NOVEMBRE 2020
Agenda d’activitats condicionada per l’evolució de la pandèmia COVID-19 i per les
mesures decretades per les autoritats sanitàries.
DIUMENGE 1
-Castellcir. A les 4 de la tarda, a l’església de Sant Andreu de Castellcir, Missa de Tots Sants. Repic de
campanes a càrrec dels Campaners de Castellcir. Acompanyament musical del duet de corda Harmònics
(*si degut a la situació sanitària no es pot dur a terme la missa,es farà l’ofici de Tots Sants a porta tancada).

DIMARTS 3
-Castellcir. De 6 a 8 del vespre, Taller de cuina on-line. Per a joves de 12 a 18 anys, a càrrec del cuiner Jan
Fargas. Més informació i inscripcions a l’ajuntament ( el material per fer el plat del taller es repartirà a
domicili a cada participant).

DISSABTE 7
-Moià. A les 12 del migdia, al Museu de Moià, Inauguració de l’exposició temporal “ Defensors de les
llibertats de Catalunya 1705-1714”, comisariada per l’Associació Memorial 1714.

DIJOUS 12
-Castellcir. Taller d’arts plàstiques per a joves de 12 a 18 anys – on-line, a càrrec de Laia Requena.
Informació i inscripcions a l’ajuntament. El material per fer el taller es repartirà a domicili a cada participant

DISSABTE 14
-Castellterçol. De 9 a 2 del matí i de 5 a 9 de la tarda, a les Escoles Velles, Campanya de donació de sang.
-Collsuspina. A 2/4 de 7 de la tarda, Taller de percussió corporal, amb Santi Serratosa. En streaming. Per
participar cal inscripció prèvia a l’ajuntament i us enviarem el link del taller.
-L’Estany. III cicle de conferències (Re) descobrint el patrimoni de L’Estany: el patrimoni natural de
l’Estany I. A partir de les 5 de la tarda, registre d’assitents. A les 5 i 10 minuts, inauguració i presentació del
III Cicle de conferències i tallers per part de Salvador Tresserra i Puntí, alcalde de L’Estany. A les 5 i 20
minuts, presentació del cicle i de la jornada per part de Jordi Espuny Solaní, geòleg i comissari del III Cicle. A
2/4 de 6 de la tarda, conferència: El Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central. El patrimoni de
l’Estany, impartida per Ferran Climent i Costa, geòleg i director científic del Geoparc. A 2/4 de 7 de la tarda,
conferència: Flora i fauna del Moianès i de l’Estany. Quina flora i fauna podríem esperar si l’Estany
recuperés la zona humida, impartida per Montse Clapers Aibar, biòloga i directora de projectes de Gaia
Serveis Ambientals. Inscripcions: de dimarts a divendres de 17 a 20h i dissabtes i diumenges de 10 a 14h.
Per telèfon: 938303000 i per e-mail: estany.dinamitza@estany.cat
-Sant Quirze Safaja. Festa Viu l’Ecomuseu. Aquest any viu tota la Festa on-line! Amb activitats i ponències
d’empreses i entitats del Moianès. Consulta en aquest link:
http://www.ccmoianes.cat/actualitat/noticies/viu-lecomuseu-sant-quirze-safaja-14-i-15-de-novembre2020.html, l’enllaç per cada activitat – retransmissió via Zoom i Youtube.
Dissabte 14, a les 11 del matí, Taller d’Art Floral, a càrrec de Marta Gubert. A les 12 del migdia, Taller de
fer sabó, amb Bianca Bianet. A la 1 del migdia, espectacle “petit o gran?” Cia. Albert Vinyes- un espectacle
de pallasso especialment creat per als més petits. A les 4 de la tarda, taller per fer codonyat, a càrrec de
Núria Morral, de l’Era, Espai de Recursos Agroecològics. A les 5 de la tarda, l’Hort a la tardor, a càrrec de
Neus Vinyals de l’Era i a les 6 de la tarda, Gimnàs a casa, a càrrec de Pablo Escánez- metge de la Volta
ciclista.

