DISSABTE 9
- Collsuspina. El 9 i 16 de febrer, de 6 a 8 de la tarda, al local social, Campionat de
futbolin (2€ la inscripció per parella – inscripcions al 690837287).
DIMARTS 12
- Moià. A partir de 2/4 de 6 de la tarda, a la Biblioteca, Tarda de tallers: Taller de
carnestoltes relacionat amb personatges de cine. Farem capes i antifaços.
- Sant Quirze Safaja. A les 10 del matí, amb sortida des de davant de l’Ajuntament,
Caminada de Gent Gran Activa de Sant Quirze Safaja. Organitza Consell Comarcal
i Ajuntament.

FEBRER 2019
DISSABTE 2
- Castellcir. A les 12 del migdia, a la Sala Sant Jordi, presentació del llibre d’Eva
Escalera , “Un àngel majestuós”, amb l’acompanyament del grup musical “Pedres
Vives” de Moià.
- Castellterçol. De 12 del migdia a 5 de la tarda, al Pavelló Municipal de Castellterçol,
Arrossada Popular: Arrossada de muntanya i campionat mundial de pedra, paper
o tisora. A càrrec d’Activaterçol. A 2/4 de 7 de la tarda, al Centre Espai Escènic,
Cinema: pel·lícula “El temps que roman”. Cineclub la Comarca del Moianès.
DIUMENGE 3
- Castellterçol. De 8 del matí a 4 de la tarda, a la Plaça Vella, Kedada Trail (12, 21 i
42 km, i mini kedada pels més menuts). Més informació a: semprecorrent.blogspot.
com.es. Sortida botànica (molses i lliris de neu), al Torrent del Gaí. Inscripcions a
moianes.floracatalana@gmail.com. A les 6 de la tarda, a Cal Recader, Presentació
del llibre “Un àngel majestuós”, a càrrec de l’autora, Eva Escalera.
- L’Estany. De 10 a 1 del matí, amb sortida des del Centre de Visitants de L’Estany (pl.
del Monestir, 4): Visita guiada al Centre de Visitants, la mina de desguàs i itinerari
Domini de la terra (3 hores de durada). Preus i més informació: Centre de Visitants
/ Ajuntament de L’Estany.
DILLUNS 4
- Castellterçol. De 10 del matí a 2 del migdia, a l’Espai de lectura, SOREA.
DIMECRES 6
- Moià. A les 7 de la tarda, a Can Carner, Xerrada: compres per internet. Coneixes
els teus drets? Saps com fer una devolució? I una reclamació? Vine i t’ho expliquem!
Més informació i inscripcions: Consell Comarcal del Moianès.
DIJOUS 7
- Castellterçol. A 2/4 de 6 de la tarda, a l’Espai de Lectura, Laboratoris de lectura:
L’armari de l’Olívia, a càrrec del Bibliobús Tagamanent (per infants de P4 a 2on de
Primària)
DIVENDRES 8
- Moià. A 2/4 de 8 de la tarda, a la Biblioteca, Xerrada i projecció del documental
“K2 + Broad Peak + Manaslu: 72 dies al límit”, de l’alpinista Sergi Mingote, on
explica la seva experiència a la muntanya i el projecte 3 x 8000 Solidary Project,
New Guinness Record. Col·labora G.E.M.I.

