matí, elaboració de la típica Escudella de Castellterçol, de 9 a 11, esmorzar popular amb
cansalada, pa i vi, i a la 1 del migdia, benedicció i repartiment de l’Escudella. A les 5 de la
tarda, al pavelló municipal, Ball de Carnestoltes, a càrrec de l’Ampa de l’IE Ramona Calvet i
Esplai Draks.
- Calders. A les 7 de la tarda , al Casal Social, xerrada debat amb Núria Picas.
- Sant Quirze de Safaja. A les 10 del matí a la Casa del Poble, Gent gran activa: IOGA.
Organitza Consell Comarcal i Ajuntament.
DIMECRES 6
- Calders. A les 7 de la tarda, al Casal Social, Txi-kung. Cultura de la dona.
- L’Estany. De 10 del matí a 1 del migdia, al Barbolet de Moià, i en el mar del Dia internacional
de la Dona, Taller i Tastet de cuina. Organitza: Ajuntament- Casa de Cultura. Inscripcions a
l’Ajuntament.

DIVENDRES 1
- Calders. A les 3 de la tarda, Rua de Carnestoltes pels carrers del poble, i ball al Centre Cívic
per la companyia la Bombeta. A les 5 de la tarda, al Casal, Cicle de Xerrades Espai Família:
descobrim el cervell per educar millor, a càrrec d’Útil Consultoria. Organitza: Consell
Comarcal i Ajuntament.
- L’Estany. A les 5 de la tarda, a la sala polivalent de la casa de cultura, en el marc del Dia
Internacional de les Dones, recollida de receptes de cuina de Festa. Organitza: Ajuntament
de L’Estany i Casa de Cultura.
- Moià. A les 8 del vespre, a la biblioteca, Festa Mundial del Cinema Curt: Bandarra! Projecció
de curts amb crispetes. A partir de 16 anys.
- Santa Maria d’Oló. A partir de les 3 de la tarda, amb inici al Torrent Gros, Rua de Carnestoltes
i Judici al Carnestoltes. Amb berenar popular i Animació. Ampa Llar d’Infants El Cuc i Ampa
Escola Sesmón d’Oló. A 2/4 de 9 del vespre al Centru, “pintem una pancarta”. Cultura de la
dona.
DISSABTE 2
- Castellterçol. De 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda, amb inici a la plaça Vella, Rua de
Carnestoltes, a càrrec de l’Esplai Draks.
- Moià. A partir de les 5 de la tarda, amb inici a la Plaça Major, Rua del Carnestoltes infantil.
Organitzat pel CAU. En acabar, animació infantil i coca i xocolata a Les Faixes.
- Monistrol de Calders. A la Plaça Nova, a les 10 del matí, pintem un mural. A les 11 del matí,
taula rodona amb Núria Picas i Olga Rabinad. I a les 12 del migdia, vermut musical amb Jud
Joud.
DIUMENGE 3
- Castellterçol. A 2/4 de 7 de la tarda, al Centre Espai Escènic, Mostra de teatre ESCENA42:”
Selfie” Grup Filagarsa de Molins de Rei.
- L’Estany. De 10 a 1 del matí, al Centre de visitants, visita guiada al Centre de visitants, mina
de desguàs, itinerari i ruta de les fonts. Més informació, preus i inscripcions a l’Ajuntament.
A 2/4 d’11 del matí, al local social cine, Carnestoltes infantil. Organitza: ACR. A 3/4 de 9 del
vespre, al local social, Lliga de futbol Real Madrid – Barça. Organitza: Penya Barcelonista
de L’Estany.
- Sant Quirze de Safaja. A les 11 del matí, amb sortida des de la Plaça de l’Església, Rua de
Carnestoltes infantil, amb els timbalers No m’atabalis. A partir de les 12 del migdia, al Centre
Cívic Parc de l’Aigua, Gran Festa infantil amb música i taller de decoració de màscares.
A partir de la 1 del migdia, Pica-pica pels assistents. Amb concurs de disfressa i parada
d’intercanvi de disfresses.
- Santa Maria d’Oló. A partir de les 9 del matí, al Torrent Gros, 7a Cursa Saltamarrades
(21km, 10km i 5 km), i també cursa infantil: Minimarrades. Organitza: Centre Excursionista
d’Oló. Més informació: www.saltamarrades.cat.
DILLUNS 4
- Castellterçol. De 10 a 2, a la Sala de lectura: SOREA.
DIMARTS 5
- Castellterçol. Durant tot el matí, a la plaça Prat de la Riba, Festa de L’Escudella; a les 8 del

