Agenda d’activitats condicionada per l’evolució de la pandèmia COVID-19 i per les
mesures decretades per les autoritats sanitàries.
DESEMBRE 2020
DISSABTE 5
-Castellterçol. A les 8 del vespre, al Centre Espai Escènic, “W.I.T.C.H”, un espectacle en reconeixement a
les dones penjades fa 400 anys al Pla de les Forques.

DIUMENGE 6
-Castellcir. Ales 11h del matí, a la Plaça de l’Era, Venda de rams Nadalencs. A càrrec de Castellcir amb
tothom.
-Castellterçol. Durant el dia, a la plaça vella, pessebre Monumental. A càrrec de l'Agrupació de Pessebristes
de Castellterçol.
-L’Estany. 49 è Concurs de Pintura Ràpida. Consultar bases al facebook Viu l’Estany o a la web de
l’ajuntament – format ajustat a les circumstàncies. El període d’inscripció és del 4/12/2020 fins a les 7 de la
tarda del dia 5/12/2020. S’emetrà el veredicte a partir de les 6 de la tarda de dia 8/12/2020.

DILLUNS 7
-Castellcir. De 5 a 2/4 de 7 de la tarda, en format online, Taller de Fotografia. A càrrec de Genaro Massot,
Membre de la junta de l’Associació de Fotògrafs Professionals d’Espanya, Vols conèixer el funcionament de
la càmera del teu telèfon ? Aprendrem normes de composició, fotografia de retrat, paisatge, de carrer, en
interiors i nocturna, i també sobre apps de retoc de imatges. Les sessions seran pràctiques. Per a
adolescents i joves de 12 a18 anys, Inscripcions prèvies a l’Ajuntament trucant al 938668151.

DIJOUS 10
-Castellterçol. De 6 a 8 del vespre, a les Escoles Velles, Taller de Cuina sense pares. Organitza: SIOAJ.

DIVENDRES 11
-Castellterçol. De 8 del matí a 8 del vespre, a la Sala de Lectura, Renovació DNI. Cal demanar cita prèvia
presentant el DNI a l’Ajuntament.
-Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, a la Biblioteca de Moià, Taller Artístic “Art en la foscor”. S’experimenta amb
la fluorescència i la fotoluminescència fent fantàstics dissenys artístics que brillaran a la foscor gràcies a la
llum negra. Fins a 8 anys. A càrrec de SmARTions. Inscripcions a : https://bit.ly/artfoscor i a la biblioteca
938300674. Places limitades. Cal portar mascareta + mans + distància.

DISSABTE 12
-Castellterçol. A les 9 del vespre, al Centre Espai Escènic, Akelarre - cabaret, amb The Feliuettes. Venda
d’entrades: www.elcentru.com.
-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

-Moià. A 2/4 d’1 del migdia, al parc municipal de Moià, Concert amb Namina acompanyada de Xevi
Matamala i Pep Giol. Entrada lliure i gratuïta. Cal portar mascareta i respectar la distància social. A 2/4 de 6
de la tarda, a l’Auditori de Sant Josep, Concerts Joventuts Musicals de Moià. A càrrec de Álvaro Mur, Piano,
Obres de Franck, Liszt, Ravel i Falla. Entrada Gratuïta.
-Sant Quirze Safaja. A les 12 del migdia, a l’exterior del Parc de l’Aigua, Concert Infantil de Nadal, a càrrec
de Gripau Blau. Ens agruparem per grups bombolla, Distància i Mascareta. Organitza Ajuntament SQS.

DIUMENGE 13
-L’Estany. A les 12 del mig dia, al Cine Mambes ( dintre del cicle En contra la violència de gènere)

DILLUNS 14
-Castellcir. De 5 a 2/4 de 7 de la tarda, Taller de Fotografia. A càrrec de Genaro Massot, Membre de la
junta de l’Associació de Fotògrafs Professionals d’Espanya, Vols conèixer el funcionament de la càmera del
teu telèfon ? Aprendrem normes de composició, fotografia de retrat, paisatge, de carrer, en interiors i
nocturna, i també sobre apps de retoc de imatges. Les sessions seran pràctiques. Per a adolescents i joves
de 12 a18 anys, Inscripcions prèvies a l’Ajuntament trucant al 938668151.

DIMARTS 15
-Moià. A 1/4 de8 del vespre, on line, Cicles de Xerrades On Line “ Eines bàsiques per planificar un bon
menú familiar”. A càrrec de Laia Roca i Querol , Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica. Inscripcions
enviant un correu electrònic a ampaescolapiamoia@gmail.com , organitza AFA Escola Pia de Moià.
A 2/4 de 8 del vespre, a la Biblioteca de Moià, en el marc del Club “Llegir el teatre”: Tertúlia de l’obra de
teatre “Les Cartes” de Victor Català. Conduïda per Elvira Permanyer. Cal portar mascareta i respectar la
distància social.

DIMECRES 16
-Castellterçol. A les 4 de la tarda, a l’Espai de Lectura, Tertúlia Literària: “Aprendre a parlar amb les
plantes”. A càrrec de Marta Orriols.
-Sant Quirze Safaja. Es farà de forma telemàtica. Passarem enllaç via whatsapp,” Campanes de Nadal”
Taller de manualitats. a càrrec de Marta Gubert , taller obert a tothom. Cal Inscripció Prèvia 93 866 03 68
o st.quirzes@diba.cat , cal recollir material a l’Ajuntament de SQS.

DIJOUS 17
-Castellcir. Durant tot el dia , a la Plaça de l’Era, L’Arbre dels desitjos. Penjada