AGOST
DISSABTE 1
-Castellterçol. A 2/4 de 6 de la tarda, a Sala Prat de la Riba. PATRIMONI - “El mapa del mural”, material
divulgatiu a càrrec d’Albert Obrero. Organitza: Ajuntament de Castellterçol. A les 6 de la tarda, a Sala Prat
de la Riba, VISITA GUIADA al mural de la Sala Prat de la Riba a càrrec de David Font. Organitza:
Ajuntament de Castellterçol. A 2/4 de 8 de la tarda, a la Plaça Prat de la Riba. CONFERÈNCIA – Any Josep
Benet i Morell a càrrec de l'historiador Sr. Josep Maria Solé i Sabaté. Organitza: Agència Catalana de
Patrimoni. A les 9 del vespre, a la Plaça Prat de la Riba, Concert Núria Graham Marjorie (Trio). Organitza:
Agència Catalana de Patrimoni.
-Collsuspina. A 2/4 de 8 del vespre, Espectacle de circ, màgia i humor. Entrada: porta un aliment (no hi
haurà servei de bar). Lloc: pista poliesportiva municipal.
-L’Estany. A les 10 del vespre, al claustre. STAGNUM. 20, HORACIO FUMERO & BILL McHENRY. Horacio
Fumero, contrabaix Bill McHenry, saxo tenor estandàrds de jazz i obra pròpia. Entrada 15 €.
-Moià. El Museu de Moià i el Parc Prehistòric de les Coves del Toll, en motiu del "International Bat
Night", organitza una “Nit dels Ratpenats a Moià”. Una oportunitat única per conèixer els ratpenats de
Moià i de les Coves del Toll amb els especialistes Sergi Torné i Montserrat Pérez. El programa inclou: a les
6 de la tarda, Conferència a l’Auditori Sant Josep (C. Sant Josep, 13). Una xerrada per introduir-nos a la
biologia, estudi i conservació d’aquests especials mamífers. A 1/4 de 8 de la tarda, visita d’exploració a
l’interior de la Cova del Toll i l’entorn exterior del Parc Prehistòric per conèixer els seus hàbitats. A 2/4 de
9 del vespre, una sessió d’albirament a les proximitats de Moià que ens permetrà escoltar els ratpenats
del nostre poble. Per fer l’activitat cal inscriure’s prèviament al telèfon 647 166 272 o per correu
electrònic a bat.night.toll@gmail.com. El preu de l’activitat són: Adults 10€, infants de 6 a 12 anys 7€ i
menors de 5 anys gratuït. Places limitades. INFORMACIÓ A TENIR EN COMPTE COVID-19: · Se seguiran les
mesures de seguretat i protecció vigents davant el Covid-19 de l’autoritat sanitària. Guardarem l’espai
social – distància de 2 metres. Cal que els participants portin mascareta. Des de l’organització es facilitarà
gel hidroalcohòlic. S’estableix un màxim de participants de 25 persones. Es tindrà en compte l’ordre de les
inscripcions.· L’entitat es reserva el dret de fer les modificacions oportunes en cas de necessitat, que
seran comunicades a les persones inscrites.
-Monistrol de Calders. De 4 a 8 del vespre, 36è Concurs de pintura ràpida. Tema: Monistrol i el seu entorn
urbà. De de 4 a 8 del vespre, 3r Concurs de petit format. Tema: Monistrol i el seu entorn urbà. A les 7 del vespre, a la
Platanera Concert de Sardanes populars. Cobla Ciutat de Manresa. A les 7 de la tarda, al Parc del Serrat Scape Park Fest.
Competició i música a l’scape park de Monistrol de Calders. Música a càrrec de Ivan khaos, Sr. Broka i Trio Psicosis.
-Sant Quirze Safaja. A 2/4 de 8 del matí, sortida a les 10, Cursa d’orientació familiar, al parc de l’aigua,
pares i fills prepareu equips de 2 a 5 persones, descobrireu molts racons del poble. Inscripcions prèvies
enviant un correu a festessqs@gmail.com. A 2/4 de 6 de la tarda, Tarda Familiar al Parc de l’Aigua,
Espectacle d’experiments i entreteniment familiar a càrrec dels Clowntifics. A causa de les mesures
sanitàries NO hi haurà xocolatada.

DIUMENGE 2
-Collsuspina. De 9 a 1 del matí, Bitlles Catalanes. Es celebrarà un campionat seguint les mesures de
seguretat i sanitàries que estem obligats per la situació de pandèmia (mantenir distància de seguretat
entre els grups i portar durant tota la tirada la mascareta). Participaran els 12 equips que primer
s'inscriguin anticipadament fins el dia 30 de juliol a les 12 del migdia, comunicant el nom i cognoms dels
jugadors. Telèfon o WhatsApp: 618 265 989 - e-mail: josep.carri@gmail.com. De 9 a 10 del matí,
pagament d’inscripció dels equips, recollida de fitxa i esmorzar (entrepà de botifarra i beguda). De 10 a
1/4 d’1 del matí, Tirada de bitlles (18 tirades, 2 partides). De 2/4 d’1 a 1 del migdia, Entrega de premis. Hi
haurà una espatlla de pernil per a cada equip. Una espatlla i trofeu pel primer, segon i tercer equip
classificats. Trofeu al millor bitllaire i llonganissa. Trofeu a la millor bitllaire i llonganissa. Trofeu millor
bitllaire infantil i llonganissa. Cost: 5 euros/jugador (esmorzar inclòs) Adreça: La plaça de Can Mas. A les
12 del migdia, Concert de Jazz i Soul, un repàs pels millors clàssics, no hi haurà servei de bar, Plaça Major,
A 2/4 de 8 del vespre, Concerts Ball de Festa Major, a càrrec de l’Orquestra del Moianès. Plaça Major.
-Monistrol de Calders. De 8 a 1 del matí, a la plaça de l´església Pintura ràpida de dibuix infantil. A 2/4 de
2 del migdia, a la Platanera, El Veredicte.
-Sant Quirze Safaja. A les 11 del matí, Missa Solemne i a continuació Ball de Bastons, amb els bastoners
de Caldes de Montbui. Plaça de l’Església. A les 2/4 de 7 de la tarda, Havaneres, amb el grup Boira, a
causa de les mesures sanitàries NO es repartirà rom cremat, Plaça de l’Església.

