DIMECRES 5
-Castellcir. De 12 a 1 del migdia, a la plaça Abat Escarré, visita de l’Oficina mòbil d’informació
al consumidor.
- Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, al Parc Municipal, Jocs d’abans amb els avis i àvies de Moià,
i després berenar amb coca i xocolata. De 2/4 d’11 a 2/4 de 12 del migdia, a l’Avinguda de la
Vila, Oficina mòbil d’informació al consumidor.

JUNY 2019
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/
- 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 2/4 de 7 de la tarda, a l’Espai de Lectura: Cinema “Fresas Salvajes”- Cineclub
la Comarca del Moianès.
- Granera. Festival Viu la música al Parc. A les 6 de la tarda, al Casal, Òpera: El Ratpenat,
de Johann Strauss. Aula d’Òpera: Amics de la Unió. Taller: beneficis dels ratpenats. Compra
d’entrades directament al lloc del concert. Informació, preus i reserves: 938668152 –
639640434 - www.granera.cat
- L’Estany. A les 12 del migdia, al local Social Cine, Xerrada a càrrec de Sor Lucía Caram i
després dinar solidari en el 9è aniversari de la penya Blaugrana. Organitza: Penya Barcelonista
de l’Estany. A 2/4 de 8 del vespre Sortida al teatre Kursaal: OVELLES. Inscripcions a l’OAC
abans del 15 de maig. Preu: 15€.
-Moià. Al llarg del matí, al Club de Golf Montbrú, Campionat de Catalunya de 9 forats.
Informació info@golfmoia.com. A les 11 del matí, a la Plaça del CAP, Concert final de Curs
a càrrec dels alumnes de l’Escola de Música de l’Escola Pia. A les 5 de la tarda, a Les Faixes,
Diversiart-Mostra d’Arts Escèniques. Organitza: Els Avets. A les 8 del vespre , Trobada de
Clubs de Lectura “Llegir el teatre” al Teatre Nacional per veure l’obra “El gran mercado del
mundo” de Calderón de la Barca, dirigida per Xavier Albertí.
DIUMENGE 2
- Castellcir. D’11 a 2 del migdia, 4a edició de Benvinguts a Pagès: Visita a Esplugues –
Ecomuseu del Moianès. Organitza: Consorci del Moianès.
- Castellterçol. A les 6 de la tarda, a la Plaça Prat de la Riba, fi de Curs dels grups infantils i
juvenils de l’Esbart Rosa d’Abril de Castellterçol.
- L’Estany. Al llarg del matí i amb punt de trobada a les 10 del matí,al Centre de Visitants, 4rt
sketchcrawl a l’Estany – 21è del Moianès. Dibuixada popular.
- Moià. A les 6 de la tarda, a Les Faixes, Cine-Fòrum: projecció de “Campeones”. Organitza:
Els Avets.
DILLUNS 3
- Castellterçol. De 10 a 2 del matí, a l’espai de lectura, Sorea.
- Santa Maria d’Oló. Visita al parc de les olors de Santa Eulàlia de Ronçana per identificar les
plantes aromàtiques i medicinals i conèixer els seus usos. Més informació: Consell Comarcal
del Moianès.
DIMARTS 4
- Monistrol de Calders. A les 4 de la tarda, a Ca la Mestra, Taller de relacions saludables.
Organitza: Consell Comarcal i Ajuntament de Monistrol.
- Sant Quirze Safaja. A les 10 del matí, a l’Espai lúdic i de salut de Pinars del Badó, Fes salut.
Organitza: Consell Comarcal i Ajuntament de Sant Quirze.