DIVENDRES 8
- Castellterçol. A les 11 del matí, Dia Internacional de la Dona; representants del Grup de
dones penjaran el llaç al balcó de l’Ajuntament.
- Collsuspina. A 2/4 d’11 a l’escola: xerrada i contacontes. A 1/4 de 6 de la tarda, al Local
Social, Taller de ciència per als més petits, en el marc del Dia Internacional de la Dona.
- L’Estany. A 2/4 de 9 del vespre, a la Plaça del Monestir, i en el marc del Dia internacional de
la Dona, lectura del manifest. Organitza: Casa de Cultura i Ajuntament.
-Moià. A les 12 del migdia, a la plaça del Cap, Activitats i jocs de la (Des)igualtat. A la 1,
lectura del manifest. A 2/4 de 6 de la tarda, pintada de pancartes, i a 1/4 de 7, també des
de la plaça del Cap, Sortida cap a la manifestació a Manresa. Cultura de la Dona. A les 7
tarda, a la sala exposicions del Casal, en el marc dels actes del Dia Internacional de les Dones,
Inauguració de l’exposició ”Vam lluitar i continuem lluitant”, amb lectura del manifest
elaborat pels joves de l’IES Moianès. A les 8 del vespre a Can Carner, Presentació del llibre
“La belleza del silencio”, a càrrec de l’autor Vicente Merlo. A les 8 del vespre, a la biblioteca,
Recital “Amb ulls de dona”, a càrrec de l’Alícia Arisa i en Baltasar Fonts #DiadelaDona.
- Monistrol de Calders. En el marc del Dia de la Dona, a 2/4 de 9 del vespre, Tast de vins
femenins, i seguidament a les 9 Sopar de la Dona.
-Santa Maria d’Oló. A les 7 de la tarda, concentració davant de l’Ajuntament, dins el marc
del Dia de la Dona.
DISSABTE 9
- Calders. A les 10 del matí, a la plaça Major, activitats diverses en el marc del Dia de la Dona.
- Castellterçol. A 2/4 de 7 de la tarda, al Centre Espai Escènic, Cineclub de la Comarca del
Moianès, amb la projecció de la pel·lícula “Made in Dagenham”, en el marc del Dia de la
Dona.
- Moià. A les 12 del migdia, al Museu, presentació del còmic “Pompeu Fabra. L’aventura de
la llengua”, de Gemma Pauné i Oriol Garcia Quera, editada pel Dalmau Editors, i a les 12 del
migdia, inauguració de l’exposició “Pompeu Fabra. Una llengua complerta”, produïda pel
Consorci de Normalització Lingüística en motiu de l’any Fabra 2018. A les 7 de la tarda, inici
de la Rua de Carnestoltes (sortida carrer Nazarí Alibés), i a partir de 2/4 de 12 de la nit, a Les
Faixes, Festa de Carnestoltes.
- L’Estany. A les 10 del matí, a la pista vella, i en el marc del Dia internacional de la Dona,
Pintem un mural. A 2/4 de 10 del vespre, a l’Hostal Grau, Sopar celebració Dia internacional
de les Dones. Organitza: Ajuntament de L’Estany i Casa de cultura.
- Monistrol de Calders. Taller d’autodefensa (lloc i hora a concretar). A les 9 del vespre, al
Centre Parroquial, teatre amb l’obra E.R. de Josep Maria Benet i Jornet.
- Santa Maria d’Oló. A les 6 de la tarda, a l’Espai Hemalosa, XXII Festa de la Dona, amb
la xerrada/taller: Davant de l’adversitat, creativitat i sentit de l’humor, a càrrec de Maria
Navarrete (exclusivament dones). A les 8 del vespre, a l’Hostal Santa Maria, Sopar de Dones
(19€) i a continuació Ball amb el Josep M. d’Avinyó. Organitza Col·lectiu de Dones d’Oló.
DIUMENGE 10
- Castellterçol. A les 11 del matí, al Roquer – Rentador de llana, recull de la història oral al
Rentador de la llana amb un espectacle audiovisual “Les Veus del Safareig”, a càrrec de
Rosa Vendrell. I també amb contes pels menuts, a càrrec de Teresa Arrufat. I en acabar l’acte,
piscolabis per tothom. A les 6 de la tarda, a la sala gran de les Escoles Velles, projecció d’un
audiovisual acompanyat de cançons que ens portarà a fer un passeig pels diferents safareigs