DILLUNS 3
-Castellterçol. A les 7 de la tarda, a la Plaça Vella, CURSA D'ORIENTACIÓ - Ludis Ruralis IV: Aventures des
de la distància. Organitza: Comissió de la Festa. A 2/4 de 9 del vespre, Virtual JOC VIRTUAL – GeoTerçol.
Organitza: Comissió de la Festa.

DIMARTS 4
-Castellterçol. A les 8 de la tarda, a la Font del Prat de Pou, CONTES PER ADULTS - Contes grans de la Poua
amb Núria Clemares. Organitza: Para Bé l'orella.

DIJOUS 6
-Castellterçol. A les 8 de la tarda, a la Piscina, Ball en línia. Organitza: Hand to Hand.

DIVENDRES 7
-Castellcir. A les 10 del vespre, a la Plaça de l’Era, Nits de música a la fresca. Angeles Arboreda & David
Caba, Pep-flamenc, pop-rock, versions dels 80,90. Banda del Carrer Montseny, pop folk amb regust rural.
Taquilla inversa i consumició gratuïta.
-Castellterçol. A les 5 de la tarda, al Bosquet de Can Sedó. JOC JUVENIL - Lligueta de futbolí per parelles.
Organitza: El Kastell SIOAJ. Virtual. JOC VIRTUAL - Repte sorpresa del GeoTerçol. Organitza: Comissió de
la Festa.

-Moià. A les 7 de la tarda, presentació del llibre “Retorn al paradís” a càrrec de l’escriptora olotina Silvia
Vilacoba, acompanyada de Montse Cardona i Montse Girbau. L’ acte tindrà lloc al parc municipal (zona
llac). Cal portar mascareta i mantenir la distància de seguretat.
-Monistrol de Calders. A les 10 del vespre, a la plaça de l’església, Quartet Calders, obres de Haydn,
Sahostakovich i Beethoven.

DISSABTE 8
-Castellterçol. A les 11 del matí, a Pista Poliesportiva, ESPORT - Futbol 3x3 i Xutòdrom. Organitza: Club
Futbol Sala Castellterçol. A la 1 del migdia, a les terrasses dels bars de la Plaça Doctor Fargas, ARTISTES
DE CARRER - Mostra de talent. Organitza: Comissió de la Festa. A les 5 de la tarda, a la Pista Poliesportiva
ESPORT - Futbol 3x3 i Xutòdrom. Organitza: Club Futbol Sala Castellterçol. A les 10 del vespre, a l’Antiga
Fàbrica Sosa, AUTOCINE AVATAR. Organitza: Ràdio Castellterçol.
-Collsuspina. D’11 a 1 del matí, al Local Social Ramon Cabanes. (Carrer de la Verge de Montserrat, 8)
Taller de cuina per a joves de 12 a 18 anys. Un taller que té com a objectiu promoure l'alimentació
saludable i donar eines i recursos pels més joves de la casa. Cuinarem i aprendrem de forma divertida.
Places limitades. Inscripcions a l'Ajuntament de Collsuspina o trucant al 93 830.03.76. S'aplicaran les
mesures preventives de la Covid-19. S'ha de portar mascareta. Gratuït. Correu electrònic:
collsuspina@diba.cat. A les 9 del vespre, a la Sala Polivalent de l'Ajuntament, Penya Barcelonista de
Collsuspina: FC Barcelona- Napoli. La Penya Barcelonista de Collsuspina projecta el partit en una gran
pantalla per gaudir del futbol. Champions League. Vuitens de final. Obert a tothom! Casal de la Gent
Gran. A les 10 de la nit Passatge del Terror, Punt inici local social, recorregut fins els Tres Roures, Mas
Casanova i poble, Organitza els Joves de Collsuspina Cal fer inscripció prèvia al Whatsapp 688687601.
Places limitades. Mesures COVID (Porteu mascareta i a la cua manteniu la distància).
-L’Estany. A les 10 del vespre, al claustre, STAGNUM. 20, DUETS PER A SOPRANO I BARÍTON. Maite
Alberola, soprano; Carles Daza, baríton Josep Buforn, piano obres de Mozart, Gluck, Verdi, Cilea, Chapí,
Sorozábal i Martínez Valls. Entrada 15 €.

-Moià. A les 10 del vespre, Cantada d´Havaneres amb el grup “Cavall Bernat” al Parc Municipal, entrada
gratuïta i aforament limitat, en cas de pluja o mal temps es farà a l´Esplai Cultural Les Faixes amb
aforament limitat a 150 persones. Organitza: Geganters de Moià i Ajuntament.
De 9 del matí a 8 del vespre, 54è Concurs de Pintura Ràpida “al teu aire” i 36è Concurs de Dibuix Ràpid
del Moianès emmarcada en la Festa Major 2020, inscripcions al pati de Can Carner ( accés per la placeta
de Casal). Exposició a la sala d’exposicions del Casal del 14 al 17 d’agost, inauguració el divendres 14
d’agost a les 7 de la tarda. Lliurament de premis del concurs: diumenge 16 d’agost a les 6 de la tarda en la
Plaça Major. Organitza el Cercle Artístic del Moianès.

DIUMENGE 9
-Moià. Entre les 7 del matí i les 7 de la tarda, Caminada alternativa de Festa Major, 12 km. De recorregut
marcat, no hi ha avituallaments, sortida de la Plaça del Cap, mes informació www.gemi.cat.
De 10 del matí a 2 del migdia, 4ª Trobada d’Sketchcrawl a Moià i 33è Sketchcrawl itinerant del Moianès
emmarcada en la Festa Major 2020, trobada a la plaça del Saiol. Organtitza el Cercle Artístic del Moianès.
De 7 a 8 de la tarda, Teatre infantil “ El Gegant del Pi” amb la Cia Pamipipa, (Benvinguts a ca l’Oreneta,
una masia amb uns habitants molt especials: en Bingo, el petit gall, la Gallina Ponicana i els seus tres
pollets xics, tics, mics, cama-curts i ballarics, el Gegant del Pi i el seu germà en Joan Petit que balla amb el
dit. I, és clar, l’Oreneta que cada any torna al seu niu del safareig.), al pati de l’escola Josep Orriols i Roca,
entrada gratuïta i aforament limitat, en cas de pluja o mal temps es farà a l´Esplai Cultural Les Faixes amb
aforament limitat a 150 persones. A les 10 del vespre, vine a passar una nit amb Mag Lari al parc
municipal de Moià. Amb aforament limitat i mantenint totes les mesures de seguretat per la Covid-19.
Entrades: 10 euros (anticipada), 12 euros (taquilla) i menors de 7 anys (gratuït). Venda d’entrades
anticipades a l’Ajuntament.

