DIMARTS 2
- Moià. A 2/4 de 8 del vespre, a la Biblioteca, conferència sobre la poetessa moianesa
Josefina Pons (1941-2012) a càrrec del poeta Josep Fàbrega.
DIMECRES 3
- Santa Maria d’Oló. A les 2/4 de 4 de la tarda, al Centre de Serveis, Xerrada-tastet de la
beguda d’Hidromel, a càrrec d’en Simó Parareda, vinater i apicultor. Cal confirmar assistència
al mateix centre: 938384136.
DIJOUS 4
- Moià. A les 8 del vespre, a l’IES Moianès, Xerrada espai família: “Com motivar els meus
fills en els estudis”, a càrrec de Carles Ventura. Organitza: Consell Comarcal del Moianès.
DIVENDRES 5
- L’Estany. De 7 a 2/4 de 9 del vespre, a la Sala polivalent de la Sala de Cultura, Xerrada
Informativa “Assegurances: què cal saber? A càrrec de Joan Purtí (Catalana d’Occident).
- Moià. A 2/4 de 8 del vespre, a l’Auditori Sant Josep, l’escriptor Joan Pinyol presentarà el
seu llibre “Avi, et trauré d’aquí”. Organitza: Òmniun Cultural del Moianès. A les 8 del vespre,
a la Biblioteca, Nit de cinema. Els curts per joves més destacats del moment. Amb pel·lícules
procedents d’alguns festivals membres de la Catalunya Film Festivals. Per a infants a partir de
6 anys. Tu porta el pijama i les sabatilles, i nosaltres hi podem les crispetes i coixins.
- Santa Maria d’Oló. A 2/4 de 9 del vespre, al Centru, Xerrada: Els contes clàssics avui.
Xerrada-taller adreçat a mares, pares, àvies i avis. A càrrec de Marta Julià. Organitza: escola
Sesmón.
DISSABTE 6
- Castellterçol. A les 5 de la tarda, a l’Espai de lectura, Literatura testimonial catalana, la gran
desconeguda, a càrrec de l’escriptor i traductor Arnau Pons.
- L’Estany. De 9 del matí a 2 del migdia, amb sortida des de la Plaça del Monestir, Recorregut
Geològic pels voltants de l’Estany, amb Josep Maria Mata (6.2 km) Inscripcions a www.
geoparc.cat. Organitza: Geoparc de la Catalunya Central i Centre de Visitants.
-Moià. Sortida matinal a Puig-Reig i visita a la 3ra Fira de Novel.la Històrica, i trobada de
Clubs de Lectura del Bages, Berguedà i Moianès, on es farà tertúlia sobre la novel·la El camí
de les aigües, amb l’autora Carme Martí. Més informació i inscripcions a la biblioteca. Durant
tot el dia , a l’espai del Molí Nou, Festa del Porc: activitats al voltant de la gastronomia del
porc, jocs rurals i jocs infantils, concerts de nit. A partir de les 8 del vespre, a l’espai Cultural
Les Faixes, Celebració del dia de Andalucía. Organitza: Casa de Andalucía de Moià. A les 9
del vespre, a l’Auditori de Sant Josep, Concert de Joventuts musicals: Esther Pinyol – arpa.
- Monistrol de Calders. A les 6 de la tarda,els alumnes de l’escola l’Esqueix representaran
l’obra musical, “Turmix de contes”. Hi haurà taquilla inversa i els diners recaptats es donaran
a l’Hospital Sant Joan de Deu.
- Santa Maria d’Oló. A les 7 de la tarda, a l’espai Hemalosa,”Per nassos” espectacle
interdisciplinar de teatre, música i dansa, adreçat a públic adult. Preu 5€.

