DISSABTE 5
- Santa Maria d’Oló. A la Fundació La Plana, Curs d’Astrologia – Les potencialitats humanes i
les seves sinèrgies, a càrrec d’Albert Barbè. Més informació: info@fundaciolaplana.org

OCTUBRE 2019

DIMARTS 1
- Castellterçol . En motiu dels actes del Dia Internacional de la Gent Gran, amb punt de
trobada a 2/4 de 4 de la tarda, a l’espai lúdic (plaça dels estudis), Caminada i visita cultural
a L’Estany.
- Sant Quirze Safaja. A les 10 del matí, al Centre Cívic Parc de l’Aigua, Fes Salut. Organitza:
Ajuntament i Consell Comarcal del Moianès.
DIMECRES 2
- Castellterçol. En motiu dels actes del Dia Internacional de la Gent Gran, a les 4 de la tarda a
la Casa Museu Prat de la Riba, berenar d’abans i xerrada-taller sobre capacitació i bon tracte,
amb una treballadora social de Creu Roja Catalunya.
- Moià. De 10 a 2 del matí, al Consell Comarcal del Moianès, taller-xerrada: Com prevenir i
detectar l’ús problemàtic de pantalles en joves i adolescents.
- Santa Maria d’Oló. De 5 a 7 de la tarda, al Centru, Xerrada-taller Jove, busques feina? Fem
role playing! Organitza: Oficina Jove del Moianès. Inscripció al Consell Comarcal.
DIJOUS 3
- Castellterçol. En motiu dels actes del Dia Internacional de la Gent Gran, amb trobada a les
4 de la tarda a l’Espai lúdic o a 1/4 de 5 davant del pavelló: activitat: Fem Salut més a prop,
dirigida per un fisioterapeuta. Cal inscripció prèvia a l’Ajuntament.
- Moià. A les 4 de la tarda, a Can Carner, Xerrada informativa sobre la gestió de la fertilització
del sòl i de les dejeccions ramaderes. Consorci del Moianès. A 2/4 de 6 de la tarda, a l’Espai
Jove La Pólvora, tarda de jocs de Taula. Vine amb els teus amics/gues a passar una tarda
divertida.
- Santa Maria d’Oló. A les 4 de la tarda, a l’Espai Hemalosa, Trobada per persones de més
de 60 anys per fer propostes i planificar les activitats del curs 2019-2020. Organitza: Consell
Comarcal del Moianès.
DIVENDRES 4
- Castellterçol. De les 8 del matí fins 2/4 de 3 del migdia, a l’Espai de lectura, Expedició i
renovació de DNI. En motiu dels actes del Dia Internacional de la Gent Gran: Excursió –
Visita guiada a Girona. De 9 del matí a 6 de la tarda, amb sortida des de l’aparcament del
CAP. El dinar va a càrrec de cadascú. Inscripció prèvia a l’Ajuntament. Organitza: Creu Roja i
Ajuntament.
- Granera. A les 10 del matí, amb sortida des del Casal de Granera, Ruta guiada per conèixer
l’entorn de Granera (8km). Organitza Consell Comarcal del Moianès.
- L’Estany. A les 7 de la tarda, al Local social Cine, Xerrada: Recollida porta a porta, com es
farà? Organitza: Ajuntament de L’Estany.
DISSABTE 5
- L’Estany. A les 7 de la tarda, al Local social Cine, Xerrada: Recollida porta a porta, com es
farà? Organitza: Ajuntament de L’Estany.
- Moià. A les 12 del migdia, a l’auditori Sant Josep, Concert de bandes sonores de pel·lícules.
Organitza: Societat Catalana de Ciència Ficció. A les 12 del migdia, al Museu de Moià,
Inauguració de l’exposició “L’Art del Tèxtil Manual. Tapissos de Remei Graupera”.