DIJOUS 6
- Calders. D’11 a 12 del migdia, a l’Ajuntament, El Consell Comarcal s’hi desplaça per fer-te
el Certificat Digital.
- Castellterçol. Durant tot el dia, a Cal Recader i places del centre de Castellterçol, ACTIVARIUM
2019. (Consultar programa)
- Moià. Dia de l’educació física al carrer. Al llarg del matí, a la Plaça del Cap, activitats
diverses. A les 5 de la tarda, a l’Esplai, Xerrada de primers auxilis a la llar, dins el projecte
Vellesa Activa. Organitza: Consell Comarcal i Creu Roja.
- Santa Maria d’Oló. 6 i 13 de juny, al Racó TIC, ales 4 de la tarda, Taller d’ús de mòbils: Com
passar fotos del mòbil a l’ordinador. Organitza: Consell Comarcal.
DIVENDRES 7
- Castellterçol. Tarda-vespre, a l’IE Ramona Calvet Picas, Festa final de curs.
- Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, a l’espai Jove La Pólvora, Taller de moviment i danses urbanes.
A càrrec de Marc Codony. Organitza: Ajuntament de Moià. A les 8 del vespre, a la Biblioteca,
Montse Sirés parlarà del seu últim llibre “Jaque mate a la mente”, llibre de sentències i
frases que ajuden a la reflexió. Tot seguit Montse Sirés i Mª Àngels Baró, a través del seu
llibre “Astrologia viva”, faran una pràctica al públic assistent.A les 9 del vespre, a la plaça del
Cap, Festa de L’Esport. Caminada nocturna del GEMI. Inscripcions al mateix lloc a partir de
les 7 de la tarda.
DISSABTE 8
- Calders. A les 5 de la tarda, a la Plaça Major, “Vine a ballar per una bona causa” dins del
projecte “Caravana Musical per la Pau”. Donatiu 5€. Organitza: ATAP amb la col·laboració
Amics del ball en línia d’Artés.
- Castellterçol. A les 8 del matí, sortida des de l’aparcament del CAP, Sortida botànica a la
Segarra. Organitza:Flora Catalana Moianès. De 6 de la tarda a les 9 del vespre, al Bosquet de
Can Sedó, Festa infantil Activaterçol.
- Moià. A les 7 de la tarda, a l’Auditori de Sant Josep, Conferència en motiu del Dia Mundial
del Medi Ambient. Xerrada a càrrec de Jaume Sañé. Organitza: Associació El Fanal. Durant
tot el dia, al Parc Municipal Festa de l’Esport. Activitats d’esport i d’aventura per totes les
edats. Organitza: Ajuntament de Moià i col·laboren entitats esportives de Moià. A les 7 de la
tarda, a l’Espai Cultural Les Faixes, Final de Curs Escola de Dansa “Somnis”. Al Club de Golf
Montbrú, Gran Prix 9 Hoyos (5a categoria) Informació: info@golfmoia.com
- 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.
- Santa Maria d’Oló. A les 7 de la tarda, a l’aparcament de la plaça, Concert de Combos.
Concert dels grups musicals de l’Escola de Música d’Oló.
DIUMENGE 9
- Moià. A partir de les 12 del migdia, a l’Espai Cultural les Faixes, Festa de la Cruz de Mayo.
Organitza: Casa de Andalucía de Moià.
- Santa Maria d’Oló. A 2/4 de 10 del matí, 2on diumenge de mes, Visita l’Ecomuseu: Espai
Hemalosa i sortida de MARXA NÒRDICA. Cal anar amb calçat còmode i si teniu bastons,
portar-los. Gratuït. Més informació: Ajuntament i Consorci del Moianès.
DIMARTS 11
- Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, TdeTallers al Parc! Ens convertirem en investigadors d’insectes:
sortirem de cacera, els estudiarem-si tenen ales, quantes potes, piquen?....i els deixarem en
llibertat. Porta el salabret de casa. Organitza: Biblioteca de Moià.
- Monistrol de Calders. A les 4 de la tarda, a Ca la Mestra, Taller de relacions saludables.
Organitza: Consell Comarcal i Ajuntament de Monistrol.
- Sant Quirze Safaja. A les 10 del matí, davant de l’Ajuntament, Caminada. Organitza: Consell
Comarcal i Ajuntament de Sant Quirze.