DIJOUS 14
- Collsuspina. De 2/4 d’11 a 2/4 de 12 del matí, a la plaça Major, Visita de l’Oficina
Mòbil d’Informació al Consumidor.
- Moià. A 1/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca, Trobada dels participants de
l’Atrapallibres categoria 10 anys, per comentar el llibre “Soc una nou” de Beatriz
Osés.
DISSABTE 16
- Collsuspina. El 9 i 16 de febrer, de 6 a 8 de la tarda, al local social, Campionat de
futbolin (2€ la inscripció per parella – inscripcions al 690837287).
- Moià. A les 12 del migdia, a la biblioteca, presentació del llibre “Molta terra
catalana a l’Havana (Vo.l I)”, de Josep Maria Torné (de Monistrol de Calders).
Organitza: Associació cultural Modilianum. A 1/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca,
Trobada dels participants de l’Atrapallibres categoria 9 anys, per comentar el llibre
“Que venen els fantasmes” de David Fernández. Tertúlia dinamitzada per Montse
Plans. A les 8 del vespre, a l’auditori Sant Josep, Concert de Joventuts musicals (VII
Cicle Joves Talents), amb Arnau Balcells , piano.
- Monistrol de Calders. Festa Major d’Hivern. A les 5 de la tarda, pels carrers del
poble, Rua de Carnestoltes. A les 6 de la tarda, al pavelló, xocolatada solidària i
jocs infantils.
DIUMENGE 17
- Castellterçol. A 2/4 de 7 de la tarda, al Centre Espai Escènic, Mostra de Teatre
Escena 42: “Una nit a casa seva senyora”, amb Grup Escènic Casino de Caldes de
Montbui.
- L’Estany. A les 5 de la tarda, al local social cine, Teatre: La senyora Florentina i el
seu amor Homer, de Mercè Rodoreda. Companyia Folls pel teatre.
- Monistrol de Calders. Festa Major d’Hivern. Durant tot el matí i fins al migdia, Fira.
A les 9 del matí, esmorzar de pagès. A les 11, Festa castellera amb els castellers de
Sant Joan de Mediona. A la 1 del migdia, benedicció dels animals. A 2/4 de 2, tast
de cerveses artesanes i vermut a la sala petita, i a les 2 del migdia, al pavelló, Dinar:
Escudella de Monistrol. A les 5 de la tarda, al Centre Parroquial, Teatre, obra: E.R,
de Josep Maria Josep i Jornet. Grup de Teatre del Centre Parroquial de Monistrol de
Calders (venda d’entrades des de les 4 de la tarda).
DIMARTS 19
- Moià. A 1/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca, Trobada dels participants de
l’Atrapallibres categoria 11/12 anys, per comentar el llibre “Un regal sense obrir”
de Manianne Verge. A les 8 del vespre, a la biblioteca, Llegir El Teatre: Tertúlia sobre
l’obra de teatre “La bona persona de Sezuan”, de Bertold Bretch, a càrrec d’Elvira
Permanyer (Sortida al TNC el divendres 22 de febrer a les 8 – Més informació a la
Biblioteca).

