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ACTIVITATS AL MOIANÈS I FEBRER 2020

DISSABTE 1
-Castellterçol. A les 12 del migdia, al Pavelló Esportiu, Calçotada Activaterçol. Després de
dinar, campionat universal de pedra, paper, tisora. Organitza: Activaterçol.
-Moià. A les 12 del migdia, a l’Auditori Sant Josep, Concerts de Joventuts Musicals, Nàiades,
cor de noies, Ferran Albrich, director, Núria Serrat, piano. A les 7 de la tarda, a l’Auditori Sant
Josep: presentació del llibre la Fura dels Baus en quarantena, de Mercè Saumell. Associació
Cultural Modilianum.
DIUMENGE 2
-Castellterçol. A partir de les 8 del matí, a la Plaça Prat de la Riba, Kedada Trail 2020 – 42,
21 i 12 km. Màxim corriol, grans avituallaments, gran sorteig, gran festa final, gran recapte.
I els més menuts, Mini Kedada Trail, amb sortida a 2/4 de 10, des de la plaça Enric Prat dela
Riba. Organitza Càritas Castellterçol.
- Santa Maria d’Oló. A 2/4 de 3 del migdia, a l’espai Hemalosa, Jornada del CEO – Dinar
i pel·lícula: “Manaslu – Berg der Seleen, centreexcursionistaolo@gmail.com. A les 5 de la
tarda, a la Fundació La Plana, Club de lectura, amb Irene Solà, autora del llibre “Canto jo i
la muntanya balla”. De 7 a 8 del vespre, a l’ermita de la Santa Creu de la Plana, Vetlles per
guarnir l’esperit humà. Més informació: funlaplana@gmail.com.
DIMARTS 4
-Sant Quirze Safaja. A les 10 del matí, al Centre Cívic Parc de l’Aigua, Iniciació a la informàtica.
Gent Activa.
DIMECRES 5
-Moià. De 2/4 d’11 a 2/4 de 12 del migdia, Oficina mòbil d’atenció al consumidor. Diputació
de Barcelona.
DIVENDRES 7
-Sant Quirze Safaja. A les 10 del matí, amb sortida des de l’aparcament al costat del
restaurant La Masia (urbanització de Les Clotes), sortida Mou-te pel Moianès a Sant Quirze
Safaja – anirem a l’extrem més meridional del Moianès i gaudirem de les vistes de la vall del
Tenes. Organitza: Consell Comarcal del Moianès.
- Santa Maria d’Oló. A 2/4 de 9 del vespre, al Casal de Joves, El Centru, Reunió oberta
Col·lectiu de Dones, per preparar els actes del 8 de març.
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DISSABTE 8
- L’Estany. Al matí, a la sala polivalent de la Casa de Cultura, inauguració de l’exposició
“Recordar es también despertar” de Eva Salvador.
-Monistrol de Calders. Per sempre Marta, per la investigació del càncer infantil, a 2/4 de
10 del matí, a la Plaça Nova, Passejada familiar al Serrat de la Rectora. Sortirem de la Plaça
Nova i anirem fins al Serrat de la Rectora per fer-nos una foto amb Monistrol de fons. A les
11 del matí, al Camp de futbol, Esmorzar Solidari. A 2/4 de 12 del matí, al camp de futbol,
homenatge a la Marta, moments per les paraules i els records. A les 12 del matí, al Camp de
futbol, partit de futbol C.E. MOIÀ femení Aleví vs F.C. Barcelona Aleví F. A les 2 del migdia,
al Pavelló, Arrossada Solidària. A les 4 de la tarda, al Pavelló, Ball amb les Sisones. A les 6 de
la tarda, al Pavelló, Rifa Solidària. A les 7 de la tarda al Pavelló, Cloenda amb música. Durant
tota la tarda a la Sala Petita, Exposició de playmòbils, Concurs de Diorames, Fes el teu Clik
personalitzat i Circuit d’Scalextric.
DIUMENGE 9
-Monistrol de Calders. A les 11 del matí, a la plaça de l’esglèsia, Plantada de Gegants i tot
seguit Cercavila pels carrers del poble amb una actuació dels Falcons de Castellcir. A les 12
del migdia a la plaça nova, Sardanes. A les 4 de la tarda, al camp de futbol, partit de futbol
A.E. Monistrolenca vs Puigcerdà C.F. i a la mitja part Xocolatada Solidària.
-Castellterçol. A 1/4 de 6 de la tarda, al centre Espai Escènic, Cineclub “Dans le maison”.
Organitza Cine Club La Comarca del Moianès.
DIMARTS 11
-Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, a la Biblioteca, Taller de Màscares, per anar ben disfressats
aquest Carnestoltes.
-Sant Quirze Safaja. A les 10 del matí, davant de l’ajuntament, Caminada. Gent Activa.
DIJOUS 13
-Castellterçol. A 2/4 de 6 de la tarda, a l’espai de lectura, l’Hora del conte amb “Para bé
l’orella”. Organitza Ajuntament de Castellterçol.
DIVENDRES 14
-Moià. A les 7 de la tarda , a la Biblioteca, presentació de la novel.la “La volada del pinsà”,
a càrrec de l’escriptora moianesa Roser Blázquez Gómez, acompanyada de Lluís Cerarols.
Amb la col.laboració d’Òmnium Bages-Moianès.
ACTIVITATS AL MOIANÈS I FEBRER 2020