DIUMENGE 6
- Castellterçol. De les 8 del matí fons a 2/4 de 3 del migdia, Concurs gos d’atura. A partir de les
6 de la tarda, a les Escoles Velles, Ball, i a partir de les 8 hi haurà sopar.
- Granera. Trail de la llebre – 21 km. Inscripcions a partir de les 8 del matí, i sortida a les 9,
des del Casal. Hi haurà dos serveis d’avituallament, obsequi i botifarra amb mongetes i pa amb
tomàquet al final. Més informació i preus: www.granera.cat. També posarem un Punt Lila en
motiu del dia internacional per a l’eliminació de la violència de gènere, de 9 a 2 del matí.
- Moià. Durant el matí, al Club de Golf Montbrú, 3r Torneig Leds C4. De 2/4 d’11 a 2 del migdia,
al mercat de Moià, Fringe Viñas Festival: vine al mercat, escolta música, vota pel millor grup i
guanya un lot de productes. Demana les butlletes de votació als comerços de l’ABIC. Organitza:
Ajuntament de Moià, Joventuts Musicals i ABIC.
- Santa Maria d’Oló. A les 5 de la tarda, a la Fundació La Plana, Club de Lectura, amb Presagios
de Karim Fossum. Més informació: info@fundaciolaplana.org
DIMARTS 8
- Castellterçol. De les 8 del matí fins 2/4 de 3 del migdia, a l’Espai de lectura, Expedició i
renovació de DNI
- Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, a l’Espai Jove La Pólvora, Construïm el chill-out. Vine a ajudarnos a muntar els sofàs amb palets. A 2/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca, Tarda de Tallers de
tardor: jugarem amb fulles per fer un punt de llibre.
- Sant Quirze Safaja. A les 10 del matí, al Centre Cívic Parc de l’Aigua, Fes Salut. Organitza:
Ajuntament i Consell Comarcal del Moianès.
DIMECRES 9
- Moià. De 5 a 7 de la tarda, a Can Carner, a l’Oficina Jove del Moianès, Xerrada-taller Jove,
busques feina? Fem role playing! Organitza: Oficina Jove del Moianès. Inscripció al Consell
Comarcal.
- L’Estany. De 2/4 de 12 a 2/4 d’1 del migdia, a l’Escola, L’hora del conte “Princeses blaves
i prínceps encantadors”, amb Lídia Clua. Bibliobús Cavall Bernat. Organitza: Sala de lectura.
- Santa Maria d’Oló. A 2/4 de 4 de la tarda, a l’Espai Hemalosa, Engruna Teatre presenta: El
secret de la detectiva Klaus. Teatre amb titelles i objectes. Bibliobús Cavall Bernat.
DIJOUS 10
- Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, a l’Espai Jove La Pólvora, parlem sobre l’amistat? Compartim
experiències.
DIVENDRES 11
- JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI AL MOIANÈS (11-13 d’octubre). Veure encartament.
- Castellterçol. De 5 a 7 de la tarda, a l’edifici del Bosquet de Can Sedó, Xerrada-taller Jove,
busques feina? Fem role playing! Organitza: Oficina Jove del Moainès. Inscripció al Consell
Comarcal.
- L’Estany. A les 7 de la tarda, a la Sala Polivalent de la Casa de Cultura, Crisi climàtica, què puc
fer jo?, xerrada a càrrec del periodista Jordi Vilarell. Organitza: Casa de cultura i Ass. de gent
gran de L’Estany.
DISSABTE 12
- Calders. Calders Saludable. De 10 a 2/4 de 9 del vespre, a la plaça major, Fira d’artesans,
empreses i entitats. De 10 a 2/4 de 8 del vespre, al Casal social, Tastet de Teràpies, i durant
tot el dia: tallers i xerrades per infants i adults a càrrec d’Alternatura. Més informació i
inscripcions: setmanasaludable@gmail.com
- Castellterçol. A les 6 de al tarda, a l’espai de lectura, Cineclub Comarca del Moianès amb: Il
tempo si è fermato.
- L’Estany. A les 7 de la tarda, des de la plaça del Monestir, baixada de torxes des del Puig de la
Caritat i botifarrada. Organitza: Ajuntament.
- Moià. A les 8 del vespre, a l’auditori Sant Josep, Concert de Joventuts musicals amb Inés
Moreno, piano.
- Santa Maria d’Oló. De 6 a 9 del vespre, Tarda solidària, amb xerrada-col·loqui: Presentació
de la renovació del Col·lectiu de dones d’Oló, presentació del projecte per a la construcció