DIVENDRES 22
-Moià. A les 8 del vespre, a la biblioteca, segona xerrada del Cicle d’Hivern del
Cercle Artístic Moianès.
-Santa Maria d’Oló. Mou-Te pel Moianès! L’últim divendres de cada mes visitem un
municipi, aquest cop: Santa Maria d’Oló. Organitza: Consell comarcal i Ajuntament.
DISSABTE 23
-Castellterçol. A 2/4 de 7 de la tarda, a la Sala de Lectura, Cinema. Cineclub la
Comarca del Moianès.
-L’Estany. A 2/4 de 8 del vespre, al local social cine, Projecció del documental:
L’Estany: Teixit de Gent i Art. Organitza: Hagakure films, S.A i Casa de Cultura.
-Moià. A les 8 del vespre, a l’auditori Sant Josep, Concert de Joventuts Musicals
(temporada Xarxa de músiques de Catalunya), Psaiko Quartet, quartet de saxos.
DIUMENGE 24
- Castellterçol. A les 8 del matí, a la Sala de Lectura, Taller d’estudi i de determinació
de plantes. Flora Catalana Moianès. A les 10 del matí, amb sortida des de la Plaça
dels Estudis, Sortida botànica a la Font de l’Àngel. Flora Catalana Moianès. A 2/4
de 7 de la tarda, al Centre Espai Escènic, Mostra de teatre Escena 42: “Qui té por
de Virginia Wolf”, amb grup de Teatre Qullonaca de Terrassa.
-L’Estany. A les 5 de la tarda, al local social cine, Ball amb Almas Gemelas (programes
a part). Organitza ACR.
DILLUNS 25
- Moià. A les 8 de vespre, a la Biblioteca, Tertúlia sobre la novel·la “Bearn o la sala
de nines”, de l’escriptor Llorenç Villalonga, a càrrec de Marià Baqués.
DIMARTS 26
- Moià. A les 7 de la tarda, a Can Carner, Xerrada: Finançament: clàusules abusives,
quan es pot reclamar, hipoteques... Més informació i inscripcions al Consell
Comarcal del Moianès.
DIMECRES 27
- Castellterçol. A 2/4 de 8 del vespre, a l’Espai de Lectura, Club de Lectura: “Dues
línies terriblement paral·leles”, de Franscesc Grau Viader.
DIJOUS 28
- Castellterçol. A la tarda, a les Escoles Velles, Dijous Llarder.
- Moià. A patir de quarts de 4 de la tarda, pels carrers del poble, Rua de Carnestoltes,
de l’Escola Pia de Moià.
MARÇ
DIVENDRES 1
- Calders. Celebració del Carnestoltes. Escola Anton Busquets i Punset.
- L’Estany. A 2/4 de 7 de la tarda, a la sala polivalent de la casa de cultura, recollida
de receptes de cuina de Festa (programes a part). Organitza: Ajuntament de
L’Estany i Casa de Cultura. De 7 a 2/4 de 9 del vespre, a la sala polivalent de la Casa
de cultura, Taller d’ús de telèfons mòbils, a càrrec de Joan Purtí. Inscripcions a
l’ajuntament 93 8303000.
DISSABTE 2
- L’Estany. Lliga de futbol Real Madrid – Barça (programes a part). Organitza: Penya
Barcelonista de L’Estany.
- Moià. A partir de les 5 de la tarda, amb inici a la plaça major, Carnestoltes infantil.
Organitzat pel CAU.

EXPOSICIONS
Calders: - Fins al 20 de febrer del 2019, a Cacis – Forn de la Calç, exposició: L’Art és l’home
agregat a la naturalesa, de Nil Nebot. Més informació: www.cacis.cat
Castellcir:- Fins al 28 de febrer, i de dilluns a divendres de 10 a 2/4 de 2 del matí i els
dimecres de 4 a 2/4 de 7 de la tarda, a la Sala Sant Jordi de l’Ajuntament, Exposició de
fotografies, que porta per títol ”Trenquem el silenci”, de l’Associació Lilium, de suport a
dones víctimes de violència.
Castellterçol:- Durant tot el mes, a l’Espai de Lectura, mostra d’art de Joan Vilajoana “Per
Res Igual Exploto”.
Moià:- A partir del 8 de febrer, a la Biblioteca: exposició “Va de cine”, de la pintora
manresana Lídia Flotats. Rostres del cinema clàssic i actual. - A partir de l’1 de març, al
Museu de Moià, exposició temporal “Pompeu Fabra. Una llengua complerta”, produïda pel
Consorci de Normalització Lingüística en motiu de l’any Fabra 2018. Accés gratuït i visitable
en horari de Museu. Activitat gratuïta.- Fins al 27 de febrer, al museu de Moià, exposició
temporal “25 anys de pessebristes a Moià”, produïda per l’associació de Pessebristes.
Accés gratuït i visitable en horari de Museu. Activitat gratuïta.
L’Estany:- Fins al 28 de febrer, a la Sala Polivalent de la Casa de Cultura, Exposició “Petjades
Pictòriques” de Josepa Custó. Organitza: Ajuntament/Casa de Cultura.
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/

DIUMENGE 3
- L’Estany. De 10 a 1 del matí, al Centre de visitants, itinerari temàtic 1º diumenge
de mes, amb visita guiada al Centre de visitants, mina de desguàs, itinerari i ruta
de les fonts. Més informació, preus i inscripcions a l’Ajuntament. Lliga de futbol
Real Madrid – Barça (programes a part). Organitza: Penya Barcelonista de L’Estany.
A la tarda, al local social cine, Carnestoltes infantil (programes a part). Organitza:
ACR.
- Santa Maria d’Oló. Cursa Saltamarrades. Més informació: www.olo.cat

CARNESTOLTES
2019

2019

CONSULTA LA FESTA DE CARNESTOLTES A LES WEBS
DELS DIFERENTS MUNICIPIS DEL MOIANÈS!