3

DISSABTE 15
- Collsuspina. A 2/4 de 6 de la tarda, al local social, Tarda de jocs de taula en família.
Organitza: cooperativa juvenil de Collsuspina. 6 espais de jocs de taula, on ensenyaran i
dinamitzaran el joc. Hi haurà servei de bar amb entrepans freds.
- L’Estany. Al matí, al cine, Jornades d’estalvi energètic. Organitza: Associació Micropobles
de Catalunya.
- Moià. A les 8 del vespre, a l’Auditori Sant Josep, Concerts de Joventuts Musicals, Bernat
Català, piano.
- Santa Maria d’Oló. De 2/4 d’11 del matí a 6 del vespre, a la fundació La Plana, Taller
de Salut: Sistema neuro hormonal, amb Montse Vives, filosofa i terapeuta i Santi Vancells,
humanista. Més informació: funlaplana@gmail.com
DIUMENGE 16
-Castellterçol. A 2/4 de 9 del matí, des de l’aparcament del cap, sortida botànica per veure
lliris de neu. Organitza Flora Catalana Moianès. A 2/4 de 7 de la tarda, al centre Espai Escènic,
Teatre Escena 42: “El cafè de la Marina”. Venta d’entrades una hora abans de l’espectacle.
Organitza: Ajuntament i Grup Nou de Teatre.
- L’Estany. A 2/4 de 5 de la tarda, a la Sala Polivalent de la casa de cultura, Cinema Clàssic.
Organitza Associació gent gran de l’Estany.
-Monistrol de Calders. Festa de Sant Antoni Abat. A les 9 del matí, despertar amb TUMTUMS.
A 2/4 de 10 del matí, a la plaça de l’escorxador, esmorzar de pagès. A les 12 del migdia,
al camp de futbol, joc de les botifarres. A 2/4 de 2 del migdia, caldo de Monistrol, amb
possibilitat de dinar a la plaça.
DILLUNS 17
-Moià. A 1/4 de 6 de la tarda, a la Biblioteca, Trobada dels participants de l’Atrapallibres,
categoria 11 anys, per comentar el llibre Pirates de la mar de gel de Frida Nilsson.
DIMARTS 18
-Moià. A les 5 de la tarda, a la Biblioteca, trobada dels participants de l’Atrapallibres categoria
10 anys, per comentar el llibre El zoo petrificat de Joris Chamblain.
-Sant Quirze Safaja. A les 9 del matí, al Centre Cívic Parc de l’Aigua, Pilates. Gent Activa.
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DIMECRES 19
-Moià. A 1/4 de 6 de la tarda, a la Biblioteca de Moià, trobada dels Menjallibres, participants
de l’Atrapallibres categoria 9 anys, per comentar el llibre El carter de l’espai de Guillaume
Perreault.
DIJOUS 20
-Castellterçol. Dijous Llarder. A les 4 de la tarda, des de l’espai lúdic, Caminada Popular. A
les 5 de la tarda, a la Sala gran de les Escoles Velles, Berenar popular amb animació. A les
6 de la tarda, Ballada de Country (demostració). Organitza: Ajuntament de Castellterçol.
-Moià. A 2/4 de 4 de la tarda, pels carrers de Moià, tindrà lloc la Rua de Carnestoltes de
l’Escola Pia. Els grallers de Moià acompanyaran la cercavila de disfresses.
DIVENDRES 21
-Castellcir. Carnestoltes. Veure programes a part.
-Santa Maria d’Oló. A partir de les 3 de la tarda, al Torrent Gros, Carnestoltes. Amb berenar,
actuacions i rua. Organitza l’Ampa de El Cuc i l’Ampa Sesmón d,Oló.
DISSABTE 22
-Calders. A les 3/4 de 8 del matí, amb sortida des de Can Soldevila, Excursió a Flix. Organitza:
El Caliu – Associació de la Gent Gran.
