- Santa Maria d’Oló. Festa dels Avis. A la 1 del migdia, a l’Espai Hemalosa, Vermut per
majors de 65 anys més un acompanyant. A les 6 de la tarda, a l’Espai Hemalosa, Històries,
poesies, música i natura, amb un recorregut poètic per l’univers de Chavela Vargas (3€ i
majors de 65 anys gratuït).
DILLUNS 6
- Castellterçol. De 10 del matí a 2 del migdia, a l’Espai de Lectura, SOREA.
- Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca, Cantata “ El Cargol Giravolt”, a càrrec dels
alumnes de l’Escola de Música de l’Escola Pia de Moià. Tot seguit es farà un taller, i us
podreu emportar en Giravolt cap a casa.

MA IG 2019
DIJOUS 2
- Santa Maria d’Oló. A les 7 de la tarda, a l’espai Hemalosa, Acompanyament al Dol: amb
dues xerrades, una per adults i una per a joves. Xerrades conduïdes per psicòlegs de la
Creu Roja i obertes a tot el poble.
DIVENDRES 3
- Calders. De 6 a 8 de la tarda, Portes obertes a la Llar d’infants: Tren blau.
- Moià. Durant el dia, a l’Escola Josep Orriols i Roca, Jocs Florals. A 2/4 de 6 de la tarda, a
la biblioteca, espectacle: la Granja Menuda!, acompanyats per la Cia. Patawa. Sessió de
contes per a infants d’1 a 3 anys.
- Monistrol de Calders. A les 7 de la tarda, a Ca la Mestra, Cicle de xerrades Espai Família:
Agenda Escolar i Ús de pantalles. Consell Comarcal del Moianès. De 5 a 7 de la tarda, a
l’Ajuntament, Taller per joves: Sigues diferent! Vine a crear el teu cv, carta i videocurrículum! Consell Comarcal del Moianès.
- Santa Maria d’Oló. A 2/4 de 8 del vespre, a l’Espai Hemalosa, Xerrada sobre el dolor i el
bon ús dels medicaments. A càrrec d’un professional del Col·legi Oficial de Farmacèutics
de Barcelona.
DISSABTE 4
- Castellterçol. A les 5 de la tarda, a l’Espai de Lectura, conferència sobre literatura testimonial catalana, a càrrec de l’escriptor Arnau Pons. A les 9 del vespre, al Centre Espai
Escènic, Programació professional Centru 2019 “Inmortal, segur que vols viure per sempre” – Teatre.
- Collsuspina. Al local social, a les 5 de la tarda, teatre: “recordant Rubianes: les tribulacions d’un galaicocatalà”, de la companyia Qollunaka de Terrassa.
- Moià. A les 8 del vespre, a l’auditori Sant Josep, Concert de Joventuts Musicals: Nikola
Tanaskovic, acordió.
- Sant Quirze Safaja. A 2/4 de 7 de la tarda, a la plaça de l’Església, Segona Trobada Musical, amb la música del Cor Cantus Firmus de Cenelles i Cor Iolis de la Facultat de Física de
la Universitat de Barcelona. Entrada gratuïta. Al finalitzar refrigeri per a tots els assistents.
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 “El séptimo sello”. Cineclub
la Comarca del Moianès. Cicle Ingmar Bergman.
- Collsuspina. A la Plaça Major, a les 5 de la tarda, 49 Aplec de Collsuspina, amb sardanes
amb la cobla dels Lluïsos de Taradell, rifa de pernils i servei de bar.
- 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
- Moià. Durant tot el dia, a la plaça del Cap, Fira de Consum alternatiu. Organitza: ANC
de Moià.