DIJOUS 13
- Moià. A 2/4 de 8 del vespre, Setena Trobada de Clubs de Lectura, al Teatre La Faràndula de
Sabadell i gaudirem de l’obra “Una Ilíada” dirigida per Juan Carlos Martel, amb la traducció
de Neus Bonilla i la interpretació d’Eduard Farelo.
- Sant Quirze Safaja. A 2/4 de 12, a l’Escola de Sant Quirze Safaja, Espectacle de Màgia “La
màgia dels llibres” un espectacle sorprenent on es barreja màgia i lectura, llibres i fantasia.
A càrrec de MagiaDiver. Organitza: Bibliobús Tagamanent.
- Santa Maria d’Oló. 6 i 13 de juny, al Racó TIC, ales 4 de la tarda, Taller d’ús de mòbils: Com
passar fotos del mòbil a l’ordinador. Organitza: Consell Comarcal.
DIVENDRES 14
- Collsuspina. De 5 a 7 de la tarda, al local social Ramon Cabanas, l’Oficina Jove del Moianès,
fa una xerrada sobre les competències.
- Santa Maria d’Oló. De 12 a 2 del migdia, a l’ajuntament, et podràs fer el certificat digital
per poder fer tràmits on-line. Consell Comarcal del Moianès.
DISSABTE 15
- Castellterçol. D’11 a 2 i de 5 a 8, activitats a la piscina Municipal de Castellterçol i pista
poliesportiva, Festa de l’esport. A l’IE Ramona Calvet, Presentació del projecte fotogràfic
dels alumnes de 3er ESO: Memorial Àngels Furest. Hora a concretar, al Centre Espai Escènic,
Concert final de curs Escola de Música i Dansa.
- Moià. A les 8 del vespre, a l’Auditori Sant Josep, Concert de Joventuts Musicals. Cèlia
Margalef, piano. Durant tot el dia, a la piscina municipal, Jornada de portes obertes. Al Club
de Golf Montbrú, XIX Trofeu Gastronòmic del Moianès. Informació: info@golfmoia.com
- Santa Maria d’Oló. A les 6 de la tarda, a l’Espai Hemalosa, espectacle de final de curs de
l’Escola de Música d’Oló.
DIUMENGE 16
- Castellterçol. A les 6 de la tarda, a l’Espai Escènic, projecció de “Mandarinas”. Organitza:
Cineclub la Comarca del Moianès.
- Collsuspina. Durant el dia, Celebració de l’Aniversari de la PB Collsuspina, amb tirada de
bitlles al matí, a la plaça de Can Mas i dinar al Local social Ramon Cabanas. Organitza: Penya
Barcelonista de Collsuspina.
- Granera. Festival Viu la música al Parc. A les 12 del migdia, a l’Església Sant Martí, Recital
de cant: SCHUBERT. Ulrike Haller, soprano. Antoni Fajardo, baix. Taller: destil·lació de
perfums. Compra d’entrades directament al lloc del concert. Informació, preus i reserves:
938668152 – 639640434 - www.granera.cat
- L’Estany. Durant tot el dia, a l’Escola, Festa final de Curs de l’Escola.
- Moià. A les 12 del migdia, a l’espai Cultural Les Faixes, Concert Espai Musical. A les 6 de la
tarda, al Pavelló Poliesportiu de Moià, Festival de patinatge.
- Sant Quirze Safaja. Festa Major. Sant Quirze i Santa Julita (festa municipal dels patrons). Al
parc de l’aigua, de 10 a 1 del matí, Taller de cuina solar. A les 12 del migdia, a l’església, Missa
solemne. A la plaça de l’església d’1 a 2, Aperitiu i cantada. I a les 2 del migdia, a la plaça de
l’església, Dinar popular.
DIMARTS 18
- Monistrol de Calders. A les 4 de la tarda, a Ca la Mestra, Xerrada sobre la intel·ligència
emocional. Organitza: Consell Comarcal.
-Sant Quirze de Safaja. A les 11 del matí, al Centre Cívic Parc de l’Aigua, Xerrada de salut.
Organitza: Consell Comarcal i Ajuntament.
DIJOUS 20
- Calders. Amb sortida a 2/4 de 9 del matí i tornada a 2/4 de 8 del vespre, Visita TurísticaCultural al Vallès. Visita amb degustació a la fàbrica Danone, passeig per Parets del Vallès,
dinar a Lliçà de Munt i visita guiada a Caldes de Montbui. Preu 25€ Inscripcions fins el 17 de
juny al Casal o al telèfon 646819795. Organitza: El Caliu.
DIVENDRES 21
- Moià. A les 7 de la tarda, a l’Espai Jove La Pólvora, Taller de cocktails sense alcohol. A càrrec
de la Cucanya de Colors. Organitza: Ajuntament de Moià.
DISSABTE 22
- Moià. A les 8 del vespre, a l’Auditori de Sant Josep, Concert de Joventuts Musicals. Dúo

Calíope, amb Beatriz Gallardo, flauta travessera i María Bernal, guitarra. A les 11 del matí,
a l’Ateneu la Pólvora, Festa final de curs de Level Escola d’Idiomes, amb l’obra de teatre en
anglès, “Pinocchio” per la companya Jumping Ducks, i xocolatada.
- 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 23 - REVETLLA DE SANT JOAN AL MOIANÈS!