DILLUNS 10
-Castellterçol. A les 8 de la tarda, Virtual. JOC VIRTUAL – GeoTerçol. Organitza: Comissió de la Festa. A les
10 del vespre, al carrer del Racó (davant del CEE), JOC EN XARXA - Kahoot de la Festa. Organitza:
Comissió de la festa.
-Moià. A 2/4 de 8 de la tarda, Festa de la Cabra d’Or, el Parc Municipal s’omplirà amb les melodies
medievals, la màgia de la llegenda i l’alegria de les danses, sense oblidar l’amulet vingut de Còrdova: la
Cabra d’Or amb molt d’humor en un format d’espectacle continu i d’exhibició, en què el públic serà el
protagonista que construirà la màgia que obrirà les portes de la Festa Major. Aforament limitat, en cas de
pluja o mal temps l’acte quedarà suspès.

DIMARTS 11
-Castellterçol. A les 7 de la tarda, al Bosquet de Can Sedó. CUINA -Showcooking amb Xènia Seguer i Jan
Franquesa. Organitza: El Kastell SIOAJ. A les 8 de la tarda, al Bosquet de Can Sedó, CONTES PER ADULTS Contes grans de la Poua amb Carmen Glez. Organitza: Para Bé l’orella.
-Moià. A les 7 de la tarda, al Parc Municipal amb motiu dels 85 aniversari de la Biblioteca i el Museu,
espectacle familiar “Mr Alret” amb Moi Jordana, Mr. Arlet és comediant, malabarista , manipulador
d’objectes, equilibrista i acordionista de professió, és un personatge excèntric que té un carrer propi, on
ens submergirà en el seu univers humorístic a través del joc, transportant–nos a un món de màgia, humor
i fantasia, espectacle per a tota la família, circ clàssic amb dosis de contemporaneïtat. Accés gratuït. En
cas de mal temps es farà a l’Auditori.

DIMECRES 12
-Castellterçol. A les 5 de la tarda, online, JOC VIRTUAL - Torneig Fornite online. Organitza: El Kastell
SIOAJ. JOC VIRTUAL - Repte sorpresa del GeoTerçol. ORG: Comissió de la Festa.

DIJOUS 13
-Castellterçol. A les 6 de la tarda, al Bosquet de Can Sedó. PATRIMONI - Ruta Pas a Pas del Castell.
Organitza: Ajuntament de Castellterçol. A les 8 de la tarda, a la Piscina. BALL - Ball en línia. Organitza:
Hand to Hand.

DIVENDRES 14
-Castellcir. A les 10 del vespre, a la Plaça de l’Era, Nits de música a la fresca. Berta Sala i Martí Riera, amb
el nou disc “Hertogstraat”. Taquilla inversa i consumició gratuïta.
-Castellterçol. A 2/4 de 10 del vespre, a la Plaça Prat de la Riba, JOC INFANTIL - Gimcana nocturna
familiar. Organitza: Esplai Draks. A les 6 de la tarda, a les Poues de la Ginebreda, GASTRONÒMIC Gintònics a les Poues de la Ginebreda. Organitza: Consorci del Moianès.
-Collsuspina. A 2/4 de 8 del vespre, Teatre “Jo mai mai”, a càrrec de la Cia. Trenca escenaris. Local social
Ramon Cabanas.
-Moià. A la 1 del migdia, Repic de campanes i engegada de coets, a la Plaça de Sant Sebastià. A les 7 de la
tarda Acolorim Moià! (Un conte Gegant), al pati de la Escola Josep Orriols Roca. La Festa Major de Moià
ja ha arribat i els geganters ens hem adaptat a les noves mesures. Us presentem un conte en format
espectacle on podrem gaudir dels balls dels gegants i capgrossos amb una història plena de colors!.
Organitza: Geganters de Moià, obertura per accés del públic ½ hora abans. Aforament limitat. En cas de

pluja o mal temps l’acte quedarà suspès. A les 10 de la nit, Teatre: “El motivador” L’actor Fel Faixedas (ex
actor de Teatre de Guerrilla) es converteix en un «motivador» professional, que ens farà una xerrada per
donar-nos les claus per a ser feliços... al Parc Municipal (Esplanada de baix).Gratuït. Obertura per accés
del públic 1 hora abans. Aforament limitat. En cas de pluja o mal temps l’acte quedarà suspès. A partir de
les 23 a la Piscina de nit + Servei de bar+ DJ Rutxo + DJ Pinyones amb música chill-out. Vine a banyar-te i
a passar una bona estona! Aforament limitat. En cas de pluja o mal temps l’acte quedarà suspès. Lloc:
Piscina Municipal de Moià.

DISSABTE 15
-Castellterçol. A les 8 del vespre, als Jardins de Cal Recader, BALL INFANTIL - Minidisco infantil i juvenil.
Organitza: Esplai Draks. A les 8 de la tarda, a les terrasses dels bars Ctra. Bcn. ARTISTES DE CARRER Mostra de talent. Organitza: Comissió de la Festa.
-Moià. A les 10 del matí Trobada de plaques de cava, al Parc Municipal (Zona llac). A les 12 del migdia a la
Església Parroquial de Santa Maria, Ofici solemne de Festa Major. A les 12 del migdia Vermut musical al
Parc amb La Banda del carrer Montseny, vine a fer el vermut escoltant una mica de música al Parc
Municipal (Zona llac).Es faran 2 torns: de 12 a 1:30 del migdia I de 1:30 a 3 de la tarda. Aforament limitat
En cas de pluja o mal temps l’acte quedarà suspès. A les 7 de la tarda Concert Orquestra Rosaleda
Obertura accés de públic a partir de les 2/4 de 7. Entrada Gratuïta, obertura per accés del públic 1/2
hora abans. Aforament limitat. En cas de pluja o mal temps l’acte quedarà suspès. A les 10 de la nit al Pati
de l’Escola Josep Orriols Roca (accés per l’Avinguda de l’Arbre Fruiter). Pregó de Festa Major. A
continuació: Cinema familiar a la fresca Projecció de la pel·lícula: Bohemian Rhapsody. Obertura per
accés del públic ½ hora abans. Aforament limitat.
-Monistrol de Calders. A les 7 de la tarda, Espectacle Infantil. A les 11 del vespre, al meandre de poble
avall, Skaptus – concert al riu.

