JULIOL 2019
DILLUNS 1
- Castellterçol . De 10 del matí a 2 del migdia, a la sala de lectura, SOREA.
DIMECRES 3
- Castellterçol. A les 5 de la tarda, a l’Espai de Lectura, Hora del conte, amb Pep Clarà.
- Moià. De 2/4 d’11 a 2/4 de 12 del matí, a l’Avinguda de la Vila, Oficina mòbil d’informació al
consumidor. Diputació de Barcelona.
DIVENDRES 5
- Castellcir. A les 7 de la tarda, a la Sala Sant Jordi, presentació del llibre “L’Herència del temps”,
del jove autor, Joan Torres Alberch. A les 8 del vespre, a la Sala Sant Jordi, Reunió de preparació
de les activitats d’estiu.
- Castellterçol. De les 5 a 2/4 de 7 de la tarda, a l’Espai de Lectura, Cicle cinema infantil 1.
- L’Estany. A les 7 de la tarda, a la Casa de Cultura, inauguració de l’exposició, Valeri Farràs 45 anys
cercant la llum.
- Moià. A 2/4 d’1 del migdia, a l’Auditori Sant Josep, Concert del curs d’estiu de música de l’Espai
Musical.
DISSABTE 6
- Castellterçol. Durant tot el dia, als carrers i places, ACTIVARIUM, música i teatre al carrer. A
2/4 d’11 del matí, a la plaça Dr. Fargas, Animació infantil Fefe. A 2/4 de 12 del migdia, a la plaça
de l’església, Música clàssica, oboè i flauta travessera amb Duo Attaca. I a 2/4 d’1 del migdia, a
la plaça vella, poesia, música, dansa i teatre amb Mambas. A 2/4 de 2 del migdia, als jardins de
Cal Recader, Punk-Rumba, amb MateÓlika. A 2/4 de 5 de la tarda, a la plaça Dr. Fargas, teatre
Mitja Mitjoneta. A 2/4 de 6 de la tarda, a la plaça de l’església, trap Cinema Kids. A 2/4 de 7 de
la tarda a la plaça del Racó, blues amb the blues Prisoners. A 2/4 de 8 del vespre, a la plaça del
Racó, versions amb Peter & the Dolphins. A 2/4 de 9 del vespre, a la plaça Vella, mònoleg: Tribut
Rubianes. I a la nit, a 2/4 de 10 a la plaça vella, Fundació Tony Manero i a les 11 de la nit a la plaça
vella, hrd-rock amb Rocking Horse. Organitza: Activaterçol.
- Granera. De 10 a 1/4 de 12 del matí, al Casal, Respiració & Hipopressius, i d’1/4 de 12 a 12 del
migdia, Estiraments & Relaxació, amb la Cèlia Corres. A les 6 de la tarda, a la Masia del Carner,
Festival Viu la música al Parc: ZING Músiques del Món, amb Núria Alfaras al piano i acordió,
Anna Calvo al violí i Sandra March, a la guitarra, flauta i veu, i Taller: construcció de mandales amb
llavors i 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
- L’Estany. A les 7 de la tarda quedarem per canviar els llaços de plàstic per tela. A les 9 del
vespre, a la Plaça del Monestir, Sopar popular. Venda de tickets a l’Hostal Grau i al Rebost del
Serrat. Preu: 10€ adults i 6€ menú infantil. (També hi haurà menú vegà per adults i infants)
- Moià. A 2/4 de 1 del migdia, a la Plaça del CAP, Festa de l’escuma. Organitza: Kids&Us. A partir
de les 7 de la tarda, al Parc (zona llac) Exhibició Castellera.
- Monistrol de Calders. A les 10 del vespre, a la piscina municipal, Vesprades monistrolenques,
concert amb “pariéndola” (aires de flamenc).
DIUMENGE 7
- Calders. Taller sobre paddel surf + propiocepció acuàtica + ioga, a càrrec de Petaneres. Més
informació: info@petaneres.com