que hi ha a Catalunya. A 2/4 de 7 de la tarda, al Centre Espai Escènic, Mostra de teatre
ESCENA42: “La caiguda dels Deus” amb Carlins de Manresa.
- L’Estany. A les 6 de la tarda, al local social cine, i en el marc del Dia internacional de les
Dones, actuació de La Rateta ja no escombra l’escaleta amb “Problemes Europeus”.
Organitza Casa de Cultura i Ajuntament de L’Estany.
- Santa Maria d’Oló. A 2/4 d’11 del matí, Visita a l’Espai Hemalosa i ruta per descobrir les
particularitats geològiques d’Oló amb una caminada fins el mirador del Brai. Inscripcions al
Consorci del Moianès. A les 6 de la tarda, a l’Espai Hemalosa, teatre “Nadal a cals Cupielo”.
Venda d’entrades a l’Ajuntament.
DIMARTS 12
- Collsuspina. A 2/4 de 4 de la tarda, al Casal de la Gent Gran, Taller per dones: L’empoderament
a través de la història de vida. Organitza: Consell Comarcal i Ajuntament.
- Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca, Laboratori de lectura “La ciutat dels infants”,
amb el disseny d’un nou barri al poble. Activitat familiar, per a infants a partir de 4 anys.
- Monistrol de Calders. A les 6 de la tarda, a Ca la Mestra, Taller per dones: L’empoderament
a través de la història de vida. Organitza: Consell Comarcal i Ajuntament.
- Sant Quirze de Safaja. A les 10 del matí, davant l’Ajuntament, Gent gran activa: Caminada.
Organitza: Consell Comarcal i Ajuntament.
DIJOUS 14
- Castellterçol. A les 7 de la tarda, a l’Espai de lectura, activitat del Bibliobús: “Els vespres
malgastats” diàleg poètic entre Josep Pedrals (llibre: Els límits del Quim Porta), i Míriam
Cano (llibre: Ancoratges) i amb l’il·lustrador Pol Anglada.
- Moià. A 1/4 de 6 de la tarda, a la Biblioteca, última trobada de l’ Atrapallibres, categoria 10
anys, per comentar el llibre Bestiolari 2, de Josep Vallverdú.
DIVENDRES 15
- Castellterçol. A 2/4 de 9 del vespre, a la Sala de Lectura, Presentació dels pressupostos
municipals, Castell en Positiu.
- Calders. A les 5 de la tarda, al Casal, Cicle de xerrades Espai Família: Descobrim el cervell
per educar millor, a càrrec d’Útil Consultoria. Organitza: Consell Comarcal i Ajuntament.
DISSABTE 16
- Castellterçol. De 10 del matí a 2 del migdia, a Cal Recader, Cicle de xerrades Espai Família,
Valors per fer-los créixer, a càrrec de Roser Sellés. Organitza: Consell Comarcal i Ajuntament.
De 9 del matí a 2 del migdia, amb sortida des de l’aparcament del Cap, Sortida botànica a la
Fageda de Barnils. Flora Catalana Moianès.
- Moià. A partir de les 8 del vespre, a l’Espai Cultural Les Faixes, Celebració Saint Patrick’s
Day. Organitza: Country Moià. A les 8 del vespre, a l’auditori Sant Josep, Concert de Joventuts
Musicals: Cicle Joves: Grup de violoncels del Conservatori de Manresa.
- Santa Maria d’Oló. De les 11 del matí a les 7 de la tarda, a la Fundació La Plana, Taller
de creació experimentant amb la paraula amb Laia Claver. Del dissabte 16 a sopar fins
diumenge 17 a la tarda, celebració de la primavera (sopar, ritual, dormir, caminada,
simbolisme personal i vermut, dinar i conclusions). Més informació i inscripcions: info@
fundaciolaplana.org
DIUMENGE 17
- Castellterçol. A 2/4 de 7 de la tarda, al Centre Espai Escènic, Mostra de teatre ESCENA42:
“Losers”, amb GrupTàndem de Santa Perpètua de la Mogoda.
- Sant Quirze Safaja. I Calçotada Popular a Sant Quirze Safaja. A les 11del matí, al Parc de
l’Aigua, Activitats infantils. A 2/4 de 2 del migdia, Calçotada (19,50€). Organitza: Ampa Escola
Sant Quirze Safaja.
- Santa Maria d’Oló. A les 2 del migdia, a la Plaça Catalunya, “Kalçotada Olonenka” i a les 4 de
la tarda Concert amb Víctor Grané i Sergi Padilla. A 2/4 de 6 de la tarda, a l’Espai Hemalosa,
“Pinta Musical”. Aula Municipal de música d’Oló.
DILLUNS 18
- Moià. A 1/4 de 6 de la tarda, a la Biblioteca, última trobada de l’ Atrapallibres, categoria 10
anys, per comentar el llibre Cançó de bressol per a un huracà i altres contes dormilegues, de
Joan Faldilles & Amand David Fernández. Tertúlia dinamitzada per Montserrat Plans.
- Monistrol de Calders. A les 5 de la tarda, a Ca la Mestra. Trobada de Gent Gran Activa de
Monistrol de Calders. Organitza: Consell Comarcal i Ajuntament.