DIUMENGE 16
-Castellterçol. A les 12 del migdia, al Bosquet de Can Sedó, CULTURA POPULAR - Tastets de Dansa: Ball
de l’Homenatge, el rock dels Catarres i Jota de la Pobla de Massaluca. Organitza: Esbart Rosa d’Abril. A la
1 del migdia, a l’Espai de la Dansa a Cal Recader, EXPOSICIÓ - Mantellines de la Dansa, donatiu de la Sra.
Assumpta Rafel. Organitza: Consell de la Dansa. A la 1 del migdia, a l’Espai de la Dansa a Cal Recader,
EXPOSICIÓ - Espai de la Dansa. Organitza: Consell de la Dansa. A les 6 de la tarda, als Jardins de Cal
Recader, JOC JUVENIL - Escape Room. Organitza: El Kastell SIOAJ. A les 7 de la tarda, a l’Església de Sant
Fruitós, CONCERT - Música Medieval Cat. amb el grup A Chantar. Organitza: Associació de Sant Julià
d’Úixols.
-Granera. A les 10 del matí, al Casal, Taller de fotografia, a càrrec de Jordi Granyó, fotògraf. Es pot portar
mòbil o càmera. Inscripció prèvia: màxim 10 persones. Inscripcions a: 699226742, 627563044,
granera@diba.cat
-Moià. Durant tot el matí. Mercat del Vi i el Formatge. Productes alimentaris de qualitat i de proximitat,
productors artesans i venedors professionals. Vine a conèixer com s’elaboren els productes exposats.
C/Sant Antoni – C/ Rafel Casanova. A les 12 del migdia Missa pels difunts de la parròquia. Església
Parroquial de Santa Maria. A partir de les 11:00h. Jocs infantils de fusta. A càrrec de Festa i Fusta. Vine a
jugar amb nosaltres! Amb totes les mesures de seguretat. Lloc: Parc Municipal. Zona llac. De 2/4 de 6 a 9
de la nit. Vine a jugar al Paintball! Torneig amb diferents fases adaptades a grups de 5 o 6 participants.
Per a joves a partir de 14 anys. Cal autorització escrita als menors d’edat. Cal inscripció prèvia enviant un
correu electrònic a joves@moia.cat. Organitzen: Ajuntament de Moià i Espai Jove «La Pólvora» Col·labora:
Oficina Jove del Consell Comarcal del Moianès Parc del Saiol. Inscripcions fins el 14 d’agost.

A les 10 de la nit Cinema infantil a la fresca Projecció de la Pel·lícula: Mascotas 2. Obertura per accés del
públic 1/2hora abans. Aforament limitat. En cas de pluja o mal temps l’acte quedarà suspès. Lloc: Pati de
l’Escola Josep Orriols Roca (accés per L’Avinguda de l’Arbre Fruiter).
De 7 de la tarda a 11 de la nit Festival F*Cking Mots. Puasia & Trapal Parke El festival f*cking mots és un
experiment sonor que vol acostar no des d’una perspectiva excèntrica al fet poètic fusionant lo amb un
fenomen que malgrat pugui semblar antagònic no ho és: la música. Programa a les 7 Poesia en Brut Oriol
Rosell, a les 11 de la nit Puasia&Trap per la clicka Puetas: Guim Valls, Anna Gas, Juana Dolores, Romero
Casanova, David Caño. A les f*cking bases: Nerea Campo, Llagim reggaeton, La Rateta ja no escombra
l’escaleta, Traperus made in muianés:Click02 i VNX, Performans dèrmica, Fucktupose. Obertura per accés
del públic 1/2hora abans. Aforament limitat.En cas de pluja o mal temps l’acte quedarà suspès. Lloc: Parc
Municipal.

DILLUNS 17
-Castellterçol. A les 6 de la tarda, al camp de Futbol Coll de Mosca, JOC JUVENIL - Bubblefootball.
Organitza: El Kastell SIOAJ. A les 8 de la tarda, JOC VIRTUAL – GeoTerçol. ORG: Comissió de la Festa.
-Moià. Durant tot el matí. Concurs de dibuix Miquel Lerín / Maria Vilardell. Organitza: Cercle Artístic del
Moianès. Lloc: A la Plaça Major. A les 11 del matí, Missa solemne d’Homenatge a la Vellesa. Església
Parroquial de Santa Maria. A les 12 Parc Municipal, Acte de recordança pels difunts de la Covid-19, Lloc:
Parc Municipal (zona llac). A les 7 de la tarda 115ena. Festa de l’Arbre Fruiter i d’Homenatge a la Vellesa
a continuació: Concert de música per Cobla a càrrec de la Cobla Sabadell. Obertura per accés del públic
½hora abans. Aforament limitat. En cas de pluja o mal temps l’acte quedarà suspès. Lloc: Parc Municipal
(esplanada de baix).
A les 8 de la tarda. Teatre de carrer per a tots els públics «A la fresca» a càrrec de la Cia. Anna Confetti
Tres personatges i una cadira gegant surten a prendre la fresca, generant diverses situacions
còmiques i divertides. Obertura per accés del públic ½ hora abans. Aforament limitat .En cas de pluja o
mal temps l’acte quedarà suspès. Lloc: Al Pati Escola Josep Orriols Roca. A les 11 de la nit, Concert de
música clàssica + electrònica, Núria García amb l’Orquestra de Cambra del Moianès, Concert de música
clàssica electrònica Amb Visuals de V.P.M + Balago (Electrònica Ambiental de Moià) amb idea de fusionar
la música clàssica i l’electrònica s’ha proposat a la orquestra de Cambra del Moianès a fer els
arranjaments de les peces ja dissenyades de la Núria García per tal d’acompanyar el seu directe. La Núria
García és una jove violinista que combina l’instrument amb la música electrònica creada per ella mateixa.
Obertura per accés del públic ½ hora abans. Aforament limitat. Lloc: Parc Municipal (esplanada de baix).

DIMARTS 18
-Castellterçol. A les 8 de la tarda, al Prat de l’Ermita de St. Miquel, CONTES PER ADULTS - Contes grans
de la Poua amb Albert Estengre. Organitza: Para Bé l’orella.

DIMECRES 19
-Castellterçol. A les 8 de la tarda, al Porxo de l’IE Castellterçol. CONTES PER INFANTS - Contes petits de la
Poua amb Elisabeht Olibarri. Organitza: Para Bé l’orella.
-Moià. A les 7 de la tarda, sessió de contes “El senyor Riu”, Blai Senabre,( La Berta i el Pol busquen un lloc
a l’ombra per jugar, sota el pont, descobreixen un personatge estrany, amb una llarga cabellera que es
mou sense parar... Per descobrir qui és hauran de resoldre enigmes i endevinalles i necessitaran l’ajuda de
totes i tots els assistents. Ho aconseguiran), al parc municipal (zona llac),sorteig de tres contes d’El senyor
Riu de Teresa Duran amb i il·lustracions de Merçé Tous, entre els assistents.