DIUMENGE 7
- Castellterçol. A les 6 de la tarda, al Centre Espai Escènic, Cinema: pel·lícula Gran Torino (Cicle
Clint Eastwood) Organitza: Cineclub la Comarca del Moianès.
- Collsuspina. D’11 del matí a 6 de la tarda, al local social Ramon Cabanas, Festa de la Gent Gran.
Inscripcions a l’Ajuntament.
- L’Estany. De les 10 a 2/4 de 12 del matí, al Centre de Visitants, 1er diumenge de mes, Visita
guiada al Centre de Visitants i a la Mina de desguàs (2€ adults, 1€ menors de 8 a 17 anys i gratuït
menors de 7 anys). A les 12 del migdia, a la 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.
- Sant Quirze Safaja. A les 10 del matí, al Parc de l’Aigua, Taller de Ganxet. Vine a cosir la teva
bossa de ganxet. Imprescindible fer punt de cadeneta i punt baix. Inscripcions al 659 953 858 –
Elisabet Fornells. 10 € de material – esmorzar inclòs. Organitza: Ajuntament.
DILLUNS 8
- Moià. A les 5 de la tarda, vine a La Masia, Taller de Trap feminista. Creació de lletres, gravació
i mescla de veus i creació de videoclip a càrrec del grup Las WITCH. Organitzat per Ex Abrupto i
l’Espai Jove la Pólvora.
DIMECRES 10
- Moià. A les 7 de la tarda, al Parc, Contes a la fresca amb Sandra Rossi: “Qui vola en aquesta
escombra?” Organitza: Biblioteca de Moià.
DIVENDRES 12
- Castellterçol. De 5 a 2/4 de 7 de la tarda, a la Sala de Lectura, Cicle cinema infantil 2.
- Collsuspina. De 5 a 7 de la tarda, al Punt Jove de Collsuspina – Local social Ramon Cabanas, taller
Ei, aquesta empresa m’interessa! Amb una diagnosi del mercat laboral i recerca de feina. Oficina
Jove del Moianès – Consell Comarcal.
- Granera. De 2/4 de 10 a 2/4 de 12 de la nit, al Casal de Granera i al Mirador del Cucut, Nit
d’estels.
- Moià. A 2/4 d’1 del migdia, a l’Auditori Sant Josep, Concert del curs d’estiu de música de l’Espai
Musical.
DISSABTE 13
- Castellterçol. A la tarda, amb inici i final a la Plaça Vella, Trobada Gegantera de Castellterçol.
- Granera. De 10 a 1/4 de 12, al Casal, Respiració & Hipopressius, i d’1/4 de 12 a les 12, Estiraments
& Relaxació, amb la Cèlia Corres.
- Moià. Durant tot el dia, a la Plaça Sant Sebastià, Festival Ex Abrupto 2019. El Festival acollirà
durant 16 hores seguides un total de 123 artistes amb 19 projectes expositius, 15 projectes
d’accions i/o concerts, 18 parades d’autoedició i 5 tallers artístics. Activarem un edifici històric de
Moià i, actualment, en desús: La Fonda la Masia , i la Plaça contigua. Exposicions, música, mercat
d’autoedició. El festival s’organitza des del col·lectiu Ex Abrupto amb el restaurant les Voltes de
Sant Sebastià. www.exabrupto.cat. A les 12 del migdia, al museu, Inauguració de l’exposició
temporal “80 anys de Planas Doria a Moià”. 36è Festival Internacional de Música Francesc Viñas.
A les 9 del vespre, al Centre Cultural Les Faixes, ETHNO Catalonia, Músiques del món. Preu 15€.
-Santa Maria d’Oló. Del 13 al 14 de juliol, amb sortida a les 12 de la nit, sortida al Pirineu Aragonés.
Més informació: centreexcursionistaolo@gmail.com
DIUMENGE 14
- Castellterçol. A 2/4 d’11 del matí, al pàrquing del roquer, al polígon industrial El Vapor, Rutes
pas a pas 2019- Ruta riera de Fonts Calents. Ajuntament de Castellterçol. A la tarda-vespre, al
Bosquet de Can Sedó, Jornada Castellterçol Comerç, amb l’actuació de Hotel Locandi. Hora a
concretar, a l’Espai Escènic, Concert estiu Coral Castellterçol, amb la col·laboració de la Coral La
Nota de Mataró.
- Moià. Durant tot el dia, Jornada de portes obertes a l’Hospital Residència Vila de Moià. 36è
Festival Internacional de Música Francesc Viñas. A les 9 del vespre, a l’Auditori Sant Josep, recital
de Laia Masramon al piano. Preu 15 €.
- Santa Maria d’Oló. A les 10 del matí, visita a l’Espai Hemalosa i ruta fins al Mirador del Brai
i visita al taller de ceràmica del Cau del Segimon. Preu: 3€/ de 7 a 18 anys 1€/ menors gratuït.
DIMARTS 16
- Moià. A les 5 de la tarda, a l’Espai Jove la Pólvora, Jornades de Graffities.