d’un pavelló de maternitat a Bwake (Costa d’Ivori), a càrrec de Montse Lloret, de Castellcir
amb tothom, i En primera persona: col·laboradors de la Fundació Saint Camille ens expliquen
l’experiència en el projecte Font de Llum. Tot seguit, concert amb Compàs de Zebra. Hi haurà
servei de bar amb begudes, biquinis i creps. Preu: Entrada inversa. Organitza: Col·lectiu de
Dones d’Oló.
DIUMENGE 13
- Calders. Calders Saludable. De 10 a 2 del matí, a la plaça Major, Fira d’artesans, empreses i
entitats, i de 10 del matí fins a les 6 de la tarda, tallers i xerrades per infants i adults a càrrec
d’Alternatura. Més informació i inscripcions: setmana saludable@gmail.com
- Castellcir. De 9 a 1 del matí, a la plaça de l’Era, Intercanvi de roba.
- Castellterçol. A les 8 del matí i fins a les 2 del migdia, amb sortida des de l’aparcament del
CAP, Sortida botànica a Puigdolena. Flora Catalana del Moianès. De 9 a 2 del migdia, a Cal
Recader, Acte commemoratiu Dia internacional de les Dones rurals: a les 9 del matí, recepció
a Teresa Jordà, Hble. Consellera del DARP i sortida a peu des del CAP de Castellterçol fins al
Mas La Vall. Visita i esmorzar amb productes de proximitat. Confirmar assistència a moianesdones@esquerra.cat. I a les 12 del migdia, Taula Rodona “L’evolució de les dones rurals al
Moianès. Motor de canvi”. A les 11 del matí, a l’ermita de Sant Miquel, Aplec del Remei.
DILLUNS 14
- Castellterçol. A 2/4 de 10 del matí, a l’Espai de Lectura, Taller d’assertivitat. Formació de la
Diputació de Barcelona.
DIMARTS 15
- Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, a l’Espai Jove La Pólvora, Taller de decoració de Castanyada /
Haloween, a partir de materials reciclats.
- Sant Quirze Safaja. A les 10 del matí, al Centre Cívic Parc de l’Aigua, Fes Salut. Organitza:
Ajuntament i Consell Comarcal del Moianès.
DIMECRES 16
-Castellterçol. A les 5 de la tarda, a l’Espai de Lectura, el bibliobús Tagamanent presenta: Sopa
d’imatges i lletres, basat en l’obra de Joan Brossa, a càrrec de El Taller.
- Moià. De 10 a 2 del matí, al Consell Comarcal del Moianès, taller-xerrada: Com prevenir i
detectar l’ús problemàtic de pantalles en joves i adolescents.
DIJOUS 17
- Castellcir. A 3/4 de 12 del migdia, bibliobús Tagamanent ens presenta R.A.R.A, titelles amb la
rondallaire Lídia Clua. En motiu del Dia Mundial de la Salut Mental a Osona.
DIVENDRES 18
- Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca, Taller de descoberta: Poesia Brossa, amb Judit
Petita Companyia. Taller familiar per a infants a partir de 5 anys. A les 6 de la tarda, a l’Espai
Jove La Pólvora, Com fer la volta al món amb pocs diners, amb la col·laboració de Jordi Vilagut.
DISSABTE 19
- Castellterçol. A les 9 del vespre, al Centre Espai Escènic, Obra de teatre: A.K.A. Programació
professional El Centru.
- Collsuspina. Acte per la Campanya per la fibrosi quística, amb presentació, xerrada d’un
noi afectat i taller i berenar. Col·laboració amb la Marató de TV3. Més informació a la web de
l’ajuntament.
- Santa Maria d’Oló. A les 10 del matí, a El Centru, Taller per a entitats sobre comunicació
2.0 i xarxes socials. Organitza: Consell Comarcal del Moianès. A la Fundació La Plana, Taller de
Salut, amb Montse Vives i Santi Vancells. Més informació: info@fundaciolaplana.org
DIUMENGE 20
- Castellterçol . De 9 del matí fins a les 3 del migdia, Fira de Fires.
- Granera. De 9 del matí a 6 de la tarda, 7è 4 x 4 Granera Circuit.
- Moià. Trial Cota Vila de Moià al Circuit Verd. Amb inscripcions de 2/4 de 9 a 10 del matí, i
Cursa de 2/4 d’11 a 2/4 de 3 del migdia – Especialitat: Trial – Trial Open. Organitza: Moto Club
Moianès a través de la Federació Catalana de Motociclisme, conjuntament amb el MC Vall del
Ges. D’11 del matí a 2 del migdia, Festa d’inici de curs de l’Escola Pia de Moià, amb jocs de
taula dinamitzats per l’associació Caldaus de Calders, torneig de ping-pong, tallers pels més
petits, plantada de gegants de l’Escola... i per acabar un petit aperitiu.

