les 12 del migdia, a la plaça del CAP, Exhibició castellera, amb la participació de : Maduixots del
Maresme, Picapolls de la Gavarresa i Escaldats de Caldes de Montbui.
DIMECRES 11
- Moià. A les 7 de la tarda, al Parc de Moià – zona biblioteca, Contes: L’arbre de sucre, amb la rondallaire Ada Cusidó. 35è
Festival internacional de música Francesc Viñas. A les 9 de la nit, a l’Auditori Sant Josep, Concerts del Campus Musical:
Ligorio&Friends.
DIJOUS 12
- Castellterçol. A 2/4 de 8 de la tarda, a l’església parroquial de Castellterçol, gran concert de les escolanies: Jasnogórski
Chór Chlopieco-Meski “Pueri Claromontani2, de Polònia i Jugendchor St. Aegidius Wiedenbrück, d’alemanya. Organitza
l’Escolania de Castellterçol. Obert a tothom i gratuït.
- L’Estany. A partir de 2/4 de 8 del vespre a l’església parroquial de Santa Maria de L’Estany, Concert Coral Schola Cantorum
Misericordis Christi, dins el marc del Congrés Internacional de Pueri Cantores. Entrada gratuïta.
DIVENDRES 13
- Castellterçol. A la piscina municipal, la canción del mar, cinema a la fresca. De 2/4 de 12 a les 2 del migdia, a l’Ajuntament
de Castellterçol s’hi desplaça una tècnica del Consell Comarcal per emetre Certificats digitals a qui ho desitgi.

-Moià. A les 2/4 d’1 del migdia, al parc municipal – zona llac, Concert del curs d’estiu de música de l’Espai Musical. 35è
Festival internacional de música Francesc Viñas. A les 9 de la nit, a les Faixes, Ethno Catalonia: 50 músics de 20 països
interpreten músiques d’arreu del món.
DISSABTE 14
- Calders. A les 10 del vespre, a la plaça Major, Nits de poesia i música. Moianès solidari.
- Castellterçol. De les 6 a 2/4 de 8 del vespre, al Centre Espai escènic, Spotlight, Cineclub la Comarca del Moianès. I al
bosquet de Can Sedó, Trobada anual de gegants.
- Collsuspina. A les 9 del vespre, a la piscina de Collsuspina, Concert i/o espectacle amb entrada inversa: Juan Manuel
Galeas & José Santiago, flamenc.
- L’Estany. A les 12 del migdia, a la sala polivalent de la casa de cultura, inauguració “Jaume Rovira. Exposició retrospectiva
de dibuix i pintura”.
- Moià. A les 12 del migdia, al Museu de Moià, Acte d’inauguració de l’exposició itinerant: Xilografies: La fusta feta imatge.
L’auca dels oficis del taller dels Abadal, segles XVII-XXI. 35è Festival internacional de música Francesc Viñas. A les 9 de la
nit, a l’Auditori Sant Josep, Concerts del Campus Musical: Concert de final de curs de piano.
- Monistrol de Calders. A les 10 de la nit, i dins els actes de Viu el Parc, concert “Cèltic Groove”, danses i cançons celtes i de
l’est d’Europa.
DIUMENGE 15
- Castellcir. Al pastorim i sota el roure del Giol de Castellcir, a partir de les 6 de la tarda, Aplec de Santa Coloma Sasserra –
Ballades de tardes, cançons de vespres i jocs de nit, amb audició i ballades de sardanes i danses populars amb la Cobla
Canigó i servei de begudes i berenar. Associació d’Amics de Santa Coloma.
- Castellterçol. A 2/4 de 9 del vespre, al Centre Espai Escènic, Concert d’Estiu de la Coral Castellterçol.
- Collsuspina. Amb sortida a les 8 del matí, Excursió de Collsuspina Camina a El Carlit.
- Moià. 35è Festival internacional de música Francesc Viñas. A les 12 migdia, a l’Auditori Sant Josep, Concerts del Campus
Musical: Concert final campus. Durant tot el dia, Festa de l’Hospital Residència vila de Moià – Jornada de Portes obertes.