DIMARTS 19
- Castellterçol. A les 6 de la tarda, als mòduls IE, cicle de xerrades Espai Família: acompanyar
als adolescents en la presa de decisions, a càrrec de: eines serveis socioeducatius SCCL.
Organitza Consell Comarcal i Ajuntament.
- Moià. A 1/4 de 6 de la tarda, a la Biblioteca, última trobada de l’ Atrapallibres, categoria
11/12 anys, per comentar el llibre Tània Claravall, de Maria Parr. A les 8 del vespre, a la
biblioteca, Llegir el teatre: Tertúlia sobre l’obre de teatre El futur d’Helena Tornero, a càrrec
d’Elvira Permanyer (Sortida al TNC dissabte 30 de març).
- Sant Quirze de Safaja. A les 10 del matí, a la Casa del Poble, Gent activa SQS: Pilates.
Organitza: Consell Comarcal i Ajuntament.
DIMARTS 26
- Castellterçol. A les 6 de la tarda, als mòduls IE, cicle de xerrades Espai Família: acompanyar
als adolescents en la presa de decisions, a càrrec de: eines serveis socioeducatius SCCL.
Organitza Consell Comarcal i Ajuntament.

DISSABTE 30
- L’Estany. De les 9 del matí a la 1 del migdia, amb sortida des de la plaça del Monestir,
2a Jornada de neteja de fonts i abocadors. Programes a part. Organitza: Ajuntament de
L’Estany i ADF.
DIUMENGE 31
- Castellterçol. A les 6 de la tarda, a Cal Recader, Concert de Música Clàssica. Organitza:
Associació Arrels i Ajuntament de Castellterçol. A 2/4 de 7 de la tarda, al Centre Espai Escènic,
Cinema: Cineclub de la Comarca del Moianès.
ABRIL
DIMARTS 2
- Sant Quirze de Safaja. A les 10 del matí, a la Casa del Poble, Gent activa SQS: Pilates.
Organitza: Consell Comarcal i Ajuntament.

DIMECRES 20
- Castellterçol. De 8 del matí a 2 del migdia, a la Sala de Lectura. Expedició i renovació del
DNI.

DIJOUS 4
- Moià. A les 8 del vespre, a l’INS Moianès, Cicle de xerrades Espai família: Com puc motivar el
meu fill en les estudis, a càrrec de Carles Ventura. Organitza: Consell Comarcal del Moianès
i Ajuntament.

DIVENDRES 22
- Castellterçol. De 8 del matí a 2 del migdia, a l’Espai de Lectura. Expedició i renovació del
DNI. A les 7 del vespre, a l’Espai Franch, Presentació del llibre de Sergi Sol “Oriol Junqueras.
Fins que siguem lliures”.
- Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca, “La bruixa Brunilda i la poesia dels objectes”,
a càrrec del rondallaire i músic Raül Benéitez #DiaMundialdelaPoesia.