DIMECRES 17
- Moià. A les 7 de la tarda, al Parc, Contes a la fresca amb Cia Patawa: “Els contes de la Capitana
Sargantana”. Organitza: Biblioteca de Moià. De 2/4 de 9 a 10 del vespre, a Can Carner, xerrada:
Les responsabilitats d’estratègia en màrqueting i transformació digital. Organitza: Consorci del
Moianès.
DIJOUS 18
- Moià. A les 5 de la tarda, a l’Espai Jove la Pólvora, Jornades de Graffities.
DIVENDRES 19
- Castellcir. A les 10 del vespre, a la Plaça de l’Era, inici del primer dels concerts de Música a la
fresca.
- Castellterçol. De les 5 a 2/4 de 7 de la tarda, a la Sala de Lectura, Cicle cinema infantil 3.
- Moià. A 2/4 d’1 del migdia, al Parc (zona llac) Concert del curs d’estiu de música de l’Espai
Musical. A les 7 de la tarda, a les instal·lacions del Club Judo Moià, Campionat Social Club Judo
Moià i sopar de comiat del curs. A la tarda, al pati de l’escola Pia, Festa de final de curs de la llar
d’infants de l’Escola Pia.
- Monistrol de Calders. 19, 20 i 21 de juliol, Mostra de les entitats i teixit associatiu de Monistrol
de Calders.
- Santa Maria d’Oló. A les 9 del vespre, Caminada nocturna, recorregut de 7 km, amb sortida i
arribada a la Plaça Catalunya. Hi haurà records per a tots els participants.
DISSABTE 20
- Castellterçol. A les 9 del vespre, lloc a concretar, Trobada de diables infantils. A 2/4 de 10 del
vespre, a l’esplanada del Castell, Cinema “El nom de la rosa”. Organitza: Cineclub la Comarca del
Moianès, amb la col·laboració de la Fundació Anzizu.
- Granera. De 10 a 12 del matí, al Casal, Automassatge, amb Cèlia Corres. De 5 a 7 de la tarda, al
Casal, Showcooking amb l’Astrid Barqué, Talller de cuina saludable.
- Moià. Durant tot el dia, al Parc municipal, XIPI FESTA. Festa solidària per ajudar a la investigació
del càncer infantil en benefici de l’Hospital Sant Joan de Déu. Amb actuacions musicals, dansa,
esports, jocs, tallers,... Amb la presència del grup musical Strombers com a cap de cartell.
Organitzat per l’Associació Càncer Infantil del Moianès (ACIM) i Candela Polsera solidària.
36è Festival Internacional de Música Francesc Viñas. A les 9 del vespre a l’Auditori de Sant Josep,
Concert de Cambra Masramon&friens. Preu 15 €.
- Monistrol de Calders. 19, 20 i 21 de juliol, Mostra de les entitats i teixit associatiu de Monistrol
de Calders.
DIUMENGE 21
- Castellcir. A les 6 de la tarda, al pastorim de Santa Coloma, Aplec de Santa Coloma.
- Castellterçol. De 8 del matí a 2 del migdia, amb sortida des de l’aparcament del Cap, Sortida
Botànica a Sallent. Organitza: Flora Catalana del Moianès. A 2/4 de 7 de la tarda, al Centre Espai
Escènic, Programació professional CENTRU 2019 “España ingovernable” Canciones indignades y
proses indignantes. (Teatre-Música) Amb Alberto San Juan i Fernando Egozcue (12,50 €).
- L’Estany. A 2/4 de 6 de la tarda, II Aplec de Sardanes, amb la Cobla Genisenca i la Cobla
Mediterrània. Organitza: Associació de la Gent Gran de l’estany i Ajuntament de l’Estany amb
col·laboració de diferents entitats i patrocinadors.
- Moià. 36è Festival Internacional de Música Francesc Viñas. A 2/4 de 12 del migdia, a l’Auditori
San Josep, Concert Final del Curs de Piano amb Laia Masramon. Preu 15€. I a les 6 de la tarda, a
l’Auditori Sant Josep, Concert final del Campus Musical. Preu 15€.
- Monistrol de Calders. 19, 20 i 21 de juliol, Mostra de les entitats i teixit associatiu de Monistrol
de Calders.
DIMARTS 23
- Moià. D’1 del migdia a 5 de la tarda, a les Faixes, Festa de final de curs Els Avets.
DIMECRES 24
- Castellterçol. A les 7 de la tarda, a l’espai de Lectura, presentació amb Joaquim Carbó, a propòsit
de “Testament”.
- L’Estany. A les 6 de la tarda, a la Sala Polivalent de la Casa de Cultura, Cicle de conferències “Fem
salut”, organitzada per la nova Farmàcia de l’Estany, amb el títol “Viu l’estiu amb seguretat”. Es
farà un petit refrigeri al final. Gratuït.
- Moià. A les 7 de la tarda, al Parc, la Companya Homenots, presenten “En Bum i el tresor pirata”,
una manera divertida d’introduir els nois i noies en l’apassionant món de la bateria i la percussió.
Organitza: Biblioteca de Moià.