A les 11 del matí, Celebració Eucarística. A 2/4 de 6 de la tarda, Rifa de pernils, coques i fuets i actuacions. I durant tot el
dia, Exposicions: Mostra de treballs manuals fets pels residents i Vivències del Moià Antic.
DIMECRES 18
- Castellterçol. A les 7 de la tarda, a l’Espai de Lectura, Activitat: “Tintín i jo”, tertúlia al voltant d’aquest documental amb
Víctor Niubó.
- Moià. A les 7 de la tarda, al Parc de Moià – zona biblioteca, Contes: La fantàstica Índia amb la rondallaire Glòria Arrufat.
DIVENDRES 20
- Castellcir. A la plaça de l’Era XXII Nits de Música a la Fresca.
- Granera. De 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia, a l’Ajuntament de Granera, s’hi desplaça una tècnica del Consell Comarcal
per emetre Certificats digitals a qui ho desitgi.
- Moià. Sortida Jove a Aquabrava. Inscripcions fins al 16 de juliol els dilluns, dimarts i dijous de 9 a 12 del matí a l’Ateneu La
Pólvora. Majors de 13 anys / Preu: 17 €. A 2/4 d’1 del migdia, a l’auditori Sant Josep, concert del curs d’Estiu del Música de
l’Espai Musical.
- Santa Maria d’Oló. A les 12 de la nit, Cinema a la fresca. Organitza ANC-Oló. Consultar: www.olo.cat
DISSABTE 21
- Calders. A les 10 del vespre, a la plaça Major, Teatre a la fresca, amb el grup de l’ACR de Fals amb l’obra “Dues dones que
ballen”, de Josep Maria Benet i Jornet.
- Castellterçol. A partir de les 5 de la tarda, a la Plaça Vella, 2a Muçolada, trobada de bèsties a Castellterçol amb cercavila
sense foc, i a la nit, Cercavila amb foc. A les 9 de la nit, el Centru – Centre Espai Escènic, Teatre: Filla del seu pare,
companyia solitària. Venda d’entrades: www.elcentru.com
- Collsuspina. A les 9 del vespre, a la piscina de Collsuspina, Concert i/o espectacle amb entrada inversa: Wednesday lips,
pop íntim.
- Granera. Matinal de tir al plat al camp de Bigues. A les 6 de la tarda, al Casal, Taller de còctels. 10 €. Inscripcions i més
informació a l’Ajuntament: 938668152.
- L’Estany. De 9 del matí a 7 de la tarda, al local social Cine, Ràpides d’escacs. Unió Esportiva L’Estany.
-Moià. 35è Festival internacional de música Francesc Viñas. A les 9 de la nit, a les Faixes, òpera a escena: La Serva Padrona
(Laia Frigolé-Xavier Mendoza- grup instrumental).
- Monistrol de Calders. A 2/4 de 10 del vespre, al Centre Parroquial, representació del vodevil Taxi de Ray Cooney, a càrrec
del Grup de teatre del Centre Parroquial de Monistrol de Calders.
DIUMENGE 22
- L’Estany. A les 5 de la tarda, al locals social Cine, 1r Aplec de Sardanes. Organitza: El Grup sardanista de Moià, l’Associació
de Gent Gran i l’Ajuntament de L’Estany.
DILLUNS 23
-Castellterçol. A les 7 de la tarda, al Local social Cine, 5a Estada de teatre de joves. Representació teatral, grup de joves
Brull. Gratuït.

DIMECRES 25
- Castellterçol. A les 6 de la tarda, a l’espai de lectura, l’Hora del conte amb la Teresa Arrufat.
- Moià. A les 7 de la tarda, al Parc de Moià – zona biblioteca, Taller de circ, a càrrec d’Acircate.
DIJOUS 26
- Moià. A les 5 de la tarda, a l’Espai Cultural Les Faixes, Concert final de curs d’estiu de música de l’Espai Musical.
DIVENDRES 27
- Castellcir. A la plaça de l’Era XXII Nits de Música a la Fresca.