DISSABTE 6
- L’Estany. De 2/4 de 10 del matí a la 1 del migdia, amb sortida des de la plaça del monestir,
recorregut geològic pels voltants de l’estany de l’Estany. Organitza: Geoparc de Catalunya
Central i Centre de visitants.
- Moià. Durant tot el dia, al Molí Nou, Festa del porc. A les 8 del vespre, a l’Auditori Sant
Josep, Concert Joventuts Musicals amb Noelia Cotuna, arpa.

DISSABTE 23
- Castellterçol. A 2/4 de 7 de la tarda, a l’Espai de lectura, Cinema, Cineclub de la Comarca
del Moianès. A 2/4 de 8 del vespre, al Centre Espai Escènic, Ballada Esbart Rosa d’Abril i
Esbart Castell de Tona.
- Moià. A les 8 del vespre, a l’Auditori Sant Josep, Concert Joventuts Musicals, amb Raquel
Areal, violí i Karla Martinez, piano.
- Sant Maria d’Oló. De 2/4 d’11 a 2/4 de 3 del migdia, a la Fundació La Plana, Taller de salut:
Immunitat i malaltia autoimmune, a càrrec de Montse Vives i Santi Vancells. Més informació
i inscripcions: info@fundaciolaplana.org

DIUMENGE 7
- L’Estany. De 10 a 1 del matí, amb sortida des de la Plaça del Monestir, Sortida temàtica Ruta
Graugés II; un itinerari pels indrets que van inspirar-lo. Inscripcions, preus i més informació:
Centre de visitants de L’Estany
- Castellterçol. A les 12 del migdia, a la plaça Vella, trobada Roda d’Esbarts infantils i juvenils.
En cas de pluja es farà al Centru. Organitza: Esbart Rosa d’Abril.
Més informació a: www.esbartrosadabril.cat

DIUMENGE 24
- Castellterçol. A 2/4 de 7 de la tarda, al Centre Espai Escènic. Mostra de teatre ESCENA42:
“Arsènic i puntes de coixí” amb l’Associació teatral Clot-Camp de l’Arpa el Partiqui de
Barcelona.
-Moià. De les 9 del matí a les 2 del migdia, Recorregut geològic a peu per l’entorn de les
Coves del Toll. Activitat gratuïta. Organitzat pel Geoparc Mundial Unesco, l’Ajuntament i el
Museu de Moià. Inscripció al web: www.geoparc.cat
- Santa Maria d’Oló. De 11 del matí a 7 de la tarda. Taller d’Astrologia. Fundació La Plana. A
les 5 de la tarda, Tertúlies literàries. Fundació La Plana. info@fundaciolaplana.org.
DILLUNS 25
- Moià. A les 8 del vespre, a la biblioteca, Tertúlia literària sobre la novel·la La confessió de la
lleona, de l’escriptor Mia Couto, a càrrec del professor de literatura Ignasi Puig.
DIMECRES 27
- Castellterçol. A 2/4 de 8 de la tarda, a l’Espai de Lectura, Club de Lectura: a propòsit de Rua
de captius. de Francesc Grau Viader.
- L’Estany. A 2/4 d’11 del matí, a la Casa de Cultura, Gent Gran activa:” xerrada sobre
l’insomni”. Organitza: Consell Comarcal i Ajuntament.
DIVENDRES 29
- Moià. A 1/4 de 6 i a 1/4 de 7 de la tarda, a Les Faixes “El Moianès canta: Els aprenents de
solfa”, amb la participació de les escoles del Moianès. Hi participen 10 escoles, 190 cantaires,
orquestra, narradora i solista.
- Sant Quirze de Safaja. A les 10 del matí, Cicle de caminades Mou-te pel Moianès! Visita
Sant Quirze de Safaja. Informació i inscripcions al Consell Comarcal.

DIMARTS 9
- Sant Quirze de Safaja. A les 10 del matí, davant de l’Ajuntament, Gent gran activa: Caminada.
Organitza: Consell Comarcal i Ajuntament.