DIJOUS 25
- Castellterçol. A les 5 de la tarda, a l’Espai de lectura, l’hora del conte.
- Moià. A les 7 de la tarda, a l’Espai Jove la Pólvora, Festa final de juliol jove, amb música, piscolabis
i pintura..... Vine amb una samarreta blanca i gaudeix del vespre amb els teus amics/gues.
DIVENDRES 26
- Castellcir. A les 10 del vespre, a la Plaça de l’Era, concert de Música a la fresca.
- Castellterçol. De les 5 a 2/4 de 7 de la tarda, a la Sala de Lectura, Cicle de cinema infantil 4.
- Moià. A les 8 del vespre, a la Biblioteca, el poeta i rapsoda Josep Pedrals presenta el seu últim
llibre “Els límits del Quim Porta” (Premi Homo Fabra i Ciutat de Barcelona 2018). A les 5 de la
tarda, a l’Espai Cultural Les Faixes, Concert final del curs d’estiu de música de l’Espai Musical.
DISSABTE 27
- Castellcir. A 2/4 de 12 de la nit, Festa Jove a Castellcir.
- Castellterçol. A les 7 de la tarda, a l’Espai de Lectura, Presentació del llibre de Joan Pinyol “Avi et
trauré d’aquí”. Concert dissabte nit i altres activitats a concretar, al Castell de Castellterçol, Cap
de setmana al Castell, Fundació Anzizu.
- Granera. De 5 a 7 de la tarda, Taller de malabars.
- L’Estany. A les 9 del vespre, sardinada popular. Organitza: Associació Cultural i Recreativa de
l’Estany.
- Moià. 75è aniversari dels gegants de Moià. A les 7 de la tarda, a la Plaça Sant Sebastià: cercavila
de gegantons. A les 8: sopar popular. A 2/4 de 10 del vespre: Espectacle “Moià Gegant”, a la Plaça
de Sant Sebastià. A 2/4 de 10 del vespre, a la plaça Major, revetlla de Sant Jaume, Organitza: Club
de tennis Taula Moianès i discjòquei Plade i Vila.
- Monistrol de Calders. A les 10 de la nit, a la piscina municipal, Vesprades monistrolenques,
concert amb Mònica Guiteras – cantautora, cançó protesta i folk. A les 10 de la nit, al Centre
Parroquial, representació de la comèdia: Kuina Katalana de Jordi Casanovas,a càrrec del Grup de
Teatre del Centre Parroquial (venda entrades anticipades el dia 27 de 12 a 1 del migdia al Centre
parroquial i també el mateix dia una hora abans de començar – Peu: 7 €).
- Santa Maria d’Oló. A la Plaça de Catalunya, Sopar a la fresca. Organitza:secció local d’ERC Oló.
DIUMENGE 28
- Castellterçol. A 2/4 de 10 del matí, al Rentador de llana El Roquer, provarem de rentar llana.
Gratuït. Organitza: Consorci del Moianès – Ecomuseu del Moianès. A les 6 de la tarda, a l’Espai
de Lectura, Cinema, Cicle cinema i medecina, amb la pel·lícula “In Love we trust”. Organitza:
Cineclub la Comarca del Moianès. A 2/4 de 7 de la tarda , al Centre Espai Escènic, espectacle “Tinc
un paper” amb Marc Parrot i Eva Amirsén. Concert dissabte nit i altres activitats a concretar, al
Castell de Castellterçol, Cap de setmana al Castell, Fundació Anzizu.
- Granera. De 4 a 8 de la tarda, Taller de fotografia digital amb mòbil.
- Moià. 75è aniversari dels gegants de Moià. A partir de les 10 del matí, a la Plaça de Sant Sebastià,
XXXVII Trobada de Gegants Històrics de la Vila de Moià. A les 7 de la tarda, al Parc municipal,
Sardanes d’estiu, amb la Cobla Lluïsos de Taradell. Organitza: Agrupament Sardanista Moià.
DILLUNS 29
- Castellterçol. A les 5 de la tarda, a l’espai de Lectura, hora del conte, amb Imma Llonch “l’Èric i
la vergonya empipadora”.
DIMECRES 31
- Moià. A 2/4 de 7 de la tarda, al Parc, Tastet de jocs de taula a la fresca, amb Sònia Arcusa i la
col·laboració de Gargamel Joguines. Per a nens i nenes entre 3 i 12 anys. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Biblioteca de Moià.