-Castellterçol. A las 5 de la tarda, a l’espai de lectura, Cineclub. Organitza Cine Club La
Comarca del Moianès. De 5 a 6 de la tarda, Rua de Carnestoltes (recorregut: inici Bosquet
de Can Sedó-Pavelló Municipal Ramona Albó-Plaça Prat de la Riba-Carrer del mig-EsglèsiaPlaça Vella final). De 6 a 7 de la tarda, a la Plaça Vella, Animació infantil Quin Sarau! Amb
Xarop de Canya. Organitza: Ajuntament de Castellterçol, Esplai Draks, Ampa Espurna, Ampa
IE Castellterçol, Tabalers, Grallers.
-Moià. A partir de les 5 de la tarda, amb sortida des de la Plaça Major i acabament al mateix
lloc, Rua i Carnestoltes infantil. En acabar animació infantil, coca i xocolata.
DIUMENGE 23
-Castellterçol. A 2/4 de 7 de la tarda, al Centre Espai Escènic, Teatre Escena 42 “Només una
vegada”. Venta d’entrades una hora abans de l’espectacle. Organitza: Ajuntament i Grup
Nou de Teatre.
-L’Estany. A 2/4 d’11h del matí al cine, Carnestoltes infantil amb Gil Ratataplam. Organitza ACR.
ACTIVITATS AL MOIANÈS I FEBRER 2020
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-Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, a l’Espai Cultural Les Faixes, Preestrena de l’espectacle “Un
tipus de riure” de Quim Vila. (Assaig amb públic).
-Sant Quirze de Safaja. Festa de Carnestoltes infantil. Veure programes a part.
-Santa Maria d’Oló. A les 6 de la tarda, a l’Espai Hemalosa, Presentació llibre “ Avi, et trauré
d’aquí!”, amb Joan Pinyol (autor) i Miracle Sala (escriptora).
DILLUNS 24
-Moià. A les 8 del vespre, a la Biblioteca, tertúlia sobre la novel.la “Orgull i prejudici” de
Jane Austen, a càrrec de Pep Monsech, filòleg en llengua i literatura anglesa i professor de
la Universitat Ramon Llull.
DIMARTS 25
- Castellterçol. A partir de les 8 del matí, a la plaça Prat de la Riba, Festa de l’Escudella. A les
8 del matí, Matinades amb els Trabucaires de Castellterçol. A 2/4 de 9 del matí, esmorzar
Popular de l’Escudella. De 2/4 de 9 a 2/4 de 3 del migdia, Fira de l’Escudella. De 10 a 12 del
matí Tallers. A 2/4 de 12 del matí, Cursa Corre-Calderes pels carrers de Castellterçol. A les 12
del matí, Cercavila amb els trabucaires de Castellterçol. A 2/4 de 2 del migdia, Repartiment
de l’escudella.
-Sant Quirze Safaja. A les 10 del matí, al Centre Cívic Parc de l’Aigua, Xerrada de la Creu Roja.
Gent Activa.
DIMECRES 26
-Collsuspina. A 2/4 de 4 de la tarda, al casal de la gent gran de Collsuspina, Cineforum.
DIVENDRES 28
-Moià. A les 8 del vespre, a la Biblioteca, xerrada sobre art, a càrrec de Vinicius Barajas, qui
presentarà també la seva exposició. Segona xerrada del Cicle d’Hivern del cercle Artístic del
Moianès.
DISSABTE 29
-Collsuspina. A les 6 de la tarda, al local social, Tarda de cinema i crispetes. Organitza:
cooperativa juvenil de Collsuspina. Hi haurà servei de bar amb bikinis i crispetes.
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-Moià. A les 12 del matí, a l’Auditori de Sant Josep, Concert Joventuts Musicals. Cicle joves
talents. Grup de Violoncels de Manresa. A partir de 2/4 de 7 de la tarda, Carnestoltes de