DIMECRES 8
- Moià. De 5 a 7 de la tarda, a l’Oficina Jove del Moianès, Taller: Sigues diferent! Vine a
crear el teu cv, carta i videocurrículum!. Consell Comarcal del Moianès.
- Santa Maria d’Oló. De 2/4 d’11 a 12 del matí, al Centre de Serveis, Portes Obertes. A
2/4 de 4 de la tarda, a l’Espai Hemalosa, Espectacle del Bibliobús La Bleda (teatre-clown).
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.
- Moià. De 10 a 12 del matí, Jornada de Portes obertes a la llar de l’Escola Pia. A les 6 de
la tarda, a la biblioteca, presentació del conte: Aura al país dels titelles, a càrrec de la seva
autora Remei Graupera, i la il·lustradora Montse Bugatell.
DIVENDRES 10
- Castellcir. A les 8 del vespre, a la Sala Sant Jordi (baixos de l’ajuntament), Reunió oberta
a tothom de preparació de les activitats d’Estiu. Ajuntament de Castellcir.
- Collsuspina. De 5 a 7 de la tarda, al Punt Jove de Collsuspina, Taller per joves: Sigues
diferent! Vine a crear el teu cv, carta i videocurrículum! Consell Comarcal del Moianès.
- L’Estany. A les 10 del matí, a l’Escola i al Centre de Visitants, l’Estany amb Let’s Clean
Europe 2019 (els dies 10, 11 i 12 es fan a tota Europa unes jornades de neteja d’espais
naturals. L’Escola i l’Ajuntament també ens hi afegim. Obert a tothom!! De 4 a 5 de la
tarda, a l’Escola, Inauguració del mural de la façana de l’escola. De 7 a 2/4 de 9 del
vespre, a la Sala Polivalent de la Casa de Cultura, Presentació del llibre la vida d’en Lluís,
a càrrec de Glòria Puig, i presentat per Mn. Carles Riera.
- Moià. Durant el matí, Jornada de portes obertes a l’IES Moianès.
DISSABTE 11
- Calders. A les 7 de la tarda, al Forn de Calç de Calders- CACIS, inauguració de l’exposició
de Josep Morral: Simbiosi.
- Castellterçol. De 5 a 2/4 de 7 de la tarda, al Centre Espai Escènic, Assemblea
extraordinària ADF.
- Moià. A les 8 del vespre, a l’auditori Sant Josep, Concert de Joventuts Musicals: Ferran
Albrich, baríton, i Josep Surinyach, piano.
- Monistrol de Calders. A partir de les 10 del matí, amb sortida des del Punt d’Informació
turística del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, visites guiades pel museu
escultòric de Monistrol.
DIUMENGE 12
- Castellterçol. Al llarg del matí, a la Plaça Prat de la Riba, Fira Ecoterçol. A les 6 de la
tarda, al Centre Espai Escènic, Espectacle musical : “El show dels amics 9s de Navàs,
Palà, Sallent”, a càrrec del Casal de Gent gran de Navàs. Organitza el Casal Arrels de
Castellterçol.
- Moià. D’11 a 1 del mati, jornada de poetes obertes a la llar de l’Escola Pia amb
espectacle en anglès. A les 6 de la tarda, a les Faixes, òpera: Sigues molt benvingut!.
Venda anticipada d’entrades a l’Ajuntament de Moià, solucions digitals de Moià i Llibreria
Yupis a Castellterçol. Venda anticipada: 10 €.