FESTES MAJORS FINALS DE JULIOL – PRINCIPIS D’AGOST (veure programes a part)
- Sant Quirze. Dies 26, 27, 28 de juliol i 2, 3, 4 d’agost
- Monistrol de Calders. Del 31 de juliol al 4 d’agost
- Collsuspina. Del 2 al 5 d’agost
- Sant Joan d’Oló. 3 i 4 d’agost

AGOST
DIJOUS 1
- Castellterçol. Horari a concretar, al Museu Prat de la Riba i Plaça Prat de la Riba, Programa d’actes
commemoratius amb motiu de la mort de Prat de la Riba.

DIVENDRES 2
- Castellcir. A les 10 del vespre, a la Plaça de l’Era, concert de Música a la fresca.
- Monistrol de Calders. A les 8 del vespre, al Centre Parroquial, representació de la comèdia:
Kuina Katalana de Jordi Casanovas, a càrrec del Grup de Teatre del Centre Parroquial (venda
entrades anticipades el dia 27 de 12 a 1 del migdia al Centre parroquial i també el mateix dia 2 una
hora abans de començar – Peu: 7 €).
DISSABTE 3
-Granera. A les 6 de la tarda, a la Masia del Coll, Festival Viu la Música al Parc, amb Magalí
Sare veu & Manel Fortià contrabaix, i Taller de nusos amb corda, tastet de productes. 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
- L’Estany. A les 12 del migdia, a la Casa de Cultura, Obertura i Xerrada de presentació Stagnum.19,
a càrrec de Mireia Barrera (actual directora del Cor Madrigal) i Albert Torrents, periodista musical
de Catalunya música, que ens introduiran en aspectes de la programació d’enguany. I projecció
d’Stagnum 10 anys, vídeo de David Cid que recupera sons i imatges d’una dècada. Organitza:
Stagnum/Casa de Cultura/Ajuntament de l’Estany. Col·labora: Consorci del Moianès/ Bisbat de
Vic/Diputació de Barcelona. Entrada lliure.
- Moià. 36è Festival Internacional de Música Francesc Viñas. A les 12 del migdia, a l’Espai Cultural
Les Faixes, espectacle familiar “L’artesà de planetes”. Preu 5€. Al vespre, al Parc Municipal,
Cantada d’Havaneres. Organitza: Geganters de Moià.
DIUMENGE 4
- Castellcir. A les 9 del matí, a la Plaça de l’Era, sortida de la Pedalada familiar a Santa Coloma Sasserra.
- Castellterçol. A 2/4 d’11 del matí, amb sortida des del Polígon el Vapor, Visita a les Poues de la