DIUMENGE 15
-Sant Quirze Safaja. Festa Viu l’Ecomuseu. Aquest any viu tota la Festa on-line! Amb activitats i ponències
d’empreses i entitats del Moianès. Consulta en aquest link:
http://www.ccmoianes.cat/actualitat/noticies/viu-lecomuseu-sant-quirze-safaja-14-i-15-de-novembre2020.html, l’enllaç per cada activitat – retransmissió via Zoom i Youtube.
Diumenge 15, a les 11 del matí, presentació de la campanya de promoció turística de la comarca ”El
Moianès ve taaaan de Gust!”. A les 12 del migdia, receptes de cuina, a càrrec de Fonda Safaja – trinxat de
patates amb fredolics i Fai Natur – Presentació de l’elaboració dels seus productes. A la 1 del migdia,
“Paper, plàstic and jugging”, viurem l’experiència de construir i jugar amb malabars fets al moment, i amb
materials poc convencionals, us animeu?. A les 5 de la tarda, presentació de l’Escola de Cinema del
Moianès, presentació del treball realitzat del primer curs de cinema a Sant Quirze Safaja. A les 6 de la tarda,
“la nit dels vagabunds”, poemes de Màrius Torres des de la tomba del poeta, amb l’escriptor Jordi Lara.

DIMARTS 17
-Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca taller de ciència: “Reaccions químiques”, a càrrec d’Explòrium.
Com podem relacionar el nostre dia a dia amb la química? Què és una reacció química? Què la diferència
d’una mescla? Descobrirem què són els canvis d’estat, què és el pH, i com treballen els científics i les
científiques al laboratori de forma segura. Per a nois i noies de 8 a 12 anys. Inscripcions a:
http://bit.ly/reaccionsquimiques i a la biblioteca 938300674. Aforament limitat. Cal portar mascareta i
respectar la distància social. *Activitat subjecte a les mesures decretades per les autoritats sanitàries.
A 1/4 de 8 de la tarda, dins el cicle de xerrades online de l’Afa Escola Pia de Moià: Alimentació saludable:
la millora d’hàbits dels meus fills: un projecte en família, a càrrec de Laia Roca i Querol, diplomada en
nutrició humana i dietètica.
Per google meet. Inscripcions enviant un correu electrònic a
ampaescolapiamoia@gmail.com

DIVENDRES 20
-Moià. A les 8 del vespre, xerrada de Josep Fonts: Reproduint la Torre Eiffel”, organitzada pel cercle
Artístic del Moianès. Aquest artista ha reproduït aquest monument francès a escala. La peça resultant és
una estructura de ferro de més de 3 metres d’alçada. L’activitat també serà retransmesa a través

d’Instagram Live. *pendent veure si les mesures decretades per les autoritats sanitàries permeten fer-la
també presencial.

DISSABTE 21
-Castellcir. A 2/4 de 12 del matí, al local, Píndola Teatral “Elles”, a càrrec de la Melancòmica Teatre –
s’adaptarà el format segons la normativa vigent. Places limitades. Cal inscripció prèvia trucant a
l’ajuntament 938668151 fins divendres 20 a la 1h del migdia.
-Castellterçol. A les 5 de la tarda, a les Escoles Velles, Taller d’autodefensa personal per a dones, a càrrec
de l’Ana Jorge. A les 9 del vespre, al Centre Espai Escènic, teatre “Witch”, a càrrec de la companyia “Les
fugitives” (activitats subjectes a les mesures decretades per les autoritats per frenar la covid-19).
-Moià. De 10 a 1 del matí, formació on-line: Fiscalitat per a associacions. Organitza: Ajuntament de Moià.
Places limitades. Inscripció enviant un correu electrònic a persones@moia.cat

DIUMENGE 22
-Castellcir. A 2/4 de 9 del matí, a la plaça de l’Era, Caminada per racons de Castellcir (5-6km) . s’adaptarà
segons la mormativa vigent). Cal portar aigua, esmorzar (opcional) i calçat adequat.