COVES DEL TOLL
Moià. Obertes dissabtes i diumenges, festius i ponts de 2/4 d’11 del matí a 3 del migdia
(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.

DIMARTS 5
- Castellterçol. Durant tot el matí, a la plaça Prat de la Riba, Festa i Fira de L’Escudella
(programes a part).
DIMECRES 6
- L’Estany. De 9 del matí a 1 del migdia, Taller i Tastet de cuina (programes a part).
Organitza: Ajuntament- Casa de Cultura. Inscripció imprescindible trucant al 93 830
30 00.

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.

DIVENDRES 8
- L’Estany. De 7 a 2/4 de 9 del vespre, a la sala polivalent de la casa de cultura,
Taller d’ús de telèfons mòbils, a càrrec de Joan Purtí. Inscripcions i més informació
a l’ajuntament 93 8303000.

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.

DISSABTE 9
- Moià. A les 12 del migdia, al Museu, presentació del còmic “Pomeu Fabra.
L’aventura de la llengua”, de Gemma Pauné i Oriol Garcia Quera, editada pel Dalmau
Editors, i inauguració de l’exposició “Pompeu Fabra. Una llengua complerta”,
produïda pel Consorci de Normalització Lingüística en motiu de l’any Fabra 2018.
A partir de les 6 de la tarda, Rua de Carnestoltes, i a partir de les 12 de la nit Festa
a les Faixes.
- L’Estany. A 2/4 de 10 del vespre, a l’Hostal Grau, Sopar de les dones (programes a
part). Organitza: Ajuntament de L’Estany i Casa de cultura.
- Santa Maria d’Oló. Festa de la Dona. Més informació: www.olo.cat
DIUMENGE 10
- L’Estany. A les 6 de la tarda, al local social cine, actuació de La Rateta ja no
escombra l’escaleta amb “Problemes Europeus”. Organitza Casa de Cultura i
Ajuntament de L’Estany.

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” –
Ecomuseu del Moianès . Més informació: Ajuntament de Santa Maria d’Oló i
info@ecomuseu.olo@gmail.com

Consulta tots els cursos i activitats que organitzem a
www.consorcidelmoianes.cat
www.ccmoianes.cat

ACTIVITATS DE LES ENTITATS / AJUNTAMENTS FEBRER 2019
CALDERS

- Mercat setmanal. Dissabte al matí.
- Bibliobús. Els dijous 14 i 28 de febrer, d’11 a 2/4 de 2 del migdia, davant l’escola.
- Cursos al Casal Social de Calders. Més informació al Casal. Tel. 938309263 o casal@calders.cat
- Trobades lúdiques del Caldaus. Cada dimarts a partir d’1/4 de 10 del vespre, a la sala
d’entitats –biblioteca, Jocs de taula moders: Catan , Carcassone, Pandèmic... Més informació:
caldausludic@gmail.com
- Activitats de l’Associació Cultural de la dona de Calders, al local d’entitats. Els dilluns, Cosim a
mà i a màquina, els dimarts, mitja i ganxet i els dimecres: Puntes de coixí. De 5 a 7 de la tarda.
Més informació i inscripcions: Contactar amb la Junta en horari de les activitats. Organitza:
Associació Cultural de la Dona de Calders.

CASTELLCIR

-Bibliobús. Els dijous 1, 7 i 21 de febrer i 7 de març, de 12 a 2 del migdia, davant l’escola.