ACTIVITATS DEL CONSORCI – CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS:
TENS PLANS PER SETMANA SANTA? TENS ENTRE 18 I 26 ANYS? TENIM UN
PROJECTE PER A TU! “LINGUISTIC DIVERSITY, INCLUSION AND SUSTAINABILITY”
És un INTERCANVI JUVENIL que pretén introduir la diversitat lingüística europea i conceptes
bàsics d’inclusió i sostenibilitat lingüística.
CALENDARI: del 13 al 21 d’abril
LLOC: Moià
PROCEDÈNCIA DELS JOVES: Bèlgica, Itàlia i Portugal
Més info: Consell Comarcal del Moianès. 93 820 80 00 / ccmn.joventut@ccmoianes.cat

PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL MOIANÈS:
Ens trobareu a:
-Del 22 al 24 de març, al B-Travel: Saló del Turisme de Barcelona.
-El 6 i el 7 d’abril, a Alícia’t: Festa de la gastronomia de les comarques de Barcelona, a Món
Sant Benet -Sant Fruitós de Bages,
- I del 12 al 14 d’abril, al Mercat del Ram: Mercat del sector ramader, turístic i lúdic, a Vic.

EXPOSICIONS

- Moià.
· Durant el mes de març, a la Biblioteca, i en motiu del dia de la Dona Treballadora:
Exposició “Mostra de Dones importants”, elaborada per els alumnes de 4t de l’Escola
Pública Josep Orriols i Roca, i Exposició de pintures “Dona”, on es pretén donar visibilitat
a les dones en tots els àmbits, a càrrec del col·lectiu Reivinc [ART], Artistes pels drets
socials.
· Fins el 30 d’abril, al Museu, 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.

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. 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.
-Dissabte 16 de març, Les Coves del Toll inicien l’horari d’estiu. Dissabte i diumenge, de
2/4 d’11 a les 7 de la tarda i els festius i ponts, de 2/4 d’11 a les 3 de la tarda.

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.

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 (veure les visites guiades en els dies de l’agenda).

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
(veure les visites guiades en els dies de l’agenda).

ACTIVITATS DE LES ENTITATS / AJUNTAMENTS MARÇ 2019

CALDERS
- Bibliobús. Dijous 14 i 28 de març i 11 d’abril, d’11 a 2/4 de 2 del matí.
- Mercat setmanal. Dissabte al matí.
- Txi-kung. Cada dimecres d’1/4 de 8 a 1/4 de 9 del vespre al Casal Social. Impartit per l’Alba
Camprubí.
- Català nivell inicial. Cada dimarts a la tarda de 4 a 2/4 de 6, a la seu social de l’ATAP.
- Curs d’introducció a la ceràmica. Els dijous de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tarda, al Casal Social
de Calders.
- Curs English speaking. Amb inici el 13 de març, els dimecres de 8 a 9 del vespre, al Local Social
de Calders.
- Associació Cultural de la Dona de Calders. Dilluns, dimarts i dimecres, de 5 a 7 de la tarda al
local d’entitats. Cosir a mà i a màquina, mitja i ganxet, puntes de coixí. Gratuït per les sòcies.
- Trobades lúdiques del Caldaus. Cada dimarts a partir d’1/4 de 10 del vespre, a la sala
d’entiats o biblioteca: jocs de taula com el Catan, Carcassone, Pandèmic... Més informació:
caldausludic@gmail.com

CASTELLCIR

- Bibliobús. Dijous 7 i 21 de març i 4 d’abril, de 12 a 2 del migdia.

CASTELLTERÇOL

- Bibliobús. Dijous 7, 14, 21 i 28 de març i 4 i 11 d’abril, de 4 a 7 de la tarda, a la plaça Prat de
la Riba.
- Mercat setmanal. Dissabtes al matí, a la plaça Enric Prat de la Riba.
- Pavelló d’Esports Joan Casanovas. Obert de 9 a 11 del matí i de 2/4 de 5 a 10 del 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. Dimarts 12 i 26 de març i 9 d’abril, de 4 a 6 de la tarda.
- Puntes de coixí. Els dilluns de 5 a 7 de la tarda, al 2n pis de l’Ajuntament.
- Costura. Els dimarts de 5 a 7 de la tarda, al 2n pis de l’Ajuntament.
- Ganxet. Els dijous de 5 a 7 de la tarda, al 2n pis de l’Ajuntament.
- Balls en línia. El segon i el quart dissabte de cada mes, de 2/4 de 5 a les 6 de la tarda, al local
Social Ramon Cabanes. Per més informació, presentar-se al local abans que comenci l’activitat
- Ioga. Els dijous al vespre, al local social.
- 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