Moià - Rua de Carnestoltes pels carrers del nucli urbà. A partir de 2/4 de 12 de la nit, a les
Faixes, Festa de Carnestoltes.
-Monistrol de Calders. A les 5 de la tarda, Rua pels carrers de Monistrol amb arribada al
Pavelló, on hi haurà berenar i ballaruca per tots.

Carnestoltes

CONSULTA LA FESTA DE
CARNESTOLTES A LES WEBS
DELS DIFERENTS MUNICIPIS
DEL MOIANÈS!

2020

ACTIVITATS MES DE MARÇ
DIUMENGE 1
- Santa Maria d’Oló. 8a Cursa Saltamarrades. Tres recorreguts: 21, 11 i 6 km amb diferents
desnivells. I també cursa infantil Minimarrades. Sortida a les 9 del matí, al passeig Carme
Vidal, davant el Pavelló Esportiu. Més informació www.saltamarrades.cat
DISSABTE 7
-L’Estany. A 2/4 de 10 del vespre, a l’Hostal Grau, sopar de la dona.

ACTIVITATS DEL CONSORCI – CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS
Calendari del curs:
del 22 de febrer a l’11 d’abril de 2020
Horari: Dissabtes i diumenges
de 9 del matí a 2 del migdia.
Lloc: Can Carner. Moià.
Requisits:
· A l’inici del curs tenir 18 anys o més.
· Inscripció al SOC
Més informació:
romansc@ccmoianes.cat
T. 93 830 14 18
Impartit per: Escola Lliure El Sol

GRATUÏT I PLACES LIMITADES!