- Santa Maria d’Oló. A les 11 del matí, Visita guiada a l’Espai Hemalosa: Oló a ritme de
teler, i ruta a peu “pedra seca” fins al Celler Colltor, visitarem les instal·lacions i acabarem
amb un tast dels seus vins. Preu visita: Adults 3 € / de 7 a 18 anys 1 € / menors gratuït.
DIMARTS 14
- Monistrol de Calders. De 3 a 6 de la tarda, a l’ajuntament, el Consell Comarcal s’hi
desplaça per fer-te el certificat digital.
DIMECRES 15
- Santa Maria d’Oló. De 5 a 7 de la tarda, al Punt Jove El Centru, Taller per joves: Sigues
diferent! Vine a crear el teu cv, carta i videocurrículum! Consell Comarcal del Moianès.
DIJOUS 16
- Moià. A 2/4 de 8 de la tarda, a la biblioteca, Tertúlia per aprendre i filosofar, on es
parlarà de “A la recerca d’un temps diferent”, a càrrec de Baltasar Fonts.
DIVENDRES 17
- Castellterçol. De 5 a 7 de la tarda, al Punt Jove El Kastell, Taller per joves: Sigues diferent!
Vine a crear el teu cv, carta i videocurrículum! Consell Comarcal del Moianès.
- L’Estany. De 10 del matí a 4 de la tarda, a l’Escola, Festa de la Zer. Organitza Escola de
L’Estany. De 12 a 2 del migdia, a la sala de lectura de L’Estany, el Consell Comarcal s’hi
desplaça per fer-te el certificat digital.
DISSABTE 18
- Castellterçol. De 9 del matí a 2 del migdia, a Cal Recader, Jornada de portes obertes
Escola de música i dansa. A 2/4 de 7 de la tarda, al Centre Espai Escènic, Cinema. Cineclub
la comarca del Moianès. Pel·lícula ONCE.
- Moià. En motiu del dia internacional dels museus de 2/4 d’11 a 2 del mati i de 2/4 de
4 a 6 de la tarda, al Museu de Moià – Casa Rafel Casanova, entrada lliure i gratuïta. A
2/4 de 12 del migdia, a la Surgència del parc prehistòric de les Coves del toll, Laboratori
de lectura: “Seguint les petjades del passat”. Cal inscripció prèvia. Activitat familiar per
a infants a partir de 4 anys. Organitzen: Biblioteca i Coves del Toll. A les 8 del vespre, a
l’auditori Sant Josep, Concert de Joventuts Musicals: Cicle Joves: Quartets de corda Con
Brio i Glac.
- Santa Maria d’Oló. 46a Diada del Soler. Acampada amb el Moviment Júnior.
DIUMENGE 19
- Castellterçol. De les 8 del matí a les 12 del migdia, amb sortida des de l’aparcament del
Cap, sortida botànica a la riera de Fontscalents (Castellcir) – Flora Catalana del Moianès.
De 12 a 2 del migdia, a la Sala de Lectura, Taller d’estudi i determinació de plantes, Flora
Catalan Moianès.
- Moià. A partir de les 8 del matí, a la Plaça del Moianès, Trobada de SEAT 600. A les 12 del
migdia, a l’Auditori de Sant Josep, Concert de l’Espai Musical de Moià.
- Sant Quirze Safaja. A les 11 del matí, al Parc de l’Aigua, III Concurs de pintura infantil
de dibuix ràpid. Inscripció gratuïta i oberta a tothom fins als 15 anys. Temàtica: El teu dia
preferit. Tècnica: Aquarel·la. A l’acabar pica-pica i obsequi per a tots els participants.
- Santa Maria d’Oló. 46a Diada del Soler. Acampada amb el Moviment Júnior. Diumenge
Arrossada Popular. Venda de tiquets a Cal Tutó i Cal Marcelino (4 €).
DIMARTS 21
- Collsuspina. A 2/4 de 4 de la tarda, al Casal, Xerrada: “El maneig de l’insomni”. Organitza
Creu Roja amb el suport del Casal de Collsuspina i Consell Comarcal del Moianès.
- Moià. A les 8 del vespre, a la biblioteca, Llegir el teatre: Tertúlia sobre l’obra de teatre “el
Gran mercado del mundo” de Calderón de la Barca, a càrrec d’Elvira Permanyer. I sortida
al TNC dissabte 1 de juny – Trobada de clubs de lectura de teatre.