DIUMENGE 7
- Castellterçol. A les 8 del matí amb sortida des de l’aparcament del CAP, Sortida botànica
al Grony del Vilardell (Castellcir). Flora Catalana Moianès. A les 12 del migdia, a la sala de
lectura, Taller d’estudi i determinació de plantes. A les 12 del migdia, a la plaça Prat de la
Riba, Roda d’Esbarts Catalònia. Esbarts convidats: Sant Jordi de Barcelona,Esbart Dansaire de
l’Hospitalet, Agrupació cultural i Dansaire Pla del Penedès i Agrupació Folklòrica Igualadina.
Més de 100 balladors compartint una activitat comuna, la Dansa tradicional Catalana. Esbart
Rosa d’Abril.
- Granera. A 2/4 d’1 del migdia, després de la missa, i amb lloc de trobada al Casal, Visita a
les pintures romàniques de Santa Cecília. Organitza: Ajuntament de Granera i Parc Natural
de Sant Llorenç.
- L’Estany. De 10 del matí fins la 1 del migdia, amb sortida des del Centre de Visitants, Ruta
literària Graugés. Preu adults 3€, de 8 a 17 anys 1€, menors de 7 anys gratuït. Inscripcions al
938303000. Organitza: Centre de Visitants de l’Estany.
-Moià. A les 9 del matí, sortida des de la Plaça Sant Sebastià, II Caminada Solidària del
CAAD. Inscripcions a partir de les 8. A partir de 2/4 d’11 del matí, al Circuit Verd, 3 hores de
resistència Derbi Variant. Organitza: Motoclub Moianès. A les 6 de la tarda, a l’Auditori Sant
Josep, presentació del llibre “Història del Lluís” de Glòria Pons.
DIMARTS 9
- Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, a la Biblioteca, TdeTallers, Taller de Sant Jordi, vine a fer el
teu drac!
- Sant Quirze Safaja. A les 10 del matí, davant de l’ajuntament, Gent Activa: Caminada.
Organitza: consell Comarcal del Moianès.
- Santa Maria d’Oló. De 2/4 d’11 a 2/4 de 12, a la Plaça St. Antoni M. Claret, Oficina del
consumidor, visita de l’oficina mòbil per atendre totes les vostres consultes i oferir-vos
informació sobre temes de consum, a càrrec del Tècnics de la Diputació de BCN.
DIJOUS 11
- Castellterçol. A 1/4 de la tarda, al Centre Espai Escènic, La màgia dels llibres!, un espectacle
sorprenent, a càrrec de MagiaDiver. Organitza:Bibliobús Tagamanent.
- Moià. A 2/4 de 7 de la tarda, a la Biblioteca, Concert de Haikús musicals i música de
pel·lícules, a càrrec dels alumnes de l’Espai Musical de Moià.
DIVENDRES 12
- Castellterçol. A les 7 de la tarda, a l’espai de lectura, inauguració de l’exposició Traços, obra
pictòrica d’Andreu Elías.
DISSABTE 13
- Castellterçol. A les 2/4 de 8 de la tarda, al Centre Espai Escènic, Concert Diego Ramos &
Grupo.
- Granera. De 2/4 d’11 a 1 del matí, Taller de Marxa Nòrdica – sortida pràctica fins al Còdol
de Castellar. Places limitades: inscripcions a l’ajuntament.
- Moià. A les 8 del vespre, a l’Auditori de Sant Josep, VII cicle de joves talents Maria Vilardell
Viñas, amb Trio Guillen (Arnau Balcells, piano. Lluc Rovira, violoncel. Jan Badia , clarinet).
Organitza: Joventuts Musicals de Moià.
DIUMENGE 14
- Castellcir. Matinal pel Moianès (Castellcir) Més informació: GEMI-Moià.
- Castellterçol. De 10 a 2 del matí, al CAP, Campanya Donació de Sang. A les 6 de la tarda,
a l’Espai Franch, Memorial Democràtic (cicle de cinema): “Mourir à Madrid”. A les 6 de
la tarda, actuació del cos de Dansa i el grup juvenil de l’Esbart Rosa d’Abril, al Centre
Parroquial de Centelles.
- Moià. A partir de les 10 del matí, al Circuit Verd de Moià, 3 hores de resistència sobre terra.
- Santa Maria d’Oló. A 2/4 d’11, a l’espai Hemalosa, Visita a l’Espai Hemalosa, i a continuació,
en vehicles particulars, anirem cap a Sant Joan d’Oló, on podrem veure el comunidor i
l’església amb els seus retaules barrocs. Preu adults;3€/ de 7 a 18 anys 1€/menors gratuït.
Inscripcions al Consorci del Moianès 938301418.