DIJOUS 20
-Castellterçol. A les 7 de la tarda, als Jardins de Cal Recader. CONFERÈNCIA - “Castellterçol 1940/2000” a
càrrec del cronista de la vila Sr. Joan Capdevila Oller. Organitza: Associació de Sant Julià d’Úixols. A les 8
de la tarda, a la piscina municipal, BALL - Ball en línia. Organitza: Hand to Hand.
-Santa Maria d’Oló. A 2/4 de 9 del vespre, a la plaça Catalunya, inici de la Festa Major a càrrec de
l’olonenc, Daniel Palomeras, metge, autor de relats infantils i juvenils, novel·lista, articulista. A
continuació es farà entrega dels premis del concurs “Jo em quedo a casa”. I seguidament, xerrada
solidària amb la Fundació: Daniel Shah&Núria Toneu: Aigua potable per Ramagopalpur “Construcció de
pous d’aigua potable de bomba manual a la població rural de Ramagopalpur, a l’estat de West Begal,
Índia. A les 10 de la nit, a la mateixa plaça Catalunya, Cinema a la fresca: La Innocència, de producció
catalana. (Per assistir als actes caldrà fer inscripció al link amb formulari que trobareu a la pàgina web de
l’ajuntament).

DIVENDRES 21
-Castellterçol. A les 7 de la tarda, al Bosquet de Can Sedó. CONCERT JOVE - Batalla de Galls. Organitza: El
Kastell SIOAJ.
-Santa Maria d’Oló. A 2/4 d’11 de la nit, a la plaça Catalunya, Nit de concerts amb Ekko (cal inscriure’s al
formulari que trobareu a la web).

DISSABTE 22
-Castellterçol. Al Centre Espai Escènic, EXPOSICIÓ - Mostra de l’imatgeria festiva de Castellterçol.
Organitza: Colles de Gegants i Diables de Castellterçol. A les 12 del migdia, a l’església de Sant Fruitós.
CULTURA POPULAR - Toc de campanes de la Festa a càrrec Lluïsa López (campanera).
De 12 a 14 i de 17 a 22 h, als Jardins de Cal Recader, 9ª Mostra de Vins i Caves d’arreu de Catalunya
també hi haurà tapes i per sopar entrepans i actuacions musicals: a la 13 h del migdia Boopy’s Love
(contrabaix, ukelele i veu) i a les 2/4 de 9 del vespre, Blueroomess (blues). Organitza: Activaterçol.
Aforament limitat amb totes les mesures anticovid, mascareta obligatòria, entrada i sortida per la Plaça
des Estudis.
A les 7 de la tarda, a l’Antiga Fàbrica Sosa, CULTURA POPULAR - Ball de Gegants i Nans. Organitza: Colla
de Geganters i Grallers de Castellterçol. Virtual JOC VIRTUAL - Repte sorpresa del GeoTerçol. Organitza:
Comissió de la Festa. A les 10 del vespre, als diferents punts del poble, CULTURA POPULAR - Foc al Cel.
Organitza: Diables de Castellterçol.
-L’Estany. A les 10 del vespre, al claustre STAGNUM. 20, XVIII BACHIANA, Maria Lilia Cano, piano Bach en
la Habana obres de J.S, Bach i compositors cubans. Entrada 15 €.
-Monistrol de Calders. A les 11 del vespre, a la piscina municipal Cantautors de proximitat. Cançó
d’autor i versions.
-Santa Maria d’Oló. A les 10 del matí, als jardins de l’Ajuntament, Cursa d’orientació. Inscripcions el
mateix dia a 2/4 de 10 del matí a l’ajuntament. Els grups hauran d’estar formats mínim de quatre
persones i màxim de sis. Col·labora CEO. A les 12 del migdia, Repic de Campanes, a càrrec del Nanjo,
Dolors, Aina i Oleguer. A les 6 de la tarda, per tota l’Avinguda Manuel López, ball de bastons i ballades de
gegants i gegantons. Colla de Geganters d’Oló. A partir de 2/4 de 8 del vespre, a la plaça Catalunya,
Quintu Friki, i a les 9 del vespre Sopar de Carmanyola: Tu et portes el menjar! (aforament limitat, cal
reservar a l’Ajuntament). A les 10 de la nit, a la plaça Catalunya, Orquestra Orgue de Gats.

DIUMENGE 23
- Castellterçol. A l es 8 de la tarda, al Camp de Golf de Castellterçol. ESPORT - XVI Torneig Open Vila de
Castellterçol. Organitza: Club de Golf Castellterçol. A 2/4 de 12 del migdia, a l’església de Sant Fruitós,
CULTURA POPULAR - Toc de campanes de la Festa. A càrrec Lluïsa López (campanera). A les 12 del
migdia, a l’església de Sant Fruitós, MISSA DE LA FESTA. Organitza: Parròquia de Sant Fruitós. A les 12 del
migdia, a l’Antiga Fàbrica Sosa. CULTURA POPULAR- Tastets de Dansa: Dansa de Castellterçol, Ball del
Ciri i Ball de l’Homenatge. Organitza: Esbart Rosa d’Abril. A la 1 del migdia, a l’Espai de la Dansa a Cal
Recader, EXPOSICIÓ - Mantellines de la Dansa, donatiu de la Sra. Assumpta Rafel. Organitza: Consell de
la Dansa. A la 1 del migdia, a l’Espai de la Dansa a Cal Recader, EXPOSICIÓ - Espai de la Dansa. Organitza:
Consell de la Dansa. A la 1 del migdia, a les terrasses dels bars de la Pl. Església, ARTISTES DE CARRER Mostra de talent. Organitza: Comissió de la Festa. A les 10 del vespre, al Bosquet de Can Sedó. CONCERT Les Bowings. Tornen els anys 20. Organitza: Progr. Professional El Centru.
- Granera. A les 8 del matí , amb sortida des del Casal, Caminada. Cal que cadascú es porti l’esmorzar. Hi
haurà avituallament de begudes.
-Santa Maria d’Oló. A 2/4 d’11 del matí, a l’Espai Hemalosa, espectacle infantil amb la companyia De
Parranda (cal fer inscripció al link que trobareu a la web de l’ajuntament). A les 12 del migdia, a l’església
nova, Missa Solemne. A 2/4 d’1 del migdia a l’Espai Hemalosa, concert amb Artium ( cal fer inscripció al
link que trobareu a la web de l’ajuntament). A 2/4 de 6 de la tarda, al camp de futbol, partit de futbol,
solters – casats. Organitza: F.C.Oló. A les 9 del vespre, a la plaça Catalunya, Quim Masferrer: Bona Gent.
Consulta la venda d’entrades a l’ajuntament.