DILLUNS 21
- Castellterçol. A 2/4 de 10 del matí, a l’Espai de Lectura, Taller d’assertivitat. Formació de la
Diputació de Barcelona.
DIMARTS 22
- Castellcir. A les 7 de la tarda, Xerrada informativa: de l’agricultura convencional a l’ecològica
i presentació de l’estudi de prospecció de varietats locals al Moianès.
- Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, a l’Espai Jove La Pólvora, el món del Youtube, iniciació a Youtube
amb Marec Eastwood, i breu taller d’edició de vídeo. A les 8 del vespre, a la biblioteca, Llegir el
Teatre. Tertúlia sobre l’obra de teatre “La rambla de les floristes”, de Josep Ma. de Sagarra, a
càrrec d’Elvira Permanyer (i sortida al Teatre Nacional el divendres 25 d’octubre).
- Sant Quirze Safaja. A les 10 del matí, al Centre Cívic Parc de l’Aigua, Fes Salut. Organitza:
Ajuntament i Consell Comarcal del Moianès.
DIMECRES 23
- Santa Maria d’Oló. A les 5 de la tarda, al Centru, Taller d’emancipació per joves.
DIJOUS 24
- Calders. A les 11 del matí, al Centre Cívic de Calders, l’Hora del Conte amb Lídia Clua
“princeses blaves i prínceps encantadors”. Organitza: Bibliobús Cavall Bernat.
- Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, a l’Espai Jove La Pólvora, Berenar col·laboratiu, porta alguna
posa per berenar... i compartim!
DIVENDRES 25
- L’Estany. A les 6 de la tarda, a la sala polivalent de la casa de cultura, Què en sabem dels
antibiòtics?, xerrada a càrrec d’Emma Ventura, farmacèutica de L’Estany.
- Moià. A les 8 del vespre, a la biblioteca, Xerada d’art del Cercle Artístic del Moianès, a càrrec
d’Eudald Font.
- Santa Maria d’Oló. A 2/4 de 10 del vespre, al Club de Lectura comentem “La memòria de
l’arbre”, de Tina Vallès.
DISSABTE 26
- Castellterçol. Des de les 3 de la tarda fins a 2/4 de 2 de la nit, a Cal Recader, Oktoberfest.
Diables de Castellterçol.
- Collsuspina. A les 6 de la tarda, al local social, Teatre: Tot assajant... un clàssic.
- Moià. Durant el matí, al Club de Golf Montbrú, 8a prova de la Champions League mensual.
A les 5 de la tarda, a la plaça Major, Desfilada de Modes dels Comerços de l’ABIC. Organitza:
ABIC
DIUMENGE 27
- Castellterçol. A les 9 del matí, a la plaça Prat de la Riba, XXIX Xocolatada de Sant Julià d’Úixols.
Organitza: Caminaires. En cas de pluja es farà a les Escoles Velles. A les 6 de la tarda, al Centre
Espai Escènic, Cineclub la Comarca del Moianès: The Mule.
- Moià. Durant el matí, al Club de Golf Montbrú, 8a prova de la Champions League mensual.
- Santa Maria d’Oló. Al matí, Correllengua 2019. Es llegirà el manifest escrit per Jordi Cuixart,
president d’Òmnium Cultural. Properament més informació. A les 5 de la tarda, a la Fundació
La Plana, Tertúlia de pensadors del naixement i de la pau, amb Hannah Arend amb el llibre
“Sobre la crisi de la República”. A 2/4 de 7 de la tarda, a l’Espai Hemalosa, Test, Cicle en
xarxa d’arts intenses de prop i de curta durada (música, dansa, teatre, circ, titelles, màgia...).
Venda d’entrades a l’ajuntament.

DILLUNS 28
- Moià. A les 8 del vespre, a la biblioteca, tertúlia sobre la novel·la “El curiós incident del gos
a mitjanit”, a càrrec de la Dra. Àurea Autet, en motiu del Dia Mundial de la Salut Mental que
es celebra el 10 d’octubre.
DIMARTS 29
- Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, a l’Espai Jove La Pólvora, Concurs de pastissos i breu taller de
rebosteria.
- Sant Quirze Safaja. A les 10 del matí, al Centre Cívic Parc de l’Aigua, Fes Salut. Organitza:
Ajuntament i Consell Comarcal del Moianès.