DIMECRES 22
- Castellterçol. A les 7 de la tarda, a l’Espai de Lectura, Novel·la negra, amb Jordi Canal, a
propòsit de Keops total, de Jean-Claude Izzo.
DIJOUS 23
- Castellterçol. A 2/4 de 6 de la tarda, a l’Espai de Lectura, Taller de joguines amb envasos,
amb Anna Nieto (Bibliobús Tagamanent).
- Moià. A les 7 de la tarda, a l’auditori Sant Josep, dins els actes de la Setmana dels Avets:
Debat política municipal, amb els candidats a les eleccions municipals.
DIVENDRES 24
- Moià. A 2/4 de 4 del migdia, a l’Escola Pia, Certamen Literari amb l’escriptor David
Nel·lo i l’il·lustrador Ruben Torres. A les 8 del vespre, a la biblioteca, passi del segon
capítol del documental “Chaplin desconegut”- Tresors amagats. Organitza el Cercle
Artístic del Moianès amb la col·laboració del Cineclub La comarca del Moianès.
DISSABTE 25
- L’Estany. Al local social Cine, final de la Copa del Rei Barça – València. Penya Barcelonista
de L’Estany.
- Moià. A les 10 del matí, al taller Arc de Sant Martí, dins els actes de la Setmana dels
Avets: Assemblea Participativa. Durant el matí, Trobada dels Gegants de l’Escola Josep
Orriols i Roca. Cercavila i activitats diverses. Organitza AMPA de L’Escola.
- Monistrol de Calders. A partir de les 10 del matí, amb sortida des del Punt d’Informació
turística del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, visites guiades pel museu
escultòric de Monistrol.
DIUMENGE 26
- Moià. Trobada de tractors antics, amb itinerari per diferents indrets del Moianès. Durant
el matí, al mercat de Moià, dins els actes de la Setmana dels Avets: Paradeta al mercat.
- Santa Maria d’Oló. Amb inscripcions i sortida des de 2/4 de 8 fins a 2/4 de 9 del matí a la
Plaça Catalunya, XXXVIII Caminada Popular: Sender de la Riera i Baga Negra. Preu: 10 €
no soci i 8 € soci pels adults, i els menors de 12 anys 7 € no soci i 5 € soci. 14 km i esmorzar
inclòs. Centre Excursionista d’Oló.

JUNY
DISSABTE 1
- Calders. Al forn de la Calç- CACIS, Taller de performance, fotoperformance, creació
des del cos i observació de la natura: “L’empremta de l’acció”, amb Ana Matey. Més
informació: http://www.elforndelacalc.cat/
- Castellcir. A les 5 de la tarda, dins el programa Benvinguts a Pagès: Visita a Esplugues –
Ecomuseu del Moianès. Organitza: Consorci del Moianès.
- Castellterçol. De 10 del matí a 1 del migdia, a les Escoles Velles, Curs de Compostatge.
De 5 a 7 de la tarda, a l’Espai Franch, Taller literari: literatura testimonial catalana, la gran
desconeguda. A les 6 de la tarda, a l’Espai de Lectura: Cinema “Fresas Salvajes”- Cineclub
la Comarca del Moianès. Cicle Ingmar Bergman.
- L’Estany. A les 12 del migdia, Xerrada a càrrec de Sor Lucía Caram. I després, Dinar
Solidari i aniversari de la Penya Barcelonista. A 2/4 de 8 del vespre, sortida al teatre El
Kursaal: Ovelles. Inscripcions a l’OAC abans del 15 de maig. Preu: 15 €
- Moià. A les 5 de la tarda, a Les Faixes, dins els actes de la Setmana dels Avets: Diversitat
– Mostra d’Arts Escèniques.
DIUMENGE 2
- Castellterçol. A la tarda, a partir de les 6, a la plaça Prat de la Riba, Ballada Final de Curs
Esbart Rosa d’Abril.
- L’Estany. Al llarg del matí, al Centre de Visitants, 4rt sketchcrawl a l’Estany. Dibuixada
popular. Programes a part.
- Moià. A les 6 de la tarda, a Les Faixes, dins els actes de la Setmana dels Avets: Cine
Fòrum: projecció de Campeones.
DIUMENGE 3
- Santa Maria d’Oló. Visita al parc de les olors de Santa Eulàlia de Ronçana per identificar
les plantes arompàtiques i medicinals i conèixer els seus usos. Més informació: Consell
Comarcal del Moianès.
DIJOUS 6
- Calders. D’11 a 2 del migdia, a l’Ajuntament, el Consell Comarcal s’hi desplaça per fer-te
el Certificat digital.

DILLUNS 27
- Moià. A les 8 del vespre, a la biblioteca, Tertúlia literària sobre la novel·la “Una qüestió
personal”, de l’autor japonès, i guanyador del Premi Nobel de Literatura, Kenzaburo Oé,
a càrrec de Marià Baqués.

ACTIVITATS DEL CONSORCI – CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS

DIMARTS 28
- Moià. A les 6 de la tarda, a La Llar Els Avets, dins els actes de la Setmana dels Avets:
Espai d’espiritualitat.