Ginebreda – Ecomuseu de Moianès. Preu: 3€ adults/ fins a 12 anys gratuït. Organitza: Consorci
del Moianès.
- L’Estany. De les 10 a 2/4 de 12 del matí, al Centre de Visitants, 1er diumenge de mes, Visita
guiada al Centre de Visitants i a la Mina de desguàs (2€ adults, 1€ menors de 8 a 17 anys i gratuït
menors de 7 anys).
- Moià. 36è Festival Internacional de Música Francesc Viñas. D’11 del matí a 2 del migdia, a la
Plaça Major, Concurs Fringe Viñas Festival. 39 Caminada Popular del Moianès. Organitza: GEMI.
A 2/4 de 5 de la tarda, al Parc Municipal, Aplec de la Sardana de la Vila de Moià, amb la Cobla
Lluïsos de Taradell, Sant Jordi i Ciutat de Cornellà. Organitza: Agrupament Sardanista de Moià.
DIMECRES 7
- Castellcir. A les 5 de la tarda Taller de cistelleria amb visita a Esplugues – Ecomuseu del Moianès.
Preu: 3€ adults/ fins a 12 anys gratuït . Organitza Consorci del Moianès.
DIVENDRES 9
- Castellcir. A les 10 del vespre, a la Plaça de l’Era, concert de Música a la fresca.
- Moià. 10a edició de la Festa de la Cabra d’Or – 9 i 10 d’Agost.
DISSABTE 10
- L’Estany. De les 6 a 2/4 de 8 de la tarda, al Cine, Taller de Cartells Vintage en esmalt, a càrrec
d’Isabel Fonoll. Col.labora: Isabel Fonoll/ Ajuntament de l’Estany. Gratuït. A les 10 de la nit al
Claustre, Stagnum.19: els millors duets per a baríton i baix (entrada 12 €).
- Moià. 36è Festival Internacional de Música Francesc Viñas. A les 10 de la nit, a l’Auditori Sant Josep,
Recital de la guanyadora del Concurs Viñas: Laura del Rio soprano, Josep Buforn piano. Preu 15€.
DIUMENGE 11
- Castellterçol. A 2/4 d’11 del matí, amb sortida des del Polígon el Vapor, Visita a les Poues de la
Ginebreda – Ecomuseu de Moianès. Preu: 3€ adults/ fins a 12 anys gratuït. Organitza: Consorci
del Moianès.
- Moià. A les 7 de la tarda, al Parc Municipal, Sardanes amb la Cobla Principal de Berga. Organitza:
Agrupament Sardanista de Moià.
- Santa Maria d’Oló. A les 10 del matí, visita a l’Espai Hemalosa i ruta al nucli urbà per veure la
transformació del poble d’ençà l’aparició de la indústria tèxtil. Preu: 3€/ de 7 a 18 anys 1€/ menors
gratuït.