DIJOUS 31
- Castellcir. A 2/4 de 8 del vespre, a la plaça de l’Era, Castanyada.
- L’Estany. A les 9 del vespre, al Local social Cine, Castanyada Popular. Sopar i ball amb Jordi
Bruch. Apuntar-se a l’Ajuntament. Organitza: Associació Cultural i Recreativa de L’Estany.
- Moià. A les 7 de la tarda, a l’Espai Jove La Pólvora, Cinema de terror.
NOVEMBRE
DIVENDRES 1
-Castellterçol. A 2/4 de 6 de la tarda, a la Plaça Prat de la Riba, Sardanes per celebrar la
Castanyada, amb la Cobla Principal de L’Escala. A les 6 de la tarda, al Centre Espai Escènic,
Cineclub la Comarca del Moianès: Shaun of the dead (zombies party).
DISSABTE 2
-Castellterçol. A les 9 del vespre, al Centre Espai Escènic: Blowing. Programació professional
El Centru.
DIUMENGE 3
-Moià. De 2/4 d’11 a 2 del migdia, al mercat de Moià, Fringe Viñas Festival: vine al mercat,
escolta música, vota pel millor grup i guanya un lot de productes. Demana les butlletes de
votació als comerços de l’ABIC. Organitza: Ajuntament de Moià, Joventuts Musicals i ABIC.
DILLUNS 4
- Moià. A les 6 de la tarda, a l’auditori Sant Josep, Cicle de conferències Moianesencs voltant
pel món.
DIMARTS 5
- Sant Quirze Safaja. A les 10 del matí, davant de l’Ajuntament, Caminada.
Organitza: Ajuntament i Consell Comarcal del Moianès.
DISSABTE 9
- Moià. Taller d’iniciació al teixit manual a càrrec de l’artista Remei Graupera, d’11 a 12 del
migdia. Cal inscriure’s al telèfon 600923213 o per correu moia.assegurances@gmail.com.
Places limitades a 10 persones. Activitat gratuïta.
DIMARTS 12
- Sant Quirze Safaja. A les 9 del matí, al Centre Cívic Parc de l’Aigua, Pilates.
Organitza: Ajuntament i Consell Comarcal del Moianès.

ACTIVITATS DEL CONSORCI – CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS
Consulta el programa formatiu Forma’t al Moianès! Setembre – Desembre 2019
I també:

- MÒDULS FORMATIUS DEL SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA (45 h)

Mòduls de formació per a l’assoliment dels coneixements bàsics sobre la societat catalana, dins
el marc del servei de primera acollida per a persones nouvingudes.
· Mòdul B: Coneixements laborals
· Mòdul C: Coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic.
· Mòdul D: Prevenció de violències masclistes.
Els dilluns i dimecres del 14 d’octubre al 30 de desembre, de 2/4 de 10 a 2/4 de 12 del matí, a
Can Carner. Moià.

- CURS DE CATALÀ NIVELL INICIAL (40 h)

Els dimarts i dijous, del 15 d’octubre al 12 de desembre, de 6 a 8 de la tarda, a Santa Maria
d’Oló.
Consulta tots els cursos i altres activitats a:
www.consorcidelmoianes.cat
www.ccmoianes.cat
www.moianesturisme.cat

EXPOSICIONS

- Moià.
· Fins al 20 de gener de 2020, al Museu de Moià, Exposició “1939 l’Abans i el després”, en
commemoració del 80è Aniversari de la finalització de la Guerra Civil Espanyola.
· Fins al 20 de desembre, al Museu de Moià, exposició temporal “L’Art del Tèxtil Manual”.
Tapissos de Remei Graupera.
· Del 14 d’octubre al 7 de novembre, a la biblioteca, exposició: “Brossa polièdric”.

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. Fins al 3 de novembre, 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). A partir del dia 4 de novembre, les Coves del
Toll inicien el seu horari d’hivern, obrint els caps de setmana, festius i ponts de 2/4 d’11 a 3
del migdia. 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) .
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

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 visites guiades de tots aquests espais en el marc de les Jornades Europees de
Patrimoni (11- 13 d’octubre).

EL MOIANÈS - 11, 12 i 13 D’OCTUBRE
DIVENDRES 11
Castellterçol

- Ruta pel Rentador de Llana i visita guiada a les Poues de la Ginebreda – Ecomuseu
del Moianès - Dos elements de l’època pre-industrial únics. A les 11 del matí, amb
sortida des del polígon El Vapor. Informació i reserves al Consorci del Moianès.
- Jornada de Portes Obertes a l’Espai Franch – Memorial Democràtic, de 8 a 10 del
vespre.
-Presentació de l’obra restaurada de Franch-Clapers: “Èxode. De Tarascon a Saint
Rémy”, després de la restauració realitzada pel Centre de Restauració de Béns Mobles
de Catalunya, i conferència : “La conservació del patrimoni”, a càrrec de Mireia
Cerrada, conservadora i restauradora del CRBMC. A les 8 del vespre, a l’Espai Franch.
-Pintura muralista a la façana de l’Espai Franch. De 10 del matí a 8 del vespre,
l’il·lustrador @javigaar realitzarà una intervenció a la façana de l’Espai Franch.