MÉS INFORMACIÓ D’ALTRES CURSOS I ACTIVITATS A:
www.consorcidelmoianes.cat · www.ccmoianes.cat · www.moianesturisme.cat
ACTIVITATS AL MOIANÈS I FEBRER 2020
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ACTIVITATS DE LES ENTITATS / AJUNTAMENTS
CALDERS
- Bibliobús. dijous 13 i 27 de febrer de 11 a 2/4 de 2 del migdia.
- Mercat setmanal. Dissabte al matí.
- Activitats al Casal Social de Calders. T’oferim reforç escolar, ceràmica per a infants, anglès
per a adults, contacontes, pilates, zumba, gimnàstica ...
Més informació, inscripcions i pagament al Casal Social de Calders: 93 830 92 63 i també a
casal@calders.cat
CASTELLCIR
- Bibliobús. dijous 13 i 27 de febrer de 12 a 2h del migdia.
CASTELLTERÇOL
- Bibliobús. dijous 6, 13, 20 i 27 de febrer de 4 a 7h de la tarda.
- 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 1 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. Dimarts 5 de novembre, a Cal Recader, de 10 a 12 de la nit i dissabte 23 de
novembre, 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.
De les 4 fins a 2/4 de 6 de la tarda, amb sortida a les 4 a l’espai lúdic i a ¼ de 5 des del punt
descentralitzat. Més informació i inscripció prèvia a l’ajuntament.
- Grup de dones. Espai dedicat al lleure i a les relacions interpersonals. Els dimecres, a les 4
de la tarda fins 2/4 de 6, a Les Escoles Velles.
- Taller de benestar personal. Espai de millora del benestar. Els divendres, a partir de 2/4 de
4 de la tarda i fins a 2/4 de 6, a les Escoles Velles. Cal inscripció prèvia a l’Ajuntament.
- Esplai Draks. Els dissabtes, a partir de les 6 de la tarda i fins les 8, a Cal Recader.
- Casal Arrels – Bingo i Ball. Els diumenges 10, 17 i 24 de novembre, de 6 a 20 a les Escoles
Velles, Bingo. A partir de les 8h hi haurà sopar.
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COLLSUSPINA
- Bibliobús. Dimarts 11 i 25 de febrer de 4 a 7 h de la tarda.
- Puntes de coixí. Els dilluns, a l’edifici de l’ajuntament – Casal de gent gran, de 5 a 7 de la tarda.
- Taller de memòria. Els dimarts, a l’edifici de l’ajuntament – Casal de gent gran, de 2/4 de
4 a 5 de la tarda.
- Costura. Els dimarts, a l’edifici de l’ajuntament – Casal de gent gran, de 5 a 8 del vespre.
- Gimnàstica. Els dimecres, a l’edifici de l’ajuntament – Casal de gent gran ,de 2/4 de 4 a 2/4
de 5 de la tarda.
- Ganxet. Els dijous, a l’edifici de l’ajuntament – Casal de gent gran, a les 3 del migdia.
- Punt de Trobada. Els divendres de 2/4 de 5 a 8 del vespre, i els dissabtes de 6 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 es farà després 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 febrer de 11 a 2/4 de 2 del migdia.
- 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.
ACTIVITATS AL MOIANÈS I FEBRER 2020
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MOIÀ
- Mercat setmanal. Diumenge al matí, a la plaça Major.
- Biblioteca de Moià: Els dies 5 i 12 de febrer, taller de poesia i teatre amb els alumnes de 6è
de l’Escola Pública J. Orriols i Roca i l’Escola Pia de Moià, a càrrec de Montse Vila, de teatre ART.
- Biblioteca de Moià: Conversa en idiomes. 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 a nivell conversa. Activitat 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.
MONISTROL DE CALDERS
- Bibliobús. dimecres 5 i 19 de febrer de 11 a 2/4 de 2 del migdia.
-Taller de memòria. Els divendres de 5 a 7 de la tarda al casal l’Espiga. Una proposta per
estimular i millorar la memòria, destinada a la gent gran que desitja mantenir una ment
activa.
-La Botigueta d’intercanvi. Els dies 2 de febrer, 1 de març, 5 d’abril, 3 de maig, 7 de juny, 5 de
juliol, 9 d’agost, 6 de setembre, 4 d’octubre, 8 de novembre i 13 de desembre, d’11 a 1 del
migdia. Grup de treball d’acció social.
SANT QUIRZE DE SAFAJA
- Bibliobús. dijous 6 i 20 de febrer de 2/4 de 12 a 2h del migdia.
SANTA MARIA D’OLÓ
- Bibliobús. Dimecres 5, 12, 19 i 26 de 4 a 7 de la tarda.
- Mercat setmanal. Dimarts al matí, a la plaça Sant Antoni Maria Claret.
-Gimnàstica Abdominal Hipopressiva. Els dilluns de febrer i març, d’1/4 de 8 del vespre a
1/4 de 9 del vespre, a l’Espai Hemalosa. Inscripció a l’Ajuntament. Places limitades.

EXPOSICIONS
MOIÀ
- Durant el mes de febrer, a la biblioteca, exposició de quadres del pintor brasiler Vinicius
Barajas.
- Fins al 8 de març, al Museu de Moià, exposició “Artist&Monts”, tot un món de matisos,
formes i colors, de Montserrat Cardona. Accés gratuït i visitable en horari de museu.
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L’ESTANY
- Del 8 de febrer al 8 de març, a la sala polivalent de la Casa de Cultura, exposició “Recordar
es también despertar” d’Eva Salvador.

PUNTS D’INTERÈS
COVES DEL TOLL
Moià. Dissabtes, diumenges, festius i ponts, obertes de 2/4 d’11 del matí a 3 del migdia.
Última visita 30 minuts abans de tancar. Amb l’entrada de les Coves es pot visitar gratuïtament
el Museu Arqueològic i Paleontològic de Moià ubicat a la Casa Natal Rafel Casanova de
Moià. Per reserves de grups, activitats i tallers podeu contactar al 93 820 91 34, de dilluns a
divendres de 8 a 3 del migdia.
Més informació a www.covesdeltoll.com i a info@covesdeltoll.com.
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
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