DILLUNS 24
-Castellterçol. A 2/4 de 8 de la tarda, als Jardins Cal Recader, PRESENTACIÓ - Presentació del CD “Sigues
Molt Benvingut”. Organitza: Escolania de Castellterçol. A les 8 de la tarda, Virtual. JOC VIRTUAL GeoTerçol .Organitza: Comissió de la Festa.
-Santa Maria d’Oló. A les 11 del matí, a l’Espai Hemalosa, espectacle infantil amb Gil Ratataplam (cal fer
inscripció al link que trobareu a la web de l’ajuntament). A les 12 del migdia, a l’església nova, Missa de
difunts. A partir de les 7 de la tarda, a la plaça Catalunya, 010 Estiu Fest, amb Mambes, Marc Bosc i
Nassau, Laia Picas “Alnostreaire”, amb servei d’entrepans i begudes. Organitza: Radio010 (cal fer
inscripció al link que trobareu a la web de l’ajuntament). A les 10 de la nit, a la plaça Catalunya, Allioli,
orquestra.

DIMARTS 25
-Castellterçol. A les 6 de la tarda, a les Escoles Velles. GASTRONÒMIC - Cuina sense pares. Organitza: El
Kastell SIOAJ. Virtual . JOC VIRTUAL - Repte sorpresa del GeoTerçol. Organitza: Comissió de la Festa. A les
8 de la tarda, a la Plaça del cementiri. CONTES PER ADULTS - Contes Grans de la Poua amb Para Bé
l’orella. Organitza: Para Bé l’orella.
-Santa Maria d’Oló. A les 7 de la tarda, a la plaça Catalunya, audició de sardanes amb la Cobla jove de
Berga.

DIMECRES 26
-Castellterçol. A les 8 de la tarda, als Jardins de Cal Recader, CONTES PER INFANTS - Contes Petits de la
Poua amb Teresa Ribas i Teresa Arrufat. Organitza: Para Bé l’orella.
- Granera. A l es 6 de la tarda, al porxo del Casal, Taller de patés vegetals i cuina d’aprofitament, a càrrec
de l’Àstrid Barqué, coach nutricional. Inscripció prèvia: màxim 15 persones. Inscripcions a: 699226742,
627563044, granera@diba.cat

DIJOUS 27
-Castellterçol. A les 8 de la tarda, a la Piscina, BALL - Ball en línia. Organitza: Hand to Hand.
-Moià A les 7 de la tarda, al Parc Municipal, Edu Borja, “Història de titella”. Infantil i familiar. Diverses
tècniques. Organitza: Festival de Titelles del Moianès.

DIVENDRES 28
-Calders. A les 6 de la tarda, itinerant pel centre urbà, en el marc del 4t Festival de titelles del Moianès,
Cia. Txo Titelles “Evaristo i Cia”. Tots els públics. Titella mecànic i a les 7 de la tarda, a la Plaça Major, Cia.
Matito “La Sirena hidràulica”. A partir de 3 anys. Titella de guant. Organitza: Festival de Titelles del
Moianès.
-Castellterçol. A les 6 de la tarda, al Bosquet de Can Sedó. JOC INFANTIL - La xeringada. Organitza: El
Kastell SIOAJ/Esplai Draks.
- Granera. A l es 7 de la tarda, a l’esplanada del Casal, Gimcana, a càrrec de Món d’oci.
-Monistrol de Calders. A les 10 del vespre, al Parc del Serrat Havaneres Anxovetes.

DISSABTE 29
-Calders. A les 7 de la tarda, a la Plaça Major, en el marc del 4t Festival de titelles del Moianès,
Rocamora teatre “Jugues?” A partir de 2 anys. Teatre d’objectes i a 2/4 de 10 del vespre Eugenio Navarro
“Rutines”. Titelles de guant. Joves i adults. Titelles de guant. Organitza: Festival de Titelles del Moianès.
-Castellterçol. A les 6 de la tarda, al Centre Espai Escènic, PROJECCIÓ - “Som d’on venim” espectacle de la
12a Fira del Món Gegantera Castellterçol. Organitza: Colla de Geganters i Grallers de Castellterçol. A les 7
de la tarda, al Circuït terrasses dels bars, CONCERT ITINERANT - Banda del carrer Montseny. Organitza:
Comissió de la Festa.
-Granera. A l es 12 del migdia, amb sortida del Casal, Cercavila, cap al camí de la Clota, el carrer Nou, la
carretera, final a cal Josep Roca (l’antic “Bar Modesto”). A les 6 de la tarda, al porxo del Casal, Concert de
“Chapaos a la nueva” – Fesival a Granera- Parcs en concert 2020. Preu: 15 € (compa anticipada 10 €). A
2/4 de 10 de la nit, amb sortida des del Casal, Caminada nocturna amb sopar de carmanyola. Cal portar
llanterna o frontal, sopar i moltes ganes de caminar.
-Collsuspina. De 10 del mati a 2/4 de 1 del migdia Taller de fotografia participativa: autoretrat per a
joves, adreçat a joves (12 a 18 anys), inscripcions a l'Ajuntament o pel Whatsapp de l'Ajuntament. Lloc:
Local social Ramon Cabanas.

DIUMENGE 30
- Castellcir. A les 7 de la tarda, a la Plaça de l’Era en el marc del 4t Festival de titelles del Moianès, Zipit
Company “Jai, el mariner”. Tot públic. Titelles de fil. Organitza: Festival de Titelles del Moianès.
- Granera. A les 10 del matí, des de dalt el campanar de la parròquia de Sant Martí, Repic de Campanes.
A 2/4 d’1 del migdia, a la capella de Santa Cecília, Missa de Festa Major. A 2/4 de 2 del migdia, al porxo
del Casal, Lliurament de premis i exposició de les fotografies participants al concurs 2020.
- Castellterçol. A 2/4 de 8 del matí, al Bosquet de Can Sedó. ESPORT - Caminada Pop. de la Festa.
Organitza: Centre Excursionista Castellterçol. A les 10 del matí, als Jardins de Cal Recader. ESPORT Simultànies d’Escacs amb el mestre Guifré Calaf.ORG: Club d’Escacs Castellterçol.