DIMARTS 24
-Moià. A 2/4 de 8 del vespre, a la biblioteca, Tertúlia literària sobre la novel·la Fahrenheit 451, de
l’escriptor Ray Bradbury, a càrrec de Laura López, doctora en Química i actual directora de l’Institut
Moianès. Aforament limitat. Cal portar mascareta i respectar la distància social. *Activitats subjectes a les
mesures decretades per les autoritats sanitàries.

DIMECRES 25
-Castellcir. Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.
-Castellterçol. A 2/4 de 6 de la tarda, al Centre Espai Escènic, Cineclub: projecció d’una pel·lícula amb
motiu de la jornada contra la violència de gènere 25N. *Activitat subjecte a les mesures decretades per les
autoritats sanitàries.
-L’Estany. A les 7 de la tarda, lectura del Manifest del 25N

DIVENDRES 27
-Castellcir. Festa Major d’Hivern: Sant Andreu de Castellcir (s’adaptarà segons la normativa vigent). A les 6
de la tarda, a la sala Sant Jordi de l’ajuntament, inauguració de l’exposició: La Crida del Bosc 2, de l’autora:
Lídia Camprubí Alcoceba, del projecte La Crida del Bosc. Catàleg de recol·lecció pausada. Vivències
compartides amb la flora i el patrimoni rural.
-Moià. A 2/4 de 8 del vespre, a l’auditori Sant Josep, cloenda de les activitats 85 anys de la Biblioteca i el
Museu, amb l’espectacle per adults “Malament o no”, amb Assumpta Mercader i Maria Carretero.
Inscripcions a: http://bit.ly/malamentono, a la biblioteca 938300674 o al museu: 938209134. Aforament
limitat. Cal portar mascareta i respectar la distància social. *Activitat subjecte a les mesures decretades per
les autoritats sanitàries.

DISSABTE 28
-Castellterçol. A les 9 del vespre, al Centre Espai Escènic, La Mascarada, dels Pirates Teatre. Venda
d’entrades: www.elcentru.com. *Activitat subjecte a les mesures decretades per les autoritats sanitàries.
-L’Estany. A la plaça del Monestir, actuació musical de les Mambes. Més informació a la pàgina web de
l’ajuntament.

DIUMENGE 29
-Castellcir. Festa Major d’Hivern: Sant Andreu de Castellcir (s’adaptarà segons la normativa vigent). A les
12 del migdia, a la plaça de l’Era, Ballada dels Gegants de Castellcir.

DILLUNS 30
-Castellcir. Festa Major d’Hivern: Sant Andreu de Castellcir (s’adaptarà segons la normativa vigent). A les 9
del matí, a l’església de Sant Andreu de Castellcir, Missa i cantada dels goigs de Sant Andreu. Tot seguit,
xocolatada popular per endur. Arrossada popular per endur, cal portar el recipient de casa per agafar
l’arròs. Els tiquets es poden comprar a l’Ajuntament fins al dia 26. Preu: 4€ (Si des de casa vols compartir el
dinar amb la resta del poble, podràs connectar-te a l’Arrossada virtual (amb acompanyament musical en
directe). L’enllaç de l’Arrossada virtual se’t facilitarà a l’hora de comprar el tiquet. A més, farem un recull
fotogràfic: pots enviar la teva fotografia/vídeo menjant l’arròs de Dant Andreu a Castellcir@diba.cat. A les 6
de la tarda, Tancament del projecte residu-0 2020 – on-line. Al mereix enllaç de l’arrossada virtual. A les 5h
de la tarda el trobareu penjat a la plataforma Decidim.