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

De la idea al projecte del teu negoci. 10 sessions per posar en marxa el teu projecte!
Del 8 al 19 de juliol, de 2/4 de 10 a 2/4 de 2

EXPOSICIONS

- L’Estany. Del 5 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a diumenge de 10 a 2 del matí a la sala
polivalent de la Casa de Cultura, Exposició de pintura Valeri Farràs, 45 anys cercant la llum.
- Moià. Fins al 7 de juliol, al Casal, Exposició de pintures “Somriures de Primavera” de
Montserrat Soler Clapers. A partir de l’11 de juliol, al museu de Moià, exposició temporal “80
anys de Planas Doria a Moià”. Accés gratuït i visitable en horari de Museu. 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. Durant tot el mes de juliol, a la biblioteca, Exposició
de retrats, elaborats el segon divendres de cada mes durant les trobades del Cercle a diferents
pobles 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. 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:
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.

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).

COLLSUSPINA

ACTIVITATS DE LES ENTITATS / AJUNTAMENTS
JULIOL 2019
CALDERS

- Bibliobús. Dijous 11 i 25 de juliol, d’11 a 2/4 de 2 del matí.
- Mercat setmanal. Dissabte al matí.
- Cursets de natació i Aquagym a la piscina municipal, durant el mes de
juliol. Inscripcions al bar de la piscina.
- 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
- Tercer Festival de Titelles del Moianès. A Calders, Monistrol de Calders i
sant Quirze Safaja, del 28 de juny al 14 de juliol (programes a part).
- Casal d’Estiu al forn de la Calç – CACIS.
Més informació: www.elforndelacalc.cat

CASTELLCIR

- Bibliobús. Dijous 4 i 18 de juliol, de 12 a 2 del migdia.
- Casal Summer Camp 2019. Més informació: grupfo@grupfo.com

CASTELLTERÇOL

- Bibliobús. Dijous 4, 11 i 18 de juliol, 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.
Cada tarda a les 5, activitats dirigides als infants. Cada divendres a les 5,
cinema infantil i juvenil.
- Escacs. Els dilluns, dijous i divendres de 2/4 de 8 a 9 del vespre a l’Espai
de Lectura.
- 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.
- Campus Futbol Sala , CFS Castellterçol. Pavelló Municipal Joan Casanovas,
des del 25 de juny fins el 19 de juliol , de 9 del matí a la 1 del migdia.
- Casal d’Estiu 2019 – Ampa IE i Bimbirimboies. Des del 25 de juny fins el 31
de juliol, a Cal Recader.
- Piscina Municipal. Oberta de 10 del matí a 8 de la tarda.

- Bibliobús. Dimarts 9 i 23 de juliol, de 4 a 7 de la tarda.
- Casal d’Estiu a Collsuspina. Del 25 de juny al 26 de juliol. Més informació
a l’ajuntament.
- 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 10 i 24 de juliol , d’11 a 2/4 de 2 del matí.
- Mercat setmanal. Dimarts al matí, al centre del poble.
- Ioga per adolescents. Dilluns 1, 8, 15, 22 i 29 de juliol, d’1/4 de 8 a 1/4 de
9 del vespre, a l’Hotel d’entitats, amb Eli Vidal. Cicle a L’Estany actuem per
una vida saludable.
- Recollida de Fotos antigues. (indústria tèxtil, comerços, escola...) Del 22 al
31 de Juliol, de 5 a 8 de la tarda, a la Sala de Lectura. L’Ajuntament de l’Estany
fa una segona crida per a la creació de l’arxiu fototeca iniciat el 2015.