- L’Estany. A les 10 de la nit, al Claustre de Santa Maria de L’Estany, Stagnum.18. La Llorona, amb Mariola Membrives
(cantaora) i Masa Kamaguchi (Contrabaix). Preu: 10 €
- Monistrol de Calders. Festa Major. A les 8 del vespre, al Centre Parroquial, el Pregó de Festa Major. A 2/4 de 10, al parc
del Serrat, concert amb la coral Taral·lejant Albades. De 2/4 d’11 a 1 de la nit, a la Piscina Municipal, Remullada nocturna.
A les 11 de la nit, al bar de la piscina, Concert de rumba catalana amb el grup Metrakarumba. A 2/4 d’1 de la nit, a
l’Associació Cultural el Barral, concert amb Joan Rovira (a partir de les 10, sopar de carmanyola).
DISSABTE 28
- Calders. A les 10 del vespre, a la plaça Major, Actuació del grup musical “Alice & the wonders”.
- Castellcir. Al Casal, Nit Jove.
- Castellterçol. Cap de setmana cultural 2018 al Castell: A 2/4 de 6 de la tarda, al Castell, Contes al Fossar amb Mònica
Torra i a les 10 de la nit, Jazz al Bosc amb The Black Barbies.
- Collsuspina. A les 9 del vespre, a la piscina de Collsuspina, Concert i/o espectacle amb entrada inversa: “Mambes”,
música, dansa, poesia, llengua de signes i loops.
- L’Estany. Sardinada popular. Programes a part. Associació cultural i recreativa de L’Estany.
- Moià. A partir de les 5 de la tarda, amb inici a la plaça Major, XXXVI Trobada de Gegants de la Vila de Moià ( a les 6
plantada de gegants i a les 7 Cercavila).
- Monistrol de Calders. Festa Major. De 9 a 1 del matí, al camp de futbol, Torneig de Petanca. De 9 a 1 del matí, al carrer de
la Vinya, Trobada de Puntaires i Tallers de manualitats Intergeneracionals, exposicions de treballs manuals i patchwork. A
2/4 de 4 de la tarda, a l’associació cultural El Barral, torneig de botifarra. A les 6 de la tarda, a la plaça nova, Festa de
l’Escuma. A 2/4 de 10 del vespre, al Centre Parroquial, representació del vodevil Taxi de Ray Cooney, a càrrec del Grup de
teatre del Centre Parroquial de Monistrol de Calders. A 2/4 de 12, a la plaça Nova, Concert amb la Grand Orquestra. A 2/4
de 3 de la nit, a la plaça Nova, DJ Krylin.
- Sant Quirze Safaja. Festa Major. A les 8 del matí, amb sortida des del Parc de l’Aigua, Raid Verd 2018. Equips de 2
persones. 2 circuits: Màster i Popular. Informació i inscripcions: www.sqs.cat . De 10 a 2, al Centre Cívic Parc de l’aigua, III
Torneig de Tennis Taula.
- Santa Maria d’Oló. Al vespre, Sopar a la fresca. Organitza: sessió local d’Esquerra d’Oló. Consultar: www.olo.cat
DIUMENGE 29
- Castellterçol. A les 6 de la tarda, al Centre Espai Escènic, Thelma i Louise. Organitza: Cineclub la comarca del Moianès. Cap
de setmana cultural 2018 al castell: A les 6 de la tarda, al castell, Sardanes a l’ermita amb la cobla Genisenca.
- Moià. A les 7 de la tarda, al Parc Municipal, Sardanes d’Estiu. Cobla Lluïsos de Taradell.
- Monistrol de Calders. Festa Major. De 8 del matí a 1 del migdia, a la plaça de l’Església, Concurs de pintura ràpida. De 9
del matí a 1 del migdia, a la plaça de l’església, Matinal de fotografia. A 2/4 de 12 del matí a la plaça nova, Cercavila amb
els gegants de Monistrol acompanyats pel grup de percussió Tum Tum Papes. A la 1, a la platanera, Guerra d’aigua i
aperitiu refrescant. A les 5 de la tarda, a la platanera, bicicletada ciclo-turística: les escultures de Monistrol de Calders. A
2/4 de 8 del vespre, al Parc del Serrat, Havaneres amb el grup “Peix Fregit” amb rom cremat. A les 9 del vespre, a la plaça
de la Pedrera, Correfoc Infantil, a càrrec dels Diablets de Castellterçol, i tot seguit correfoc a càrrec dels Diables de
Castellterçol.