UNIVERSITAT D’ESTIU DEL MOIANÈS

DIMECRES 29
- Castellterçol. A les 7 de la tarda, a l’Espai de Lectura, Tertúlia sobre Rey Carbón de Max,
amb Manel Seguer.
- L’Estany. D’11 a 12 del matí, al Local Social Cine, L’Hora del conte. Bibliobús.
DIJOUS 30
- Moià. A 2/4 de 10 del matí, a l’INS Moianès, dins els actes de la Setmana dels Avets:
Xerrada informativa.
DIVENDRES 31
- Moià. Mou-te pel Moianès! Visita a Moià. Caminada temàtica i visita. Activitat oberta
a tota la gent gran del Moianès. Informació i inscripcions: Consell Comarcal del Moianès.

Consulta el NOU PROGRAMA FORMATIU fins al juliol.
Forma’t al Moianès!!
www.consorcidelmoianes.cat - www.ccmoianes.cat
Ja ho tenim tot a punt, només hi faltes tu!!

De l’1 al 12 de juliol t’oferim 6 cursos!

1.Taller d’expressió artística: Desenvolupament de la creativitat
2. Curs de català: Juguem amb la llengua
3.Eines de millora per a la vida emocional
4.Curs: Biodiversitat, vegetació i fauna a l’espai natural del Moianès
5.Curs: El règim franquista a Catalunya
6. Mindfulness per a tothom

Informació i inscripcions T.938301418 / formacio@consorcidelmoianes.cat

PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL MOIANÈS:
Ens trobareu a:

- Mercat d’Escapades de Barcelona, del 3 al 5 de maig
- Expovacaciones a Bilbao, del 10 al 12 de maig
- Benvinguts a pagès, 1 i 2 de juny

EXPOSICIONS
- Calders. Fins el 25 de maig, al Forn de la Calç - CACIS, exposició “Llavors per la resistència:
mare i terra” d’Irene Pérez. De l’11 de maig al 30 de juny, al Forn de la Calç- CACIS exposició:
Simbiosi, de Josep Morral.
- Moià. Durant tot el mes de maig, a la biblioteca, Exposició de quadres “L’alegria de les
flors”, de Gemma Palau. Fins el 26 de maig, al Museu, exposició temporal “Pompeu Fabra.
Una llengua complerta”, produïda pel Consorci de Normalització Lingüística en motiu de
l’any Fabra 2018. Del 27 de maig al 18 de juny, al Museu de Moià, Exposició temporal “
Escoles d’Altres Mons”, de la Diputació de Barcelona. 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 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.
- 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 al 93 820 91 34.
- Del 27 de maig al 9 de juny, Setmana dels Geoparcs UNESCO Europeus. Les Coves del Toll i
el Museu de Moià, són centres d’Interpretació del Geoparc UNESCO de la Catalunya Central.
Podeu consultar activitats a: www.geoparc.cat.
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 amb anticipació al 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)
– 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
MAIG 2019
CALDERS

- Bibliobús. Dijous 2, 16 i 30 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 9 i 23 de maig, de 12 a 2 del migdia.

CASTELLTERÇOL

- Bibliobús. Dijous 2, 9, 16, 23 i 30 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.
- 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, a les
Escoles Velles, trobades quinzenals. Inscripcions a l’Ajuntament.
- Grup de dones. De 4 a 2/4 de 6 de la tarda, a les Escoles Velles. Trobada
setmanal. Inscripcions a l’ajuntament.

- Fem salut! De 2/4 de 4 a 2/4 de 5 de la tarda, a les Escoles Velles, 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.
- Riure teràpia: l’alegria de viure. Divendres de 2/4 de 4 a 3/4 de 5 de la tarda
a les Escoles Velles. Activitat setmanal. Inscripcions a l’Ajuntament.
- Colònies Esbart Rosa d’Abril. Els dies 18 i 19 de maig, colònies d’esbart.
Interessats: esbartrosadabril@gmail.com.

COLLSUSPINA

- Bibliobús. Dimarts 14 i 28 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.