DISSABTE 12
Castellcir

-Visita guiada a Esplugues – Ecomuseu del Moianès. A les 5 de la tarda, visita a
Esplugues. Informació i reserves al Consorci del Moianès.

Castellterçol

- Jornada de Portes Obertes a l’Espai Franch – Memorial Democràtic, de 10 a 1
del matí.
-Jornada de Portes Obertes al Museu Prat de la Riba, de 10 a 1 del matí i de 3 a
5 de la tarda.
-Taller familiar cooperatiu sobre l’obra de Franch Clapers. Taller pictòric. De 10 a
12 del matí, a l’Espai Franch.
-Sketchcrawll de Castellterçol. Activitat de dibuix en grup a càrrec del Cercle
Artístic del Moianès. De 10 a 12 del matí, a l’Espai Franch.
- Pintura muralista a la façana de l’Espai Franch. De 10 del matí a 8 del vespre,
l’il·lustrador @javigaar realitzarà una intervenció a la façana de l’Espai Franch.

Granera

-Visita guiada al Castell de Granera. A les 11 del matí, amb sortida des del Casal.
Informació i reserves al Consorci del Moianès o Ajuntament de Granera.

L’Estany

-Visita guiada al Centre de Visitants i la Mina. A les 10 del matí, amb sortida des
del Centre de Visitants de L’Estany. Inscripció prèvia a l’Ajuntament.

DISSABTE 12
L’Estany

- Visita nocturna al claustre del Monestir de L’Estany, organitzada per Caralonia
Sacra. De 9 a 10 de la nit, al Monestir de Santa Maria de L’Estany.
Reserves a: reserves@cataloniasacra.cat

Moià

- Taller d’iniciació al Teixit manual, a càrrec de Remei Graupera. D’11 a 12 del matí,
al Museu de Moià.
Inscripció prèvia a: moia.assegurances@gmai.com.
- Tallers i activitats prehistòriques. Taller i activitats de com vivia l’home a la
prehistòria. De 2/4 d’11 a 2/4 de 3 del matí, al poblat prehistòric de les Coves del Toll.
-Jornada de Portes Obertes a la Casa Rafael de Casanova i Museu de Moià. De 2/4
d’11 a 2 del matí i de 2/4 de 4 a 6 de la tarda.

DIUMENGE 13
Castellterçol

- Jornada de Portes Obertes a l’Espai Franch – Memorial Democràtic, de 10 a 1 del matí.
- Ruta “La fotografia de les places i la memòria”. Per descobrir carrers i places del
poble i la seva vinculació amb la fotografia. De 10 a 12 del matí, amb punt de trobada
a la plaça del Racó.
- Pintura muralista a la façana de l’Espai Franch. De 10 del matí a 8 del vespre,
l’il·lustrador @javigaar realitzarà una intervenció a la façana de l’Espai Franch.
- Jornada de Portes Obertes al Museu Prat de la Riba, de 10 a 2/4 de 2 del matí.

L’Estany

-Visita guiada al claustre del Monestir de L’Estany, organitzada per Catalonia
Sacra. De 2/4 d’11 a 2/4 de 12 del matí, al Monestir de Santa Maria de L’Estany.
Reserves a: reserves@cataloniasacra.cat

Moià

- Tallers i activitats prehistòriques. Taller i activitats de com vivia l’home a la
prehistòria. De 2/4 d’11 a 2/4 de 3 del matí, al poblat prehistòric de les Coves del Toll.
- Jornada de Portes Obertes a la Casa Rafael de Casanova i Museu de Moià.
De 2/4 d’11 del matí a 3 del migdia.

Santa Maria d’Oló

- Jornada de portes obertes a l’Espai Hemalosa – Ecomuseu del Moianès.
A les 12 del matí, plaça Catalunya.

INFORMACIÓ:
Consorci del Moianès

93 830 14 18
www.moianesturisme.cat

CASTELLTERÇOL

ACTIVITATS DE LES ENTITATS / AJUNTAMENTS
OCTUBRE 2019
CALDERS

- Bibliobús. Dijous 10 i 24 d’octubre, d’11 a 2/4 de 2 del migdia.
- Mercat setmanal. Dissabte al matí.
- 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
- Activitats al Casal social de Calders. T’oferim reforç escolar, ceràmica per a
infants, anglès per a adults, contacontes, pilates, zumba, gimnàstica per a gent
gran, cos i consciència, dansa kids, voleibol, patinatge, gimnàstica rítmica i
judo. Cal realitzar preinscripció abans de l’inici de l’activitat. Places limitades.
Inscripcions i pagaments al Casal Social de Calders.
Més informació: T 93 830 92 63 o bé a casal@calders.cat
- Activitats de l’Atap Calders. Cada dimecres d’1/4 de 8 a 1/4 de 9 del vespre, al
Casal Social de Calders, Txi-kung.