- Bibliobús. Dimecres 13 i 27 de març i 10 d’abril , d’11 a 2/4 de 2 del matí.
- Mercat setmanal. Dimarts al matí, al centre del poble.
- Taller d’ús de telèfons mòbils. Els dies 1, 8, 15, 22 i 29 de març, de 7 a 2/4 de 9 del vespre, a
la sala polivalent de la Casa de Cultura. A càrrec de Joan Purtí. Inscripcions i més informació a
l’Ajuntament.
- Club de rol. Els dilluns, d’octubre a juny, de 2/4 de 6 a 7 de la tarda, a l’escola. A càrrec de Sergi
– Tel. 676900981. AMPA de l’Escola.
- Biodansa. L’11 i el 25 de març, el 8 i 22 d’abril, el 6 i 20 de maig i el 3 i 17 de juny, de 2/4 de 8
a 9 del vespre, a l’hotel d’entitats. A càrrec d’Antònia Sentias: 669877573. I també Biodansa en
família, a l’escola, els dilluns cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda. Ampa de l’Escola.

L’ESTANY

- Gimnàstica. Dilluns i dijous, d’11 a 12 del matí, a l’hotel d’entitats. Associació de Gent Gran
de L’Estany.
- Zumba. Els dimarts, de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del vespre, al Local Social.
- Cant coral. Els dimarts de 9 a 10 de la nit, al local de l’Associació de la Gent Gran.
- Ioga. Els dimarts i dijous de 5 a 6 de la tarda, a l’hotel d’entitats. Grup de Ioga de L’Estany. I els
dijous, de 2/4 de 7 a ¾ de 8, també a l’hotel d’entitats, a càrrec d’Eli Vidal.
- Ioga per adolescents. Els dimecres de 8 a 9 del vespre, a la Sala Polivalent de la Casa de
Cultura. A càrrec d’Eli Vidal.
- Taller de dibuix i còmic. Els dimecres, de 2/4 de 6 a 7 de a tarda, a l’Escola. A càrrec de Sergi:
676900981. Ampa de L’Escola.
- Pilates. Els dimecres de 8 a 9 del vespre, a l’Hotel d’Entitats.
- Teixir llana. Els dimecres i divendres de 2/4 de 5 a 6 de la tarda, al Local de l’Associació de
Gent Gran.
- Xerrem en anglès. Els dijous, de 3/4 de 8 a 2/4 de 10 del vespre, al local de l’associació de
gent gran.
- Consultori de noves tecnologies. El primer divendres de mes, de 6 a 7 de la tarda, al local de
l’Associació de Gent Gran.
- Jocs de taula. Els dissabtes i diumenges de 5 a 7 de la tarda, al Local de l’Associació de Gent
Gran, Jocs de taula.
- Cinema clàssic. El tercer diumenge de mes, de 2/4 de 5 a 6 de la tarda, a la sala polivalent de
la Casa de Cultura, Cinema clàssic. Associació de Gent Gran de L’Estany.
- Sardanes. Els dissabtes de 6 a 8 de la tarda, al local social Cine, Sardanes. Associació de 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.
- 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 a Can Carner. Consulta els idiomes, calendari i horaris a
l’entitat Banc del temps.
- Cercle Artístic. Els dimarts de 6 a 2/4 de 8 del vespre, a Can Carner, Dibuix.

MONISTROL DE CALDERS

- Bibliobús. Dimecres 6 i 20 de març i 3 d’abril, d’11 a 2/4 de 2 del matí.

SANT QUIRZE DE SAFAJA

- Bibliobús. Dijous 14 i 28 de març i 11 d’abril, de 2/4 de 12 a 2 migdia.
- IV Concurs literari Màrius Torres. Més informació a: www.sqs.cat. El 28 d’abril, a la tarda, a
la plaça de l’església, durant l’Aplec de Sant Quirze Safaja, es farà l’entrega de premis i lectura
de les narracions guanyadores.
- 1ª edició Concurs de reciclatge: Donem forma al reciclatge. Més informació a: www.sqs.cat.
Exposició i lliurament de premis el 12 de maig.

SANTA MARIA D’OLÓ

- Bibliobús. Dimecres 7, 14 i 21 de març i 3 i 10 d’abril, de 4 a 6 de la tarda.
- Mercat setmanal. Dimarts al matí a la plaça Sant Antoni Maria Claret.
- 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/
Orriols i Roca, i Exposició de pintures “Dona”, on es pretén donar visibilitat a les dones en tots