- Sant Quirze Safaja. Festa Major. Amb sortida a les 8 del matí, des del Centre Cívic Parc de l’Aigua, XXVI Caminada Popular.

ACTIVITATS PEL MES D’AGOST
DIMECRES 1
- Monistrol de Calders. Festa Major. A les 12 del migdia, a l’església de Sant Feliu, Missa de Festa Major. A 2/4 d’1 del
migdia, a la plaça de l’església, Sardanes amb la cobla Jovenívola i per acabar una mica d’aperitiu per tothom. De 5 a 8 de
la tarda, al Centre Recreatiu municipal, Festa Major infantil, amb inflables i jocs gegants i activitats. A les 8 del vespre, al
carrer de Llevant, Streetdance amb en Marc Codony. A les 10 de la nit, al Parc del Serrat, Cinema a la fresca amb la
pel·lícula “Campeones”.
DIVENDRES 3
- Castellcir. A la plaça de l’Era, XXII Nits de Música a la Fresca.
- Collsuspina. Festa Major. Consultar programes que es trobaran als establiments del poble.

- Sant Quirze Safaja. Festa Major. A les 9 del vespre, al centre cívic Parc de l’Aigua, Cinema infantil i Bikinada. A 2/4 de 12
de la nit, a la zona exterior de l’aparcament del Parc de l’aigua, Sant Quirze Safarra.
DISSABTE 4
- Collsuspina. Festa Major. Consultar programes que es trobaran als establiments del poble.
-Granera. De 7 a 9 de la tarda, a la Masia de Bigues, Festival a Granera- Viu la música al parc: FOR TAP, amb Roser Font
(ballarina), Martí Prats (percussió), Alberto cortés (guitarra i veu) i Alejandro Pérez (guitarra), amb el Taller: L’ofici
d’escloper i tastet gastronòmic. Informació, preus i reserves: 938668152
- Moià. A 2/4 de 10 del vespre, al Parc municipal, Cantada d’Havaneres amb el grup Terra Endins. Geganters de Moià. Nit
Europea dels ratpenats a Moià: a les 6 de la tarda a l’auditori Sant Josep, Conferència. A les 7 de la tarda, visita i avistament
a les Coves del Toll i Parc Prehistòric. A 2/4 de 9, sessió d’albirament a l’exterior a l’entorn de Moià . Organitza, inscripció
prèvia, més informació i preus al Museu de Moià.
- Monistrol de Calders. Festa Major. A les 10 del matí, al Parc del Serrat, Jocs de cucanya. A les 7 de la tarda, a la plaça
Nova, Concert de Festa Major amb el grup Titanium. A les 9 de la nit, al carrer Llevant, sopar popular. A 2/4 de 12 de la nit,
a la plaça nova, Ball de Gala amb el grup Titanium. A 2/4 de 4 de la matinada, a la plaça nova, Dj Titanium, i a les 5 de la
matinada xocolatada popular.
- Sant Quirze Safaja. Festa Major. A les 12 al Parc de l’Aigua, Festa de l’Escuma i Festa Holi. A partir de 2/4 de 6 de la tarda,
al Parc de l’Aigua, Tarda de diversió per a la mainada. A les 9 del vespre, al Centre Cívic Parc de l’Aigua, Sopar popular de
Festa Major.
- Santa Maria d’Oló. Festa Major de Sant Joan d’Oló. Associació de veïns i veïnes de Sant Joan d’Oló.
DIUMENGE 5
- Collsuspina. Festa Major. Consultar programes que es trobaran als establiments del poble.
-Moià. A les 8 del matí, amb sortida des del pavelló poliesportiu, XXXVIII Caminada Popular del Moianès. A 2/4 de 5 de la
tarda, al Parc Municipal, 19è Aplec de la Sardana. Amb les cobles: Lluïsos Cobla, Sant Jordi-Ciutat de BCN i Ciutat de
Cornellà. En cas de mal temps es farà a les Faixes. 35è Festival internacional de música Franscesc Viñas. A les 12 del
migdia, a les Faixes, Concerts familiars: Tututs! Cobla Bisbal Jove.