CASTELLCIR

- Bibliobús. Dijous 3 i 17 d’octubre, de 12 a 2 del migdia.

CASTELLTERÇOL

- Bibliobús. Dijous 3, 10, 17 i 24 d’octubre, de 4 a 7 de la tarda, a la plaça Prat
de la Riba.
- Mercat setmanal. Dissabtes al matí, de 7 a 2, a la plaça Enric Prat de la Riba.
- Pavelló d’Esports Joan Casanovas. Obert de dilluns a dijous de 9 a 11 del matí,
i de dilluns a divendres de 2/4 de 5 a 10 del vespre. Els dissabtes obert de 9 a 3
del matí.
- Espai de lectura. Obert de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 del vespre, a la plaça Vella.
- Escacs. Els dilluns, dimarts i divendres de 2/4 de 8 a 9 del vespre a l’Espai de
Lectura.
- Escolania. De 2/4 de 7 a 1/4 de 9 del vespre, a Cal Recader.
- Ioga. Cada dilluns de 2/4 de 6 fins a 3/4 de 9, a l’escola de música i dansa (2
grups, de 2/4 de 6 a 7 el primer i d’1/4 de 8 a 3/4 de 8 el segon).
- Dansa. Cada dimarts, de 2/4 de 6 fins a 2/4 de 9, a l’escola de música i dansa.
La primera hora per alumnes de fins a 5 anys, la segona per a infants de 6 a 12
anys i la tercera a partir de 13 anys.
- Assaig coral. Cada dimarts de les 10 fins les 12 de la nit, a Cal Recader. I dissabte
19 d’octubre de 9 a 11 del matí.
- Hip-hop. Cada dijous de 2/4 de 6 fins a 2/4 de 8 – escola de música i dansa (2
grups, de 2/4 de 5 a 2/4 de 7 el primer i de 2/4 de 7 a 2/4 de 8 el segon).

- Fem Salut més a prop. Activitat per promocionar la cura del cos dirigida per un
fisioterapeuta. El dijous dia 3 d’octubre, a 1/4 de 5 de la tarda davant del pavelló
(o sortida a les 4 des de l’espai lúdic). El dia 10 d’octubre i 7 de novembre, a 1/4
de 5 de la tarda al Pedregar – estàtua del Canuto (o sortida a les 4 des de l’espai
lúdic). El dia 17 d’octubre i 14 de novembre, a 1/4 de 5 de la tarda al Mirador
de Salavert (o sortida a les 4 des de l’espai lúdic). El dia 24 d’octubre i 21 de
novembre, a les 4 de la tarda, a l’espai lúdic, i el dia 31 d’octubre a les 1/4 de 5
de la tarda, davant del pavelló (o sortida a les 4 de la tarda des de l’espai lúdic).
Cal inscripció prèvia a l’Ajuntament.
- Cicle de caminades saludables a la tardor. Els dimarts 8, 15 , 22 i 29 d’octubre,
amb sortida a 2/4 de 4 de la tarda des de l’espai lúdic (plaça dels estudis). Cal
inscripció prèvia a l’ajuntament.
- Grup de dones. Espai dedicat al lleure i a les relacions interpersonals. Els
dimecres 9, 16, 23 i 30 d’octubre, a les 4 de la tarda, a Les Escoles Velles.
- Taller de benestar personal. Espai de millora del benestar. Els divendres 11, 18
i 25 d’octubre, a partir de 2/4 de 4 de la tarda, a les Escoles Velles. Cal inscripció
prèvia a l’Ajuntament.
- Activitats Casal Arrels. Els diumenges 13, 20 i 27 d’octubre, a les Escoles Velles,
Bingo. A partir de les 8 hi haurà sopar.