CASTELLTERÇOL

- Mercat setmanal. Dissabtes al matí, a la plaça Enric Prat de la Riba.
- Bibliobús. El dijous 7, 14, 21 i 28 de febrer i 7 de març, de 4 a 7 de la tarda a la Plaça Prat de
la Riba.
- Pavelló d’Esports Joan Casanovas. Obert de 9 a 11 del matí i de 2/4 de 5 a 10 el vespre. Pavelló
municipal de Castellterçol.
- Espai de lectura. Obert de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 del vespre, a la plaça Vella. Conversa en català:
de 4 a 5 de la tarda. Club de lectura infantil: de 5 a 6 de la tarda.
- Escacs. Els dilluns, dijous i divendres de 2/4 de 8 a 9 del vespre a l’Espai de Lectura.
- Partits de Futbol. Dissabtes i diumenges, al camp de Futbol i Pavelló Municipal Joan Casanovas.
- Creixement personal per a dones. D’1/4 de 10 a 3/4 de 12 del matí, trobades quinzenals.
Inscripcions a l’Ajuntament.
- Grup de dones. De 4 a 2/4 de 6 de la tarda, Trobada setmanal. Inscripcions a l’ajuntament.
- Fem salut! De 2/4 de 4 a 2/4 de 5 de la tarda, trobada setmanal. Inscripcions a l’ajuntament.
- Caminades saludables. Activitat setmanal. Més informació i inscripcions a l’ajuntament.

COLLSUSPINA

- Bibliobús. Els dimarts 12 i 26 de febrer, de 4 a 7 de la tarda.
- Taller de costura: Els dimarts de 5 a 8 del vespre, al casal dels avis (2º pis de l’Ajuntament).
- Puntes de coixí: Els dilluns de 5 a 8 del vespre, al casal dels avis (2º pis de l’Ajuntament).
- Taller de ganxet: Els dijous de 3 a 7 de la tarda, al casal dels avis (2º pis de l’Ajuntament).
- Balls en línia. El segon i el quart dissabte de cada mes, de 2/4 de 5 a 6 de la tarda, al local social.
Per més informació presentar-se al local abans de que comenci l’activitat.
- Punt Jove i Punt de Trobada. Els divendres, de 2/4 de 5 a 8 del vespre i els dissabtes de 5 a
2/4 de 9 del vespre, al local social Ramon Cabanas, amb servei de bar, espai de joc i activitats.

L’ESTANY

- Mercat setmanal. Dimarts al matí, al centre del poble.
- Bibliobus. Dimecres 13 i 27 de febrer, d’11 a 2/4 de 2 del migdia.
- Setmana de les Dones. De l’1 al 10 de març. Dona-li la volta!
- Activitats fixes a l’Hotel d’Entitats: els dilluns, cada 15 dies, de 2/4 de 8 a 9 del vespre,
Biodansa, a càrrec d’Antònia Sentias: 669877573. Contactar-hi per whatsapp. Dilluns i
dijous, d’11 a 12 del matí, Gimnàstica. Organitza Associació de la gent gran de L’Estany.
Dimarts i dijous, de 5 a 6 de la tarda, Ioga. Organitza: Grup de Ioga de l’Estany. Els dimecres,
de 8 a 9 del vespre, Pilates. Els dijous de 2/4 de 7 a 8 del vespre, a l’hotel d’entitats, Ioga.
- Activitats fixes a l’Escola: Els dilluns (cada 15 dies), de 6 a 7 de la tarda, Biodansa en Família,
a càrrec d’Antònia Sentias i AMPA. Els dimecres de 2/4 de 6 a 7 de la tarda, Taller de Dibuix i
Còmic, a càrrec de Sergi: 676.900.981. Organitza: AMPA.