- Monistrol de Calders. Festa Major. A les 11 del matí, al local de la Monistrolenca, Taller de polseres Candela! Càncer
infantil. A la 1, al carrer del camp de futbol, Concurs de paelles i dinar de germanor. A les 7 de la tarda, al camp de futbol,
partit de Festa Major. A les 10 de la nit Castell de focs a càrrec dels diables de la Creu Alta de Sabadell. A les 12 de l anit, al
Parc del Serrat, Fi de Festa Major amb DJ CJ.
- Sant Quirze Safaja. Festa Major. A les 11 del matí, a l’església de Sant Quirze Safaja, Missa solemne. A 3/4 de 12, a la Casa
del Poble, inauguració de l’exposició dels dibuixos del concurs de pintura infantil i dibuixos del concurs de Sant Jordi. A
les 7 de la tarda, a l’església, Gospel i ron cremat.
- Santa Maria d’Oló. Festa Major de Sant Joan d’Oló. Associació de veïns i veïnes de Sant Joan d’Oló.
DILLUNS 6
- Collsuspina. Festa Major. Consultar programes que es trobaran als establiments del poble.
DIMECRES 8
-Moià. A les 7 de la tarda, al parc – zona biblioteca, Celebrem la Festa Major, amb un espectacle de màgia per a tota la
família amb KOKO el MAG.
DIVENDRES 10
- Castellcir. A la plaça de l’Era, Cloenda de les XXII Nits de Música a la Fresca.
- L’Estany. A les 10 de la nit, al Claustre de Santa Maria de L’Estany, Stagnum.18 XVI BACHIANA, amb Jordi Domènech
(contratenor), Dani Espasa (orgue positiu), Oriol Aymat (violoncel) i Cati Reus (violí).
DISSABTE 11
- Collsuspina. A les 9 del vespre, a la piscina de Collsuspina, Concert i/o espectacle amb entrada inversa: Laura Centellas,
cantautora d’emocions.
- Granera. De 2/4 de 5 a 2/4 de 9 de la tarda, al Casal, Taller de pastisseria creativa. Preu: 5 €. Inscripcions a l’Ajuntament:
938668152.
DIUMENGE 12
-Moià. 35è Festival internacional de música Franscesc Viñas. A les 6 de la tarda, a les Faixes, Concerts familiars: El circ
cobrellit – titelles musicals – Companyia la Tija.
DIJOUS 16
-Collsuspina. Del 16 al 19 d’agost, Giracirc. Vegeu programa part a la web de Giracirc.
DIVENDRES 17
-Moià. 35è Festival internacional de música Franscesc Viñas. A les 9 de la nit, a l’Auditori Sant Josep, Concert de la
guanyadora del Concurs Viñas: Serena Saénz, soprano i Anna Crexells, piano.

DISSABTE 18
-L’Estany. A les 10 de la nit, al monestir de Santa Maria de L’Estany, dins els actes del Mil·lenari d’Oliba, bisbe de Vic,
espectacle artístic de música medieval i art contemporani. Activitat gratuïta. Més informació al Centre de Visitants de
L’Estany 938 303 000.
-Moià. 35è Festival internacional de música Franscesc Viñas. A les 9 de la nit, a Les Faixes, Clausura del Festival: amb
l’Orquestra de l’AIMS, Sergey Ostrovsky, director i violí.
- Sant Quirze Safaja. A les 7 de la tarda, a la Capella Mare de Déu del Maset, Aplec (Aplecs a Capelles del terme – parròquia
de Sant Quirze Safaja).
________________

ACTIVITATS DE LES ENTITATS / AJUNTAMENTS
Calders
- Bibliobús. Els dijous 12 i 26, 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 7 i 21 de juliol i 4 i 18 d’agost, de 2/4 d’11 a 12 del matí, a l'era de Can Feliu (davant de l'escola).
- Txi kung. A la piscina de la Guàrdia, els mesos de juliol i agost els dimarts de 2/4 de 7 a 2/4 de 8 del vespre. ATAP.
Castellcir
- Bibliobús. Els dijous 5 i 19 de juliol, 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.