A les 7 del vespre, arribada a Moià, a la plaça del CAP, de la Flama del Canigó. Lectura del
manifest, repartiment de la flama i transport als pobles del Moianès.
- Calders. Recollida de la Flama del Canigó a Moià i després sopar – Revetlla de Sant Joan i
ball a la Plaça.
- Castellcir. Revetlla de Sant Joan. A les 8 menys 10 minuts del vespre, pujada de la Flama
des del CAP de Castellterçol. A les 9 de la nit, arribada de la Flama a la plaça de l’Era amb la
participació d’entitats i grups de Castellcir. A continuació Lectura del manifest i encesa de la
foguera de Sant Joan, A 2/4 de 10 degustació de coca i a les 10 de la nit, Sopar (es pot coure
el menjar que porti cadascú a les brases de la foguera).
- Castellterçol. De les 4 de la tarda a 2/4 de 2 de la matinada, a Cal Recader, Revetlla de Sant
Joan amb activitats infantils més sopar. Organitza: Diables de Castellterçol.
- Collsuspina. Flama del Canigó i Revetlla de Sant Joan.
- L’Estany. Arribada de la Flama del Canigó, lectura del manifest, foguera, coca i cava per
a tothom. Organitzen: Amics de la Flama, ACR i Ajuntament de l’Estany. Col.labora: ADF
Quercus. Programes a part.
- Moià. A les 7 de la tarda a la Plaça del CAP, Arribada de la Flama del Canigó a Moià i revetlla
de Sant Joan. A partir de 2/4 de 10 del vespre, Revetlla de Sant Joan a la Plaça Major.
Música dels anys 60s i 70s a càrrec dels DJ’S Plade i Joan.
- Monistrol de Calders. Revetlla de Sant Joan.
- Sant Quirze Safaja. Revetlla de Sant Joan.
- Santa Maria d’Oló. Revetlla de Sant Joan.
DIJOUS 27
- Moià. A les 6 de la tarda a l’Auditori de Sant Josep, Trobada de Clubs de Lectura. Organitza:
Biblioteca 1 d’Octubre. A 2/4 de 6 de la tarda, a l’Espai Jove La Pólvora, Scape Room.
Organitza: Ajuntament de Moià. A 2/4 de 8 de la tarda, a l’Auditori Sant Josep, Segona
Trobada de clubs de Lectura del Moianès, amb l’escriptor Jordi Puntí qui parlarà del seu
llibre “Això no és Amèrica”. Amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes i del
cercle artístic del Moianès.
DIVENDRES 28
- Moià. Cloenda del cicle de caminades Mou-te pel Moianès! Activitat oberta a tota la
gent gran del Moianès. Informació i inscripcions: Consell Comarcal del Moianès. A les 8 del
vespre, al Biblioteca, passi del 3er capítol del documental ”Chaplin desconegut” titulat “el
gran director” del director Kevin Brownlow, també es mostraran seqüències inèdites de la
pel·lícula “The Professor (1923)”. Organitza: Cercle Artístic del Moianès amb col·laboració del
Cineclub La Comarca del Moianès.
- Sant Quirze Safaja. Liceu a la fresca. Més informació a la web de l’Ajuntament.
DISSABTE 29
- Castellterçol. A les 9 del vespre, al Centre Espai Escènic, Programació professional CENTRU
2019 “Rastres_Argelers”, amb Ariadna Figols i Aina Huguet (Teatre)Memorial Democràtic de
Castellterçol.
- Moià. De les 10 del matí a les 8 del vespre, al Parc Municipal de Moià,” Xics Festival”,
festival de música Infantil del Moianès. Música i activitats per a nens. Entrades anticipades
10€, taquilla 12€, menors de 3 anys gratuït. Més informació: www.xicsfestival.com. Al Club
de Golf Montbrú, Champions Leage Mensual 6a prova. Informació: info@golfmoia.com
DIUMENGE 30
- Castellterçol. De 12 a 2 del migdia, a la Sala de lectura, Taller d’Estudi i determinació de
plantes . Organitza: Flora Catalana del Moianès. A les 6 de la tarda, a l’Espai de Lectura,
projecció de “El manantial de la doncella”. Organitza: Cineclub la Comarca del Moianès.