GRANERA

-Visita a la capella de Santa Cecília. La visita és farà desprès de la missa de 2/4
d’1, cada primer diumenge de mes. Més informació: Ajuntament de Granera.

L’ESTANY

- Bibliobús. Dimecres 15 i 29 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 3/4 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.
- Espai Jove. Obrim de dilluns a divendres de 5 a 8 de la tarda. Els dies 17 i 24
de maig, a partir de les 5 de la tarda, Taller d’Il·lustració. El dia 31 de maig, a
partir de les 5 de la tarda, Taller de moviment i danses urbanes. Inscripcions
a les cartelleres de l’INS Moianès, a l’Espai Jove o a joves@moia.cat.
- Gent gran activa. Tallers i activitats des del 6 de maig al 21 de juny.
Caminades saludables: Cada dilluns de 2/4 de 10 a 11 del matí, amb sortida
des de la plaça del CAP. Taller de memòria: Els dimecres i divendres d’11
a 2/4 d’1 del migdia, a Can Carner. Taller Fem salut a l’espai lúdic del parc
municipal (davant l’Esplai), amb el naturòpata Joan Espona. De 10 a 11 del
matí durant els dijous 9, 16, 23 i 30 de maig i 6 de juny. Inscripcions obertes a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana de L’Ajuntament. Places limitades.

MONISTROL DE CALDERS

- Bibliobús. Dimecres 8 i 22 de maig, d’11 a 2/4 de 2 del matí.
- Curs de relacions saludables. Els dimarts a les 4 de la tarda a Ca la Mestra.
Ajuntament i Consell Comarcal del Moianès.

SANT QUIRZE DE SAFAJA

- Bibliobús. Dijous 2, 16 i 30 de maig, de 2/4 de 12 a 2 migdia.
- 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.
-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.

- Fes Salut. Els dimarts 7, 21 de maig i 4 de juny, a les 10 del matí, als diferents
espais lúdics del municipi. Més informació a l’Ajuntament.
- Caminades. Dimarts 14 de maig i dimarts 11 de juny, a les 10 davant de
l’Ajuntament. Més informació a l’Ajuntament.
- Mou-te pel Moianès! Divendres 31 de maig. Més informació Consell
Comarcal del Moianès.
- Dia de la mare. Volem recopilar el major nombre de fotografies de les mares
amb els seus fills/es. Per això fins el 4 de maig us convidem a enviar-les a
través de Whatss 679 26 18 01, Facebook: @ajuntament.santquirzesafaja,
st.quirzes@diba.cat. La fotografia més representativa del vincle de les mares
amb els fills serà la guanyadora d’un lot de productes tradicionals de SQS.

SANTA MARIA D’OLÓ

- Bibliobús. Dimecres 8, 15, 22 i 29 de maig, de 4 a 6 de la tarda.
- Mercat setmanal. Dimarts al matí a la plaça Sant Antoni Maria Claret.
- Taller d’horticultura ecològica. 1a sessió: Fer-se planter (dilluns 6 de maig).
2a sessió: com fer rotacions i associacions dels cultius de l’hort (dimarts 21 de
maig). 3a sessió: Com estalviar aigua a l’hort? Sistemes de reg i millora de la
fertilitat (dimarts 28 de maig). Tallers impartits per l’ERA ( Espai de Recursos
Agroecològics). Obert a tothom. Inscripcions a l’Ajuntament.
- Activitats per a gent gran activa. Taller de mòbils. Com passar fotos del
mòbil a l’ordinador. Els dijous de 4 a 7 al Racó TIC. Hi haurà tres grups: grup
1: 2 i 9 de maig / grup 2: 16 i 30 de maig i grup 3: 6 i 13 de juny. Inscripcions
a l’Ajuntament. Cal portar mòbil i si en teniu ordinador portàtil. Ajuntament i
Consell Comarcal del Moianès.
- Fundació La Plana. 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. Dissabte 18
de maig d’11 del matí a 7 de la tarda, Taller de Salut. Diumenge 19 de maig
d’11 del matí a 7 de la tarda, Taller d’Astrologia. Diumenge 26 de maig, de
5 a 8 de la tarda, Tertúlies literàries. Per a més informació i inscripcions a :