Castellterçol
- Bibliobús. Els dijous 5, 12 i 19 de juliol, de 4 a 7 de la tarda a la plaça Enric Prat de la Riba.
- Català inicial. Els dijous de juliol, de 2/4 de 8 a les 9 del vespre, a l’Espai de Lectura.
- Espai de Lectura. De dilluns a divendres, a l’Espai de lectura, de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 del vespre.
- Mercat Setmanal. Dissabtes al matí a la plaça Enric Prat de la Riba.
- Espai Jove. Els matins del mes de juliol. Veure programació d’activitats que trobareu a l’Ajutament i al Punt jove.
- Escacs. Dilluns, Dijous i Divendres de 2/4 de 8 fins a les 9 del vespre a l’Espai de lectura
- Contes grans a la Poua. Els diumengesdes del 24 de juny fins al 5 d’agost, al restaurant la Poua (taquilla inversa).
- Tardes amb mandales, contes i colors. De 2/4 de 5 a 2/4 de 8 de la tarda, a l’espai de lectura, durant tot el mes de juliol.
Obert a tots els infants.

Collsuspina
- Bibliobús. Els dimarts 10 i 24 de juliol, 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.
- Des del 23 de juny fins al 2 de setembre la piscina municipal restarà oberta d’11 del matí a 7 de la tarda. Amb servei de
bar i crepes.
Granera
- Taller de conversa English. Divendres 6, 20, 27 de juliol i 3 d’agost d’11 a 1 del migdia, al Casal de Granera. Nivell
elemental i mig. Imprescindible inscripció prèvia al 938668152.
- Taller d’aerobic/xumba i taller de Pilates. Tots els dissabtes de juliol 7, 14, 21 i 28 i 4 d’agost, d’11 a 12 zumba i de 12 a 1
del migdia, pilates, al Casal de Granera. Imprescindible inscripció prèvia al 938668152.
L'Estany
- Bibliobús. Els dimecres 11 i 25 de juliol, d’11 a 2/4 de 2 del migdia.
- Mercat setmanal. Dimarts al matí, al centre del poble.
- Activitats fixes: Els dimarts de 2/4 de 7 a 2/4 de 9 del vespre, al local social cine, Tennis taula, un cop al més es farà en
dimecres amb monitor. 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, a l’Hotel d’Entitats, Ioga, a càrrec d’Eli Vidal. Els divendres de 2/4 de 8 a 9 del vespre a l’Hotel d’entitats, Ioga, a
càrrec d’Eli Vidal. Més informació a l’Ajuntament.
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.
- Taller d’animació Manga. Els dies 3 i 10 de juliol, de 4 a 7 de la tarda, a la biblioteca. 5 €. Places limitades, a partir de 10
anys. Inscriu-te a la biblioteca.
- Bibliopiscina a la Piscina Municipal. Hi trobaràs contes infantils, còmics, novel·les... lectura refrescant per fer passar la
calor.
- Curs de piano Daniel Ligorio. Del 7 al 15 de juliol a l’auditori Sant Josep. Joventuts musicals de Moià.
- Campus musical del Moianès – Stage instrumental i música de cambra. Del 7 al 15 de juliol a l’auditori Sant Josep.
Joventuts musicals de Moià.
Monistrol de Calders
- Bibliobús. Dimecres 4 i 18 de juliol, d’11 a 2/4 de 2 del migdia a l’Av. del Doctor Tarrés.
- Deixalleria mòbil. El 7 i 21 de juliol i 4 i 18 d’agost, de 2/4 d’1 a 2 del migdia, a l’Avinguda Dr. Tarrés.
Sant Quirze Safaja
- Bibliobús. El dijous 12 de juliol, de 2/4 de 12 a 2 del migdia, al costat de l’escola.
- Tennis taula. Els dilluns, dimecres i divendres de juliol d’1/4 de 8 a 9 del vespre, al Pavelló del Parc de l’Aigua. Activitat
gratuïta. Menors de 16 anys acompanyats. Organitza: Club Tennis Taula de Sant Quirze Safaja.