L’ESTANY

- Activitats fixes al Local social Cine: els dimarts de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del vespre, Zumba. Els
dissabtes, de 6 a 7 de la tarda, Sardanes. Organitza: l’Associació de la Gent Gran de L’Estany.
- Activitats fixes al local de l’Associació de gent gran: Els dijous de 3/4 de 8 a 2/4 de 9 del vespre,
Xerrem en anglès. Els dissabtes i diumenges, de 5 a 7 de la tarda, Jocs de taula. Els dimarts de 9
a 10 del vespre, Cant Coral. Els divendres, de 5 a 6 de la tarda, Teixir amb llana. El 1º divendres
de cada mes, de 6 a 7 de la tarda, Consultori de noves tecnologies. Activitats organitzades per
l’Associació de la Gent Gran de L’Estany.
- Activitats fixes a la Sala Polivalent de la Casa de Cultura: els dimecres de 8 a 9 del vespre, Ioga
per adolescents. Organitza: Ajuntament de l’Estany. El tercer diumenge de cada mes, a les 5 de
la tarda, Cinema clàssic. Organitza: Associació de la Gent Gran de L’Estany.

MOIÀ

- Mercat setmanal. Diumenge al matí a la plaça Major..
- Biblioteca de Moià: Els dilluns de 2/4 de 4 a 2/4 de 5 de la tarda, conversa en alemany. Els
dimarts de 2/4 de 4 a 2/4 de 5 de la tarda, conversa en anglès.
- La Biblioteca dedica el mes de febrer al setè art: al cinema. Durant tot el mes de febrer
participa a la travessa dels Òscars, i et podràs endur una subscripció mensual a la plataforma
Filmin.cat #biblio&cine
- I durant el mes de febrer, també a la biblioteca, Taller de poesia i Teatre, amb els alumnes de 6è
de l’Escola Pública J.Orriols i Roca i l’Escola Pia de Moià, a càrrec de Montse Vila, de TaetreART.
- Activitats de Cultura de la Dona. Ioga i Txi Kung a Can Carner. Consulta els horaris a l’entitat
Cultura de la dona.
- Banc del temps. Intercanvi lingüístic, els dimecres de 7 a 9 del vespre, a Can Carner. Consulta
els idiomes que es fan a l’entitat Banc del temps.
- Cercle Artístic. Els dimarts de 6 a 2/4 de 8 del vespre, a Can Carner, Dibuix.
- Escola de Música de l’Escola Pia. Del 25 al 28 de febrer, de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 del vespre,
Audicions a l’Auditori Sant Josep i la residència-Hospital Vila de Moià, per part dels alumnes.
Obertes a tota la població.

MONISTROL DE CALDERS

- Bibliobús. Els dimecres 6 i 20 de febrer i 6 de març, d’11 a 2/4 de 2 del migdia a l’Av. del Doctor
Pere Tarrés.

SANT QUIRZE SAFAJA

- Bibliobús. Els dijous 14 i 28 de febrer, de 2/4 de 12 a 2 del migdia, al costat de l’escola.

SANTA MARIA D’OLÓ

- Mercat setmanal. Dimarts al matí a la plaça Sant Antoni Maria Claret.
- Bibliobús. Els dimecres 6, 13, 20 i 27 de febrer i 7 de març, de 4 a 7 de la tarda, a la Plaça Sant
Antoni Maria Claret.
- Activitats de la Fundació la Plana. Dissabte 2 i diumenge 3 de febrer, Nit de contes. Diumenge
17 de febrer, Taller d’Astrologia. Dissabte 23 de febrer, Taller de Salut. Diumenge 24 de febrer,
Tertúlia literària: Simone Weil, María Zambrano i Martha Nussbaum. Diumenge 3 de març,
Taller de cosmètica. Per a més informació, preus o inscripcions: 93 838 52 03 / funlaplana@
gmail.com
- Concurs Xarxes socials Agència Catalana de l’aigua. Concurs d’imatges i vídeos a les xarxes
amb el lema “l’ús i l’abús dels plàstics, el seu impacte i què fas tu per minimitzar-ne els efectes”,
fins al 10 de març. Més informació a: https://www.olo.cat/
- El Centru. Obert de 5 a 8 de la tarda, els dimecres, dijous i divendres, i un dissabte al mes de
10 del matí a 6 de la tarda.

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