COLLSUSPINA

- Bibliobús. Dimarts 8 i 22 d’octubre, de 4 a 7 de la tarda.
- Casal de la Gent Gran – activitats. Els dilluns, de 5 a 8 de la tarda, puntes de
coixí. Els dimarts de 2/4 de 4 a 5 de la tarda, Taller de memòria i de 5 a 8 de la
tarda, Costura. Els dimecres de 2/4 de 4 a 2/4 de 5 de la tarda, Gimnàstica. Els
dijous a partir de les 3, Ganxet, i a 1/4 de 4, jocs de taula, a la biblioteca. Al Casal
hi pots venir sempre que vulguis, hi som totes les tardes de 3 a 7.
- Punt Jove i Punt de Trobada. Els divendres i dissabtes de 5 a 8 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 9 i 23 d’octubre, d’11 a 2/4 de 2 del matí.
- Mercat setmanal. Dimarts al matí, al centre del poble.
- Club de rol. Els dimarts, de 5 a 7 de la tarda, a l’escola. A càrrec de Sergi:
676900981. Organitza AMPA.
- Gimnàstica. Els dilluns i dijous, d’11 a 12 del matí, a l’Hotel d’entitats. Organitza:
Associació de la gent gran de l’Estany.
- Zumba. Els dimarts, de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del vespre, al Local social Cine.
- Cant Coral. Els dimarts, de 2/4 de 7 a 1/4 de 8 del vespre, al local de l’associació
de la Gent Gran. Organitza: Associació de la gent gran de l’Estany.
- Ioga. Els dimarts i dijous, de 5 a 6 de la tarda, a l’Hotel d’Entitats,. Organitza:
Grup de Ioga de L’Estany. I els dijous de 2/4 de 7 a 3/4 de 8 del vespre, a l’hotel
d’entitats, a càrrec d’Eli Vidal.
- Art. Els dilluns d’1/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tarda, a l’Escola. Organitza AMPA.

- Ioga per adolescents. Els dimecres, de 8 a 9 del vespre, a la Sala Polivalent de la
Casa de Cultura, amb Eli Vidal. Cicle: A L’Estany actuem per una vida saludable.
- Pilates. Els dimecres de 8 a 9 del vespre, a l’hotel d’entitats. A càrrec de Mercè
Monrós.
- Teixir llana. Els dimecres i divendres, de 2/4 de 5 a 6 de la tarda, al local
associació de la gent gran. Organitza: Associació de la gent gran de l’Estany.
- Xerrem en anglès. Els dijous de 3/4 de 8 a 2/4 de 9 del vespre, al local associació
de la gent gran. Organitza: Associació de la gent gran de l’Estany.
- Jocs de taula. Els dissabtes i diumenges de 5 a 7 de la tarda, al local associació
de la gent gran. Organitza: Associació de la gent gran de l’Estany.
- 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. Organitza: Associació de la gent gran de
l’Estany.

MOIÀ

- Mercat setmanal. Diumenge al matí a la plaça Major.
- Conversa en idiomes a la Biblioteca. Els dilluns de 2/4 de 4 a 2/4 de 5 de la
tarda, Italià. Els dilluns d’1/4 de 4 a 1/4 de 5 de la tarda, anglès. I els dimarts de
2/4 de 4 a 2/4 de 5 de la tarda, alemany i francès. Imprescindible coneixement
de l’idioma nivell conversa. Aquesta activitat és possible gràcies als voluntaris
internacionals de la Comunitat dels Avets.
- 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. Cada dilluns amb sortida a 2/4 de 10 del matí, des de la plaça
del CAP, Caminades Saludables. A partir del 4 de novembre, cada dilluns a 2/4
de 10 del matí, a Can Carner, Taller de manualitats. Els dimecres i divendres a
les 11, a Can Carner, Taller de memòria. Informació i inscripcions: Ajuntament
de Moià.
- Grup de suport emocional i ajuda mútua. Un recurs de suport psicològic per
a persones cuidadores no professionals. Inici el dimarts 15 d’octubre de 10 a
2/4 de 2 del matí. Les sessions tindran lloc del 15 d’octubre al 17 de desembre.
Inscripcions a l’Ajuntament.

MONISTROL DE CALDERS

- Bibliobús. Dimecres 2, 16 i 30 d’octubre, d’11 a 2/4 de 2 del matí.

SANT QUIRZE DE SAFAJA

- Bibliobús. Dimecres 10 i 24 d’octubre, de 2/4 de 12 a 2 del matí.
- Curs d’àngles. Inici el dia 3 d’octubre a la Casa del poble. Més informació: Ajuntament de Sant Quirze Safaja.

SANTA MARIA D’OLÓ

- Bibliobús. Dimecres 2, 9, 16, 23 i 30 d’octubre, de 4 a 7 de la tarda.
- Mercat setmanal. Dimarts al matí a la plaça Sant Antoni Maria Claret.
- Activitats al Centru. A partir del 2 d’octubre, dimecres, dijous i divendres, de 4
a 5 de la tarda, Reforç Escolar al Centru. I el 16 d’octubre de 4 a 7 de la tarda, i
el 17, 24 i 25 d’octubre, de 4 a 8 de la tarda, Taller de Grafit.