DIUMENGE 30
- Granera. A les 8 del matí, sortida des de l’aparcament del CAP, Sortida Botànica a Granera
per veure l’orella de l’os. Organitza: Flora Catalana del moianès.
- Moià. Al Club de Golf Montbrú, Champions Leage Mensual 6a prova. Informació: info@
golfmoia.com. A les 7 de la tarda, a l’Espai Cultural Les Faixes. Festival Street Dance. Durant el
matí, a la Plaça Major de Moià, difusió de Primers Auxilis i SVB. Organitza: creu Roja de Moià.
JULIOL
DIJOUS 5
- L’Estany. A les 7 de la tarda, a la Sala polivalent de la Casa de Cultura, inauguració de
l’exposició de pintura “Valeri Farràs, 45 anys cercant la llum”.
DISSABTE 6
- Granera. Festival Viu la música al Parc. A les 6 de la tarda, a la Masia del Carner, ZING
Músiques del Món, amb Núria Alfaras al piano i acordió, Anna Calvo al violí i Sandra March, a
la guitarra, flauta i veu. Taller: construcció de mandales amb llavors, a càrrec de NaturalMent.
Tastet de productes exòtics. Organitza: Ajuntament de Granera i Joventuts Musicals de Moià.
Compra d’entrades directament al lloc del concert. Informació, preus i reserves: 938668152
- 639640434-www.granera.cat
DIUMENGE 7
- L’Estany. De 10 del matí a 2/4 de 12 del migdia, visita guiada 1er diumenge de mes: Centre
de visitants i Mina de desguàs. Organitza: Centre de Visitants de l’Estany. Preu: 2€ adults,
1€ menors de 8 a 17 anys, gratuït menors de 7 anys. A les 12, Sala Polivalent de la Casa de
Cultura, 3a edició Perico Almogàver atorgat In Memoriam a Norbert Gaspar (veí de l’Estany)
Cofundador de la publicació Blanc i Blau, primera publicació en Català que es va fer en el
Club. Obert a tothom. Organitza: El col·lectiu Blanc i Blau Roger de Llúria.
- Moià. A partir de les 6 de la tarda, al Parc Municipal (zona llac) Trobada Castellera a Moià.
DILLUNS 8
- Moià. A les 5 de la tarda, a l’Espai Jove La Pólvora, Taller de trap feminista, organitzat per
Ex Abrupto i l’Espai Jove La Pólvora. Creació de lletres, gravació i mescla de veus i creació de
videoclip a càrrec del grup Las VVITCH.

ACTIVITATS DEL CONSORCI – CONSELL COMARCAL DEL
MOIANÈS
Consulta el nou programa formatiu fins al juliol del 2019
Forma’t al Moianès a:
www.consorcidelmoianes.cat | www.ccmoianes.cat

5a EDICIÓ DE LA UNIVERSITAT D’ESTIU DEL MOIANÈS

Ja ho tenim tot a punt, només hi faltes tu!!
De l’1 al 12 de juliol t’oferim 6 cursos! Segur que n’hi ha un per a tu:
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

6a EDICIÓ DE L’ESCOLA D’EMPRENEDORS DEL MOIANÈS

De la idea al projecte del teu negoci
Del 8 al 19 de juliol
de 2/4 de 10 a 2/4 de 2
Amb un cicle de formació intensiu en el que es busca impulsar
l’esperit emprenedor i capacitar els participants en la creació
d’empreses. Amb un conjunt de 10 sessions teòrico-pràctiques on
coneixeràs les claus per posar en marxa el teu projecte.
Informació i inscripcions al T.938301418