DIJOUS 18
- Castellterçol. A 2/4 de 7 de la tarda, a l’Espai Franch, Memorial democràtic (Cicle de
cinema): “El viaje a ninguna parte”. A 2/4 de 9 del vespre, al casc antic de Castellterçol,
Processó de dijous sant “Armats”.
- Moià. A les 9 del vespre, a la Plaça Major, Els Armats.
DIVENDRES 19
- Moià. A les 9 del vespre, amb sortida des de l’Església Parroquial, Processó del Divendres Sant.
- L’Estany. De 2/4 de 12 a 2/4 de 1 del migdia, amb sortida des de l’Església, Viacrucis pels
carrers del poble. Organitza: Junta parroquial i Ajuntament de l’Estany.
DISSABTE 20
- Castellcir. A les 5 de la tarda, visita a Esplugues. Organitza: Consorci del Moianès. A 2/4 de
10 del vespre, a la Plaça Vella, representació de la Moixiganga “ La paraula i la Dansa en la
Passió de Crist”.
- Castellterçol. A les 9 del vespre, a la plaça vella, La Moixiganga “La paraula i la Dansa en la
Passió de Crist”.
- L’Estany. Festa de la primavera. A les 10 del matí, Caminada popular (ACR). A les 12 del
migdia, Taller de Malabars, a càrrec de Moi Jordana. A la tarda sigways, tir amb arc, zumba,
taller de decoració de pa de pessic i magdalenes i a les 11 de la nit, final de festa amb karaoke.
Organitza: ajuntament de l’Estany-ACR
- Sant Maria d’Oló. A partir de les 4 de la tarda, pels carrers del poble, Caramelles i Bastoners.
DIUMENGE 21
- Calders. A les 10 del mati, amb començament al c/ Moià, Caramelles amb el Grup
de Caramelles de Calders. A 2/4 d’1 del migdia, cantada a la Plaça, i a 2/4 de 2 davant el
restaurant la Guàrdia. Organitza: grup de Caramelles de Calders.
- Castellcir. Fira Agronatura. Durant tot el matí i fins al migdia, parades d’artesania, alimentació
i comerç local. En el marc de la fira diverses activitats, com ballada del grup juvenil i el cos de
Dansa de l’Esbart de Castellterçol. A 2/4 de 6 de la tarda, Aplec de Sardanes, amb la Cobla
Ciutat de Cornellà.
- Castellterçol. A les 9 del vespre, al Centre Espai Escènic, Programació professional Centru
2019: “Alba Carmona” – música.
- Monistrol de Calders. A les 12 del migdia, a la Sala petita, Sant Jordi, amb la presentació
del llibre “Poble Vertical” , a càrrec de l’escriptora Nayat Kait i la il·lustradora Carla Gallen.
Organitza: Comissió de festes.
- L’Estany. Al llarg del matí, pels carrers i places del poble, Caramelles, a càrrec del grup
“Sortits de l’ou” . A 2/4 d’1 del migdia, a la Plaça del Monestir, ballada i cantada de Caramelles
i Sardanes.
- Santa Maria d’Oló. A 2/4 de 10 del matí, pels carrers del poble, Caramelles i Bastoners.
DILLUNS 22
- Castellterçol. A les 6 de la tarda, a l’Espai Franch, Memorial democràtic (Cicle de cinema):
“Salvador Puig Antich”.
- Monistrol de Calders. A les 8 del matí, amb sortida des de la Plaça de l’Església, Caminada
Popular. Organitza: Comissió de festes.
DIMARTS 23
- Calders. A les 10 del matí, a la Plaça de l’Església, “Llegim al carrer” Organitza: Escola Anton
Busquets i Punset. A 2/4 de 4 de la tarda, al Centre Cívic, lliurament de premis del XIII
Certamen Anton Busquets i Punset de narrativa any 2019. A 2/4 de 5 de la tarda, al Centre
Cívic, entrega de premis del XIII Certamen Literari Anton Busquets i Punset de narrativa.
- Castellterçol. A la tarda, a l’Espai de lectura (a 2/4 de 6) i a la plaça Vella, Sant Jordi:
Espectacle de titelles i música “llegendes de bèsties i valentes”, amb Marta Esmarats, Taller
a càrrec de l’Esplai Draks, i durant tot el dia parades amb venta de roses i llibres als carrers
i places de Castellterçol.
- Moià. Sant Jordi - Llegim al carrer, durant tot el matí, els alumnes de tots els centres
educatius, ompliran les Places del poble amb lectures. A la tarda, a la Plaça del CAP, actuació