MOIÀ

- Mercat setmanal. Diumenge al matí a la plaça Major.
- 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.
- Club d’Estiu del Club Judo de Moià. Del 25 de juny al 2 d’agost. Més
informació: davidroca@clubjudomoia.cat
- VIII Curs d’estiu de música a Moià. Del 25 de juny al 31 de juliol, a l’institut
de Moià. Organitzat per l’Espai Musical de Moià.
Més informació: http://cursmusicamoia.blogspot.com
- Casal d’estiu Bimbirimboies a l’Escola Josep Orriols i Roca. Del 25 de juny
al 31 de juliol. Més informació: bimbirimboies@gmail.com
- Casal d’estiu esportiu i d’aventura. Del 25 de juny al 26 de juliol, a càrrec
de Trail Moianès al parc del Molí Nou. www.trailmoianes.com
- Jornades esportives d’estiu al Pavelló. Del 25 de juny al 26 de juliol.
Més informació a l’ajuntament.
- Casal d’estiu tecnològic a l’Espai Jove. De l’1 al 26 de juliol. Inscripcions a:
https://inscripcio.aprentik.cat

MOIÀ

- Espai d’Estiu a la natura. Del 25 de juny al 2 d’agost i del 2 al 6 de setembre.
A Montbrú. Més informació: info@contacteanimal.cat
- Casal d’Estiu Hípica El Serrat. Més informació a la hípica.

MONISTROL DE CALDERS

- Bibliobús. Dimecres 3 i 17 de juliol, d’11 a 2/4 de 2 del matí.
- Tercer Festival de Titelles del Moianès. A Calders, Monistrol de Calders i
Sant Quirze Safaja, del 28 de juny al 14 de juliol (programes a part).

SANT QUIRZE DE SAFAJA

- Bibliobús. Dijous 11 de juliol, de 2/4 de 12 a 2 migdia.
- Tallers d’Estiu gratuïts per a nens i nenes. De 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la
tarda, al Parc de l’aigua. Cal inscripció prèvia a l’ajuntament. Els dilluns
sessions d’escalada en rocòdrom, de P4 a 6è de primària. Els dimarts Taller
de dibuix manga. Els dimecres iniciació al Judo, de P4 a 6è de primària. Els
dijous taller d’improvització teatral, per majors de 8 anys. I els divendres
Balls moderns, de P4 a 6è de primària.
- Sessions de Ioga gratuïtes al Parc de l’Aigua. Els dilluns a 2/4 de 8 del
vespre, i els dimecres a les 9 del matí (agost mateix horari menys el dilluns
12 i el dimecres 14).
- Tercer festival de titelles del Moianès. A Calders, Monistrol de Calders i
sant Quirze Safaja, del 28 de juny al 14 de juliol. A Sant Quirze Safaja els dies:
dissabte 13 i diumenge 14 de juliol (programes a part).

SANTA MARIA D’OLÓ

- Bibliobús. Dimecres 3, 10, 17 i 24 de juliol, de 4 a 7 de la tarda.
- Mercat setmanal. Dimarts al matí a la plaça Sant Antoni Maria Claret.
- Oló Fit. Dilluns, dimarts i dijous de 7 a 8 de la tarda, Tonificació muscularPilates-Treball cardiovascular-Estiraments musculars. Obert a tothom,
grups reduïts. Informació: 686740172, Montse.
- Ioga. De 8 a 9 de la tarda, al Bosc del Soler.
Informació a www.cosconscient.com o al 680293199.
- Piscines municipals. Obertes fins l’11 de setembre, de 10 del matí a 8 de la
tarda. Venda d’abonaments a l’ajuntament.
- Cursets de natació. Del 8 de juliol al 2 d’agost a la tarda.
Més informació www.olo.cat
- Bibliopiscina. Durant tot l’estiu podrem gaudir de llibres i revistes cedits
pel Bibliobús a la Bibliopiscina.
- Fundació La Plana. El 14 i 28 de juliol, d’11 a 2 del migdia i de 4 a 7 de
la tarda, Taller d’Astrologia. Del 5 a l’11 d’agost, Jornades La Plana. Tallers,
xerrades i concerts - info@fundaciolaplana.org