EXPOSICIONS
- Calders. De l’11 de maig al 30 de juny, exposició “Simbiosi” de Josep Morral. Organitza: CACIS
Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat - El Forn de la Calç de Calders.
- Castellterçol. Durant la primera quinzena de juny, al Castell de Castellterçol, Exposició Memorial
Isidre Clapers. Treball de 5è de l’IE Ramona Calvet.
- Moià. Fins al 16 de juny, al Museu de Moià, exposició “Escoles d’altres Mons”, amb fotografies de
Kim Manresa. Accés gratuït i visitable en horari de Museu. Durant tot el mes de juny, a la Biblioteca,
Exposició de quadres dels alumnes de l’escola de pintura de l’Esplai. Del 24 de juny al 7 de juliol,
al Casal, Exposició de pintures “Somriures de Primavera” de Montserrat Soler Clapers. Fins al 20
de gener de 2020, al Museu, Exposició “1939 l’Abans i el després”, en commemoració del 80è
Aniversari de la finalització de la Guerra Civil Espanyola.
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 938209134, de
dilluns a divendres de 8 a 3 del migdia. A partir de l’1 de juliol i fins al 31 d’agost, les Coves del Toll
obren per Vacances!, també de dilluns a divendres de 2/4 de 10 a 2 del migdia, i caps de setmana
i festius horari habitual.
- Fins 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 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) – 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
JUNY 2019
CALDERS

- Bibliobús. Dijous 13 i 27 de juny, 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 3/4 de 4 a 3/4 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. 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. Els dimarts al vespre, esport amb el teu gos. Més
informació: info@petaneres.com

CASTELLCIR

- Bibliobús. Dijous 6 i 20 de juny, de 12 a 2 del migdia.
- Casal Summer Camp 2019. Més informació: grupfo@grupfo.com

CASTELLTERÇOL

- Bibliobús. Dijous 6, 13, 20 i 27 de juny, 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.
- 42 Torneig de futbol sala d’estiu, CF Castellterçol, al Pavelló Municipal
Joan Casanovas. Del 25 de juny fins el 2 d’agost, partits de 4 a 12:40 de la nit.

- Casal d’Estiu 2019 – Ampa IE i Bimbirimboies. Des del 25 de juny fins el 31
de juliol, a Cal Recader.
- 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.

COLLSUSPINA

- Bibliobús. Dimarts 11 i 25 de juny, 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
- 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 12 i 26 de juny , 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: Si tens més de 18 anys i vols guanyar un passi Interrail,
participa al concurs de microrelats “No perdis el tren ”organitzat per les
biblioteques del projecte Punts d’informació Turística, en col.laboració de
Renfe. Com participar? A través del Web www.noperdiseltren.cat escrivint
un microrelat sobre una fugida en tren inspirada en imatges del territori,
en català o castellà i sense superar els 280 caràcters. Els microrelats han de
continuar la frase: “Aquell dia el tren no es va aturar”.
- 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.
- 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.
-Escola Pia. Del 10 al 13 de juny, portes obertes, a l’aula de Música de l’escola
Pia. Més informació: escolademusica@moia.epiaedu.cat
-Club d’Estiu del Club Judo Moià. De 2/4 de 9 a 2/4 de 2 del matí. Del 25 de
juny al 2 d’agost. Més informació via mail: davidroca@clubjudomoia.com
-Escola Josep Orriols Roca. Casal d’estiu Bimbirimboines. Del 25 de juny al 31
de juliol. Informació: 660311421-649936489-660272505 bimbirimboines@
gmail.com
- XXII Jornades esportives al Pavelló. Del 25 de juny al 26 de juliol.
Inscripcions i més informació a l’Ajuntament.
- Casal tecnològic d’estiu per a joves. Endinsa’t en el món de la robòtica
educativa, impressió 3D i Arduino. A l’Espai Jove La Pólvora, a partir de 12
anys. Inscripcions: https://inscripcio.aprentik.cat
- VIII Curs d’Estiu del Música a Moià. Del 25 de juny al 31 de juliol. Més
informació cursmusicamoia.blogspot.com
I més Casals d’Estiu a Moià (hípica, natura...) i al Moianès... Consulta les
pàgines web dels Ajuntaments!!

MONISTROL DE CALDERS

- Bibliobús. Dimecres 5 i 19 de juny, d’11 a 2/4 de 2 del matí.

SANT QUIRZE DE SAFAJA

- Bibliobús. Dijous 13 i 27 de juny, de 2/4 de 12 a 2 migdia.
-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 5, 12, 19 i 26 de juny, de 4 a 6 de la tarda.
- Mercat setmanal. Dimarts al matí a la plaça Sant Antoni Maria Claret.
-Piscines Municipals. Obertes del 22 de juny al 11 de setembre, de 10 del
matí a 8 de la tarda. Per comprar abonaments, a l’Ajuntament a partir del
3 de juny.

-Cursets de natació. Del 8 de juliol al 2 d’agost a la tarda. Grups per edats. Més
informació www.olo.cat