de l’Escola Municipal de Dansa Somnis, de l’Escola de Música de l’Escola Pia i de l’Espai
Musical de Moià. Diada de Sant Jordi, tot el dia pels carrers, parades de llibres i roses.
- Monistrol de Calders. A les 4 de la tarda, davant l’Ajuntament,”Llegim al carrer”, amb els
nens i nenes de l’Escola l’Esqueix amb la lectura de contes del llibre “Menjacontes”.
- Santa Maria d’Oló. Durant tot el dia, a la Plaça Catalunya, Sant Jordi 2019: parades de roses
d’Arans i diverses activitats organitzades per l’escola Sesmón d’Oló. Parades de llibres, flors i
la presentació del projecte d’emprenedoria: “COOPEROLÓ”, a càrrec del alumnes de CS i 4rt.
A 2/4 d’11, Llegim al carrer, grup dels grans i a les 11 grup dels mitjans. I durant tot el dia , a
la Plaça de Catalunya, Exposicions i rifa.

MAIG
DIVENDRES 3
- Calders. De 6 a 8 de la tarda, Portes obertes a la Llar d’infants: Tren blau.

DIMECRES 24
- Castellterçol. De 2/4 de 5 a 2/4 de 6 de la tarda, a les Escoles Velles, De les arrels a les
branques (intercanvi d’experiències lectores entre Arrels i club de lectura infantil). I a 2/4 de
8 del vespre, a l’Espai de lectura, Club de lectura a propòsit de Por de stefan Zweig.
- Santa Maria d’Oló. Sortida al teatre a veure l’espectacle “Remena nena”. Més informació al
telèfon 938208000 del Consell Comarcal del Moianès.

DIUMENGE 5
- Calders. De 10 del matí a 1 del migdia, a la Plaça, 20a Trobada de puntaires i brodadores.
Per apuntar-se: racodeldidal@gmail.com o Roser 938309371.
- Castellterçol. A les 6 de la tarda a l’Espai de Lectura, Cinema. Cineclub la Comarca del
Moianès.
- Granera. A 2/4 d’1 del migdia, després de la missa, i amb lloc de trobada al Casal, Visita a
les pintures romàniques de Santa Cecília. Organitza: Ajuntament de Granera i Parc Natural
de Sant Llorenç.
- L’Estany. De 10 del matí a 1 del migdia, Visita al Centre de Visitants i Itinerari de l’aigua i la
Mina. Preu adults 3€, de 8 a 17 anys 1€, menors de 7 anys gratuït. Inscripcions al 938303000.
Organitza: Centre de Visitants de l’Estany.