DILLUNS 31
- Castellcir. A les 7 de la tarda, a la Plaça de l’Era en el marc del 4t Festival de titelles del Moianès,
Binixiflat teatre de titelles “Rita. La rínxols i els tres ossos”. A partir de 2 anys. Titelles de tija superior.
Organitza: Festival de Titelles del Moianès.
-Castellterçol. A les 8 de la tarda. Virtual JOC VIRTUAL – GeoTerçol.ORG: Comissió de la Festa.

SETEMBRE
DIMARTS 1
- Castellterçol. A les 5 de la tarda, a l’Espai de lectura, EXPOSICIÓ DE PINTURA TOT EL SETEMBRE - “Com
arbres que caminen” Pintura i poesia amb Marina Berdalet i Imma Soler. Organitza: Espai de lectura.

DIMECRES 2
-Castellterçol. A les 10 del matí, als Jardins de Cal Recader, ESPORT - Simultànies d’Infantils. Organitza:
Club d’Escacs Castellterçol.
-Sant Quirze Safaja. A les 7 de la tarda, al Parc de l’Aigua, en el marc del 4t Festival de titelles del
Moianès, Cia. Sebastià Verges “El Retorn dels putxinel·lis”. Tot públic. Titella català. Organitza: Festival
de Titelles del Moianès.

DIJOUS 3
-Castellterçol. Virtual . JOC VIRTUAL - “Repte sorpresa del GeoTerçol”. Organtiza: Comissió de la Festa. A
les 8 de la tarda, a la Piscina. BALL- Ball en línia. Organitza: Hand to Hand.
-Sant Quirze Safaja. A les 7 de la tarda, al Parc de l’Aigua, en el marc del 4t Festival de titelles del
Moianès, Cia. Txo Titelles “Safrà Serafí”. Tot públic. Titella català. Organitza: Festival de Titelles del
Moianès.

DIVENDRES 4
-Castellterçol. A les 7 de la tarda, al Carrer del Racó (davant del CEE). TITELLES - 7 Ratolins amb la
companyia Cia Petit Bonhom. Organitza: Festival de Titelles del Moianès. A les 9 del vespre, Carrer del
Racó (davant del CEE). TITELLES - Solista amb la companyia Cia Rocamora. Organitza: Festival de Titelles
del Moianès. A les 7 de la tarda, a la Plaça del Racó, en el marc del 4t Festival de titelles del Moianès, Cia.
Petit Bonhom “7 ratolins”. Familiar des de 3 anys. Mixtes; i a les 9 del vespre, Rocamora teatre “Solista”.
Tot públic. Titelles de fil. Organitza: Festival de Titelles del Moianès.

DISSABTE 5
-Castellterçol. A les 7 de la tarda, a les terrasses dels bars Ctra. Bcn. ARTISTES DE CARRER - Mostra de
talent. Organitza: Comissió de la Festa. A les 7 de la tarda, a la Plaça del Racó, en el marc del 4t Festival de
titelles del Moianès, Cia. Eudald Ferré, “El faune, el Drac i el Dimoni” cia Eudald Ferré. Organitza: Festival
de Titelles del Moianès. Tot públic. Titella de guant. Organitza: Festival de Titelles del Moianès.
- Granera. A les 6 de la tarda, a la masia del Carner, Actuació de la Veu de Syrinx, Festival a GraneraParcs en concert 2020. Preu: 15€ (compra anticipada 10€).

DIUMENGE 6
- Castellterçol. A les 12 del migdia, al Bosquet de Can Sedó. CULTURA POPULAR - Tastets de Dansa:
Dansa de Castellterçol, Ball del Ciri i Ball de l’Homenatge. Organitza: Esbart Rosa d’Abril. A la 1 del
migdia, a l’Espai de la Dansa a Cal Recader. EXPOSICIÓ- Mantellines de la Dansa, donatiu de la Sra.
Assumpta Rafel. Organitza: Consell de la Dansa. A la 1 del migdia, a l’Espai de la Dansa a Cal Recader.
EXPOSICIÓ - Espai de la Dansa. Organitza: Consell de la Dansa. A les 6 de la tarda, al Roquer. SALUT - Ioga
i meditació al rentador de la llana amb Lola Carner. Organitza: Consorci del Moianès. A les 7 de la tarda, a
la Plaça Vella, JOC EN FAMÍLIA - Ludis Ruralis IV: fins l’any que ve!. Organitza: Comissió de la Festa.
- Granera. A les 12 del migdia, al Casal, Espectacle de dansa i circ, a càrrec de Cia. Hotel Iocandi.
- Monistrol de Calders. A les 7 de la tarda, a la Plaça de l’escorxador, en el marc del 4t Festival de titelles
del Moianès, Pengim, penjam titelles “Ai, la farina!”. Públic familiar. Titelles de fil txecs. Organitza:
Festival de Titelles del Moianès.

DILLUNS 7
- Monistrol de Calders. A les 7 de la tarda, a la Plaça de l’escorxador, en el marc del 4t Festival de titelles
del Moianès, Binixiflat Teatre de Titelles “Rondalles del món” A partir de 4 anys. Diverses tècniques.
I a 2/4 de 10 del vespre, a la Plaça de l’església, Cloenda del Festival amb Cia. Jordi Bertran “Poemes
visuals”. Familiar i adult. Titella de tija. Organitza: Festival de Titelles del Moianès.

DIMARTS 8
- Castellterçol. A les 10 del vespre, al Carrer del Racó (davant del CEE).CINEMA - “Parásitos”. Organitza:
Cinema Club Moianès.

DIVENDRES 11
- Castellterçol. A les 12 del migdia, als Jardins de Cal Recader. ACTE INSTITUCIONAL de la Diada Nacional
de Catalunya. Organitza: Ajuntament de Castellterçol. A les 7 de la tarda, a la Plaça Prat de la Riba,
CONCERT DE LA DIADA - Concert de Cobla amb la Jovenívola de Sabadell. Organitza: Ajuntament de
Castellterçol.

DISSABTE 19
- Castellterçol. A les 9 del vespre, Comèdia “ Les coses excepcionals”, una producció de Sixto Paz
Production amb Pau Roca. Organitza: El Centru.