DESEMBRE 2020
DISSABTE 12
-Castellterçol. A les 9 del vespre, al Centre Espai Escènic, Akelarre - cabaret, amb The Feliuettes. Venda
d’entrades: www.elcentru.com. *Activitat subjecte a les mesures decretades per les autoritats sanitàries.
-L’Estany. III cicle de conferències (Re) descobrint el patrimoni de L’Estany: el patrimoni natural de
l’Estany I. A les 5 de la tarda, registre d’assistents. A les 5 i 10 minuts, presentació de la jornada per part de
Jordi Espuny Solaní, geòleg i comissari del III Cicle. A les 5 i 20 minuts, conferència: Què en sabem de la
geologia de l’Estany?, impartida per Santi Beuter Sánchez Villanueva, geòleg, director tècnic i soci fundador
de BEUTER-BLASCO, Consultoria Geològica SLP.
Inscripcions: de dimarts a divendres de 17 a 20h i dissabtes i diumenges de 10 a 14h. Per telèfon:
938303000 i per e-mail: estany.dinamitza@estany.cat

DIUMENGE 27 DE DESEMBRE
-L’Estany. III cicle de conferències (Re) descobrint el patrimoni de L’Estany: el patrimoni natural de
l’Estany I. De 10 a 1 del matí, Taller: Coneixem les roques i minerals del Moianès, impartit per Jordi Espuny
Solaní, geòleg i divulgador de les ciències de la Terra. Director tècnic de GeoHid i Taller de Geologia.
Inscripcions: de dimarts a divendres de 17 a 20h i dissabtes i diumenges de 10 a 14h. Per telèfon:
938303000 i per e-mail: estany.dinamitza@estany.cat

ACTIVITATS DEL CONSORCI / CONSELL COMARCAL Octubre 2020

Consulta tots els cursos i altres activitats formatives que organitzem fins a Desembre 2020
des del Consorci i Consell Comarcal del Moianès a:
www.ccmoianes.cat
www.consorcidelmoianes.cat
www.moianesturisme.cat
Informa’t i inscriu-te!! Segur que hi ha un curs per a tu!!

ALTRES ACTIVITATS DE LES ENTITATS, ASSOCIACIONS / AJUNTAMENTS
CALDERS
- Bibliobús. Dijous 5 De novembre de 4 a 2/4 de 7 de la tarda.
- Mercat setmanal. Dissabte al matí.

CASTELLCIR
- Bibliobús. Dijous 12 de novembre de 2/4 de 4 a 2/4 de 6 de la tarda.
- Ioga a la Quintana. A partir del 8 de novembre, inici del Ioga, a les 10 del matí, cada diumenge.
Excepcionalment i degut a les noves restriccions es farà on-line fins a nou avís. Inscripcions a l’ajuntament:
938668151.

CASTELLTERÇOL
- Bibliobús. Dijous 12 i 19 de novembre de 2/4 de 5 a 7 de la tarda.
- Mercat setmanal. Dissabtes al matí, de 7 a 2, a la plaça Enric Prat de la Riba.
- Fem Salut - Telemàticament . Els dilluns a les 4 de la tarda. Espai dirigit per un fisioterapeuta. Activitat
gratuïta. Inscripció a l’ajuntament. Places limitates
- Grup de dones – Telemàticament. Espai dedicat al lleure, la desconnexió de les obligacions i a les
relacions interpersonals. Hi ha dos grups, els dimarts i els dimecres de 4 a 6 de la tarda. Activitat gratuïta.
Inscripció a l’ajuntament.
- Taller de benestar personal - Telemàticament. Es tracta d’un taller definit com l’espai de “l’alegria de
viure” on es fan exercicis divertits que ajudi a millorar el benestar social. Els divendres, a partir de 3/4 de 4
de la tarda. Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia a l’Ajuntament.
- Ballada de Country suau - Telemàticament . Els divendres a les 6 de la tarda. Activitat gratuïta per a
majors de 18 anys. Inscripcions a l’OAC de l’ajuntament.