DIJOUS 25
- Castellcir. De 2/4 d’11 a 2/4 de 12 del matí, a la plaça Abat Escarré, Visita de l’Oficina mòbil
d’atenció al consumidor.
- L’Estany. A 2/4 de 6 de la tarda, a l’escola de L’Estany, Xerrada Espai família: Transicions en
la primera infància. Organitza: Consell Comarcal del Moianès.
DIVENDRES 26
- Castellterçol. Cicle de caminades Mou-te pel Moianès! Visita a Castellterçol. Informació i
inscripcions al Consell Comarcal. Organitza: Consell Comarcal i Ajuntament.
- Moià. A les 8 del vespre, a la Biblioteca, Chaplin desconegut. Presentació, projecció i debat
al voltant de 3 capítols de la sèrie documental anglesa UNKNOW CHAPLIN (1983). Organitza:
Cercle artístic del Moianès i Cineclub La Comarca del Moianès.
DISSABTE 27
- Castellterçol. XXII Fira del món geganter. Consultar programa. Participació de l’Esbart Rosa
d’Abril .
- Moià. A partir de les 10 del matí, a la pista de l’Escola Pública Josep Orriols Roca, Dia
Internacional de la Dansa. (en cas de pluja ens traslladarem a les Faixes) Organitza: Escola
de Dansa Municipal Somnis.
DIUMENGE 28
- Calders. A les 11 del matí, Visita al Forn de la Calç. Organitza: CACIS – Consorci del Moianès.
A 2/4 d’1 del migdia, al Centre Cívic, presentació del llibre “Camí de Mar” de Lluís Cerarols i
Manel Codina. Amb la intervenció també de Josep Ruaix i Josep Fàbrega. Organitza: Edicions
de L’Albí i Ajuntament de Calders.
- Castellterçol. XXII Fira del món geganter. Consultar programa. De 8 del mati a 2 del migdia,
amb sortida a les 8 des de l’aparcament del CAP, sortida botànica a Emprius (Sant Llorenç
Savall). Flora Catalana Moianès.
- Sant Quirze de Safaja. A 2/4 de 6 de la tarda, a la Plaça de l’Esglèsia, Aplec de Sardanes
amb la Cobla Genisenca. Hi haurà rifa de coques, llonganisses, ous i pernils. I de 2/4 de 6
a 7 de la tarda, taller infantil de ballada de sardanes. Durant l’Aplec també es farà l’Acte
de lliurament de premis del IV Concurs literari Màrius Torres i lectura de les narracions
guanyadores. Organitza: Ajuntament de Sant Quirze de Safaja.
DILLUNS 29
- Moià. A les 8 del vespre, a la Biblioteca, Tertúlia de la novel·la “L’ordre del dia” d’Èric
Vuillard, a càrrec del traductor de la novel·la Jordi Martín Lloret.

DISSABTE 4
- Castellterçol. A les 9 del vespre, al Centre Espai Escènic, Programació professional Centru
2019 “Inmortal” – Teatre.
- Collsuspina. Al local social, teatre: “recordant Rubianes”, de la companyia Qullonaca de
Terrassa.

DIMECRES 8
- Santa Maria d’Oló. A 2/4 de 4 de la tarda, a l’Espai Hemalosa, Espectacle del Bibliobús La
Bleda (teatre-clown9.
DIJOUS 9
- Castellcir. A 2/4 de 12 del migdia, a la Sala Polivalent de Castellcir, La màgia dels llibres!! Un
espectacle sorprenent, a càrrec de MagiaDiver. Organitza: Bibliobús Tagamanent.

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”.
Intercanvi juvenil del 13 al 21 d’abril a Moià. Joves procedents de Bèlgica, Itàlia i
Portugal. Places limitades. Més info: 93 820 80 00 / ccmn.joventut@ccmoianes.cat
OBLIGACIONS LEGALS DE LES ASSOCIACIONS I RESPONSABILITAT DE LES JUNTES
DIRECTIVES
Objectius:
- Conèixer les principals obligacions legals de les entitats no lucratives
- Comprendre els rols i responsabilitats dels membres de les juntes directives.
Del 30 d’abril al 28 de maig, els dimarts de 2/4 de 6 a 2/4 de 9 de la tarda.
Organitza el CAE, amb el suport del Consorci del Moianès.
JA HA SORTIT EL NOU PROGRAMA FORMATIU ABRIL - JULIOL!
Consulta tots els cursos i altres activitats a:

www.consorcidelmoianes.cat
www.ccmoianes.cat

PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL MOIANÈS:
Ens trobareu a:
-El 6 i el 7 d’abril – Festa Alícia’t: Festa de la gastronomia de les comarques de Barcelona,
a Món Sant Benet -Sant Fruitós de Bages.
- Del 12 al 14 d’abril - Mercat del Ram de Vic: Mercat del sector ramader, turístic i lúdic.
- Del 3 al 5 de maig: Mercat d’Escapades, a Barcelona.