DIUMENGE 20
- Granera. De 10 del matí a 1 del migdia, al porxo del Casal, Taller de costura secreta, a càrrec de Gemma
Genescà. Cal portar màquina de cosir portàtil. Inscripció prèvia: màxim 10 persones. Inscripcions a:
699226742, 627563044, granera@diba.cat

DISSABTE 26
-L’Estany. A les 7 de la tarda, a l’església, STAGNUM. 20, DIVINA MYSTERIA, Pavel Amilcar, violí barroc
Thor Jorgen, viola da gamba Figuris Poeticis obres de Mealli, Rognioni, Hume, Marais i Scarlatti - 15 €.
-Moià. A 2/4 de 12 del migdia, a la Plaça Major espectacle família ”Una de sabates, del grup Els Picarols”.
En motiu dels 85 aniversari de la Biblioteca i el Museu de Moià. Accés gratuït.

DILLUNS 28
-Moià. A les 8 del vespre, Primera tertúlia de la biblioteca, Memòria de l’aigua, amb l’escriptora Montse
Barderi.

ACTIVITATS
-COLLSUSPINA: KAHOOT I ... QUÈ SAPS DE COLLSUSPINA?
Del 31 de juliol al 9 d'agost de 2020 (De 08.00 h a 23.00 h). Has jugat alguna vegada al Kahoot? Sigues
concursant i gaudeix!





Descarrega't l'App de Kahoot!
Introdueix Game PIN: 09756954.
Pots accedir directament clicant a aquest enllaç.
I... posa't a prova!

Un cop acabat pots jugar les vegades que vulguis clicant al perfil Study / test yourself.
_________
-GRANERA. CONCURS DE FOTOGRAFIA:
➔ Temàtica: L'estiu a Granera, activitats esportives, de lleure, gaudi,… No s'admetran imatges de detall
en les que no s'identifiqui bé la localització.
➔ Tècnica: en color i/o blanc i negre. Es permet l'ús de programes de tractament d'imatges; però en cap
cas s'acceptaran muntatges o collages a partir de diferents fotografies.
➔ Presentació: abans del dimecres 26 d'agost, enviar-les a fotosgranera@gmail.com, en format jpg;
indicant de forma clara l'autor i el títol; s'admetran, com a màxim, 3 fotografies per participant.
➔ Categories: infantil, fins a 13 anys; adult, a partir de 14 anys
➔ Jurat: estarà format per tres membres triats a l'atzar; i podrà declarar desert el premi de qualsevol de
les categories.
➔ El lliurament de premis i l'exposició de totes les fotografies participants tindrà lloc el diumenge 30
d'agost al Casal.
➔ Les fotografies guanyadores i tots els seus drets de reproducció, quedaran en propietat de
l'Ajuntament de Granera, tot i que en cas de publicació, es farà sempre esment de l'autor.
- PILATES: Els divendres 7, 14 i 21, a les 7 de la tarda, al porxo del Casal, Pilates, a càrrec d’Imma Almazan,
campiona d’Espanya de gimnàstica . Cal portar màrfega o tovallola, roba còmoda, calçat esportiu o
mitjons.
___________

- MOIÀ – TORNA EL KILLER A MOIÀ¡ ETIQUETEM A AJUNTAMENT MOIÀ
Esteu preparats/des? Torna el killer... però aquesta vegada amb App!
Del 10 al 16 d’agost. Inscripcions només fins el 9 d’agost.
Vols participar?
1. Entra a: jocassassiapp.cat/game/27
2. Crea un usuari nou si no estàs registrat/da
3. Crea el teu perfil de joc!
4. I segueix atent/a a les xarxes...
___________
- SANTA MARIA D’OLÓ - EXPOSICIÓ A l’ESPAI HEMALOSA
Durant els dies de Festa Major a l’Espai Hemalosa hi haurà l’exposició dels 70 anys de la vinguda de la
Verge de Fàtima “Tot el poble treballant per la Verge”.

LLOCS D’INTERÈS
MONESTIR DE SANTA MARIA DE 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 10 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

MUSEU CASA NATAL RAFAEL CASANOVA - MUSEU ARQUEOLÒGIC I PALEONTÒLOGIC DE MOIÀ
- 1 al 31 d’agost.
Dijous i divendres de 2/4 d’11 a 2 del migdia.
Dissabte, Diumenge i festius de 2/4 d’11 a 2 del migdia i de 4 a 7 de la tarda.
-15 d’Agost. En motiu de la Festa Major de Moià Portes Obertes al Museu de Moià Casa Rafel Casanova
entrada lliure i gratuïta de 2/4 d’11 a 2 del matí i de 4 a 7 de la tarda.
-De l'1 de setembre al 31 de juliol:
Dijous i Divendres de 2/4 d’11 a 2 del migdia
Dissabtes de de 2/4 d’11 a 2 del matí i de 2/4 de 4 a 6 de la tarda
Diumenges i festius de 2/4 d’11 a 3 de la tarda.
* La venda d’entrades finalitza 30 minuts abans de tancar.

Exposicions al Museu Rafael Casanova:
- Fins al 18 d’agost “NOTES DE LLUM. Meditació contemplativa de l’artista Castellterçolenca Carme
Morales”.
-Del 27 d’agost al 30 d’octubre, al Museu, exposició. “Visions de la Natura: escultures, xilografies i
aquarel·les”, de Sergi Ricart Jané.
Accés gratuït. Visitable en horari de Museu.

PARC PREHISTÒRIC DE LES COVES DEL TOLL – MOIÀ
-Obrim tot l’agost.
Les Coves del Toll obre també de dilluns a divendres de 2/4 d’11 a 2 del migdia.
Caps de setmana horari habitual de 2/4 d’11 del matí a 7 de la tarda.
Festius i ponts horari habitual de 2/4 d’11 del matí a 3 de la tarda.
Per qualsevol dubte, aclariment o reserves d’activitats de grups i escolars podeu contactar directament a:
Tel. 93 820 91 34 de dilluns a divendres de 8 del matí a 3 de la tarda.

ARXIU HISTÒRIC DE MOIÀ
Per consultes i visites cal trucar al tel. 93 820 76 00 o per mail a arxiu@arxiu.moia.cat
També podeu veure les novetats al web http://arxiu.moia.cat/

BIBLIOTECA
Fins el 13 d’agost, exposició “Dibuixant el Moianès, dibuixant en comunitat”, dibuixos col·laboratius
realitzats a quatre o més mans, en les trobades d’esketch del Moianès, a càrrec del Cercle Artístic del
Moianès.