COLLSUSPINA
- Bibliobús. Dilluns 23 de novembre de 3 a 2/4 de 6 de la tarda.
- Fisioioga on-line. Dijous a 2/4 de 7 de la tarda. Serà obert a tothom i gratuït mentre duri les restriccions.
Quan es torni a la presencialitat, es seguirà amb el grup de les persones inscrites en el seu moment.

L’ESTANY
- Bibliobús. Dimecres 4 de novembre de 4 a 2/4 de 7 de la tarda..
- Mercat setmanal. Dimarts, al matí, al Centre del poble.

MOIÀ
- Mercat setmanal. Diumenge al matí, a la plaça Major.
- Biblioteca de Moià. Ateses les noves mesures per aturar la transmissió del virus COVID-19 l’accés a la
biblioteca està restringit. Es manté l’horari habitual i es continua oferint el servei de préstec i /o retorn de
documents.
· Lots sorpresa: Us preparem llibres i pelis? Només cal que ens digueu l’edat i gustos i farem la millor tria
per als vostres fills/es. 938300674 b.moia@diba.cat
· A partir del 16 de novembre, Tornen els Atrapallibres, club de lectura per a nois i noies de 9 a 12 anys!
Participa , llegeix i fes de jurat. Descobriràs nous móns i altres maneres de llegir... t’engresques? Més
informació i inscripcions a la Biblioteca.

MONISTROL DE CALDERS
- Bibliobús. Dimecres 18 de novembre de 4 a 2/4 de 7 de la tarda.

SANT QUIRZE SAFAJA
- Bibliobús. dijous 16 de novembre de 2/4 de 4 a 2/4 de 6 de la tarda.
– Indústria 4.0. – Formació amb Xavier Gallardo. Els dies 17, 19, 24 i 26 de novembre, de 2/4 de 10 a 2/4
de 2 del matí, al Centre Cívic Parc de l’Aigua, Sessions gratuïtes dirigides al sector econòmic. Inscripció
prèvia a l’Ajuntament (93 866 03 68 / st.quirzes@diba.cat) o al Consell comarcal del Moianès (93 830 14 18)

SANTA MARIA D’OLÓ
- Bibliobús. Dimarts 10 i 24 de novembre de 4 a 2/4 de 7 de la tarda.
- Mercat setmanal. Dimarts al matí, a la plaça Sant Antoni Maria Claret.

EXPOSICIONS
-Castellcir. El 28 i 29 de novembre, a la sala Sant Jordi, exposició: La Crida del Bosc 2, de l’autora Lídia
Camprubí Alcoceba. Oberta de 10 a 2 del matí i de 5 a 8 del vespre. Inauguració el dia 27/11 a les 6 de la
tarda.
-Castellterçol. Tot el mes d’octubre, a l’Espai de Lectura, Exposició projectes: “Memorials Àngels Furest i
Isidre Clapers”.
- Moià.
· A partir del 5 de novembre i fins al 31 de gener, al Museu de Moià, Exposició temporal “Defensors de les
llibertats de Catalunya 1705-1714”, comissariada per l’Associació Memorial 1714. Accés gratuït i visitable
en horari de Museu.
· Durant tot el mes de novembre, a la biblioteca, exposició “100 Gianni Rodari”, en motiu de la
commemoració del centenari del naixement del pedagog i escriptor italià.

PUNTS – 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
Obert els dijous, divendres i ponts, de 2/4 d’11 del matí 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 938209134.
La venda d’entrades finalitza 30 minuts abans de tancar. Entrada gratuïta: tots els dijous i també amb
l’entrada a les Coves del Toll.

PARC PREHISTÒRIC DE LES COVES DEL TOLL – MOIÀ
A partir del 2 de novembre, les Coves del Toll inicien el seu horari d’hivern: Dissabtes i diumenges, festius i
ponts, obertes de 2/4 d’11 del matí a 3 de la tarda.
Última visita 30 minuts abans de tancar. 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/