· EXPOSICIONS
- Calders. Fins el 25 de maig, al Forn de la Calç, exposició “Llavors per la resistència: mare i terra”
d’Irene Pérez. http://cacis.elforndelacalç.cat/irene-perez-exposa-a-cacis/- Castellterçol. Fins
al 30 d’abril, a l’Espai de Lectura, de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 del vespre, Exposició Traços, d’Andreu
Elías. - Moià. Durant tot el mes d’abril, a la biblioteca, Exposició de quadres de la pintora Virginia
Ruiz Murtro. A l’Espai Jove, Exposició de Sant Jordi, a partir de les creacions que s’hagin fet durant
el taller d’escriptura creativa. Organitza: Espai Jove-Ajuntament de Moià. 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. - Monistrol de Calders. Del 19 al 22 d’abril, a la Casa de la Mestra, exposició del
Concurs de dibuix infantil i juvenil. Organitza: Cercle Artístic del Moianès.
· 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 de 2/4 d’11 del matí a 7 de la tarda, i els 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. Horaris especials setmana santa:
-Del 15 al 18 d’abril - Coves del Toll - Obert per Pasqua! Horari: de 2/4 d’11 del matí a 2 del migdia.
-Del 19 al 21 d’abril - Coves del Toll - Obert per Pasqua! Horari: de 2/4 d’11 del matí a 7 de la tarda.
-22 d’abril - Coves del Toll - Obert per Pasqua! Horari: de 2/4 d’11 del matí a 3 tarda de la tarda.
-I del 14 al 17 de maig, al Parc Prehistòric de les Coves del Toll: “XVIIIè Mercat Escolar de la
Prehistòria”. Per grups escolars i prèvia reserva.
· 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.
Del 15 al 18 d’abril, De vacances de Pasqua al Museu i les Coves!. Diverteix-te i aprèn amb tallers,
jocs i activitats entorn a la Prehistòria, la Història, i Personatges Il·lustres con Rafel Casanova. De 9
a 1 del matí. Per nens de 3 a 12 anys. Inscripcions: 938209134 info@covesdeltoll.com.
· 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) –
Veure dies de visites guiades a l’Agenda. Fora d’aquests dies 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 (veure les visites guiades en
els dies de l’agenda).

· 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).

CASTELLTERÇOL

ACTIVITATS DE LES ENTITATS / AJUNTAMENTS
ABRIL 2019
CALDERS

- Bibliobús. Dijous 11 d’abril o 2 de maig, d’11 a 2/4 de 2 del matí.
- Mercat setmanal. Dissabte al matí.
- Txi-kung - Atap. Cada dimecres d’1/4 de 8 a 1/4 de 9 del vespre a la
muntanya del puig a Calders. Impartit per l’Alba Camprubí.
- Ashtanga Vinyasa – Atap. Els dilluns de 2/4 de 4 a 2/4 de 5 de la tarda i
els dimarts de ¾ de 4 a ¾ de 5 de la tarda, al Casal social, a càrrec de Judit
Mestre.
- 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’entitats o biblioteca: jocs de taula com el Catan,
Carcassone, Pandèmic... Més informació: caldausludic@gmail.com
- Canicross de Petaneres. A partir del mes d’abril, els dimarts al vespre,
esport amb el teu gos. Més informació: info@petaneres.com

CASTELLCIR

- Bibliobús. Dijous 4 i 25 d’abril i 9 de maig, de 12 a 2 del migdia.

CASTELLTERÇOL

- Bibliobús. Dijous 4, 11 i 25 d’abril i 2 i 9 de maig, 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.
- Jornades tecnificació Club Futbol Sala. Del 15 al 18 d’abril de 2/4 de 9 a
2/4 de 2 del migdia, al pavelló municipal de Castellterçol.
- 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. Dimarts a les 4, a l’espai lúdic. Activitat setmanal.
Més informació i inscripcions a l’ajuntament.
- IE Castellterçol. Del 23 al 26 d’abril, Setmana Cultural, amb activitats al
voltant de l’eix transversal del curs:”Les cultures del món”, amb tallers,
xerrades, conferències, concerts, certamen literari, aplec... Més informació
al Bloc del Centre.