- Sessions d’iniciació a L’Escalada, a través del rocòdrom instal3lat al Centre Cívic Parc de l’Aigua. Sessions obertes i
gratuïtes a tothom. De P4 a 6è de Primària. Dimecres 4, 11, 18 i 25 de juliol, de 6 a 7 de la tarda. Apunta’t a l’Ajuntament!
Santa Maria d’Oló
- Bibliobús. Els dimecres 4, 11, 18 i 25 de juliol, de 4 a 7 de la tarda a la Plaça Sant Antoni Maria Claret.
- 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.
- Moviment Júnior. Del 27 de juliol a l’1 d’agost marxem de colònies.
- Jornades d’Estiu La Plana 2018 – “Fem-ho bé, fem-nos millors”. Del 6 al 12 d’agost, Tallers per grans i petits, xerrades,
cine, música, teatre i molt més! Més informació: www.fundaciolaplana.org

EXPOSICIONS
- Castellterçol. Durant tot el mes de juliol, a l’espai de lectura, de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 de la tarda, Projecte fotogràfic i
exposició “Camí fred” (alumnes de 3r d’ESO de l’IE Castellterçol amb el fotògraf Egeni Gay).
- L’Estany. Del 14 de juliol al 30 de setembre, a la sala Polivalent de la Casa de Cultura, exposició Jaume rovira: exposició
retrospectiva de dibuix i pintura.
- Moià. Durant tot el mes de juliol, a la biblioteca, exposició de sketchcrawl: “Dibuixant pel Moianès”. Organitza: Cercla
Artístic del Moianès. Del 12 de juliol al 17 d’octubre, al Museu de Moià, exposició temporal: Xilografies: La fusta feta
imatge. L’auca dels oficis del taller dels Abadal, segles XVII-XXI. Del 3 al 16 de juliol, els matins de 10 a 2/4 de 2 i a les
tardes de 2/4 de 6 a les 9, al Casal de Moià, exposició de pintura: Montserrat Soler: Pinxellades de colors.

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). De l’1 de juliol al 31 d’agost Obert per
vacances! obren també de dilluns a divendres de 2/4 d’11 a les 2. I durant el mes d’agost: caps de setmana de 2/4 d’11 a 2
del migdia i de 4 a 7 de la tarda i festius de 2/4 d’11 a 3 de la tarda. 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. Del 4 al 10 d’agost, Excavacions arqueològiques als jaciments de les Coves
del Toll i Cova de les Toixoneres. 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. De l’1 al 31 d’agost obert dijous i divendres de 2/4 d’11 a 2
del migdia, i dissabtes, diumenges, festius de 2/4 d’11 a 2 del migdia i de 4 a 7 de la tarda. 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
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
I al mes d’agost:
A Esplugues – Castellcir, visites guiades els dimecres d’agost (1, 8, 22 i 29) a les 6 de la tarda, i el diumenge 5
d’agost, visites d’11 a 1 del matí.
Pel dimecres 8 d’agost, també Taller de cistelleria de 4 a 9 de la tarda, amb Alba Sors.
*Visita a Esplugues: 3.00 € / adult. Menors de 12 anys gratuït. Inscripcions al Consorci del Moianès.
A les Poues de la Ginebreda – Castellterçol, visites guiades els divendres del mes d’agost (3, 10, 24 i 31) a les 6 de
la tarda amb sortida des del Polígon El Vapor, i el diumenge 19 d’agost, visita guiada, a les 11 del matí, amb
sortida des del Polígon el Vapor.
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
I cada primer diumenge de mes, de 10 a 12 del matí, amb sortida des del Centre de visitants, Visita Guiada al
Centre de visitants i la Mina. *Preu: 2€ adult i menors de 18 anys gratuït.
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.
El diumenge 15 de juliol, a 2/4 d’11 del matí, Visita guiada “Oló a ritme de teler” i visita al Celler Colltor i a
l’acabar Tast de vins.
El diumenge 12 d’agost, a 2/4 d’11 del matí, Visita guiada “Oló a ritme de teler” i ruta fins el Mirador del Bray
d’Oló, amb visita al taller de ceràmica del Cau del Segimon.
*Visita Espai Hemalosa i ruta: 3,00 €/adult. Menors de 12 anys gratuït. Inscripcions al Consorci del Moianès.