COLLSUSPINA

- Bibliobús. Dimarts 9 i 30 d’abril i 14 de maig, 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 4 a 2/4 de 6 de
la tarda, al local Social Ramon Cabanes. Per més informació, presentar-se al
local abans que comenci l’activitat
- Club de Bitlles Catalanes. El diumenge 14 d’abril, el club de bitlles catalanes
fan una tirada al Mercat del Ram.
- 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 10 d’abril i 15 de maig , d’11 a 2/4 de 2 del matí.
- Mercat setmanal. Dimarts al matí, al centre del poble.
- Club de rol. Els dilluns, fins al mes de 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
Sentías: 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.
- 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.
I els dissabtes a la tarda, també. Consulta horaris a l’entitat.
- Club de Judo Moià. Casal de Setmana Santa, del 15 al 18 d’abril, de 2/4 de
9 a 2/4 de 2 del migdia. Preu: 40€. Obert a tothom.
- Espai Jove. Del 15 al 18 d’abril, Setmana Jove: Taller de cuina, vermut musical, caminades joves i molt més. Obrim de dilluns a divendres de 5 a 8 de
la tarda. I els dies 4, 9 i 16 d’abril, a 2/4 de 6 de la tarda, tallers d’escriptura
creativa, amb la col·laboració de Xènia Farrés. Organitza: Espai Jove- Ajuntament de Moià.
- GEMI Moià. Activitats pel mes d’abril: Del 13 al 16 d’abril, ascensió als pics
Mulhacén 3482m i Alcazaba (Sierra Nevada – Granada). Els dies 19, 20 i 21
d’abril, 44a edició de la travessa Moià – França. I el dia 14 d’abril Matinal pel
Moianès (Castellcir).

MONISTROL DE CALDERS

- Bibliobús. Dimecres 24 d’abril i 8 de maig, d’11 a 2/4 de 2 del matí.
- Concurs de Dibuix Infantil i Juvenil. Setmana Santa 2019. Organitza
Cercle Artístic del Moianès. Més informació: http://cercleartisticdelmoianes.blogspot.com. Lliurament de les obres els dissabtes 6 o 13 d’abril
al local del Cercle Artístic, a Can Carner, Moià, de 2/4 de 7 a 8 de la tarda.
Entrega de premis el dia 21 d’abril a Ca La Mestra – Monistrol de Calders.

SANT QUIRZE DE SAFAJA

- Bibliobús. Dijous 11 d’abril i 2 i 16 de maig, 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 i al telèfon 938660368. Entrega de treballs fins el 9 de
maig. Exposició i lliurament de premis el 12 de maig.
-Casal d’Art. Del 15 al 18 d’abril, de 9 a 1 del matí al Parc de l’Aigua, Taller
d’Art amb l’escola d’Art de Moià FORMA. Per a nens i nenes a partir de 1er
de primària. Preu pels 4 dies: 50€

SANT QUIRZE DE SAFAJA

- Escola de Màgia Mas Badó. Del 15 al 18 d’abril, de 9 matí a 5 tarda a Mas
Badó (amb dinar inclòs a les mateixes instal·lacions). Per a nens i nenes a
partir de P3. Preu pels 4 dies: 75€ sense dinar, 99€ amb dinar.
-Anglès bàsic per adults. Els dimarts, de 7 a 2/4 de 9 del vespre, a la Casa del
Poble. Informació i preus: info@novacademia.cat. Amb el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja.

SANTA MARIA D’OLÓ

- Bibliobús. Dimecres 3, 10 i 24 d’abril i 8 de maig, de 4 a 6 de la tarda.
- Mercat setmanal. Dimarts al matí a la plaça Sant Antoni Maria Claret.
- Fundació La Plana. Diumenge 7 d’abril, a les 5 de la tarda, Club de lectura,
parlarem del llibre “Acte de violència” de Manuel de Pedrolo. Dissabte 13
i diumenge 14, inici a les 9 del vespre-Nit Poètica. La poesia als llavis. Dissabte 4 de maig, de 2/4 de 11 a 2/4 de 3,Taller sobre immunitat i malaltia
autoimmune. Diumenge 5 de maig, a les 5 de la tarda, Tertúlia-Pensadores
del naixement i de la pau: Maria Zambrano. Per a més informació i inscripcions a: 938385203 o info@fundaciolaplana.org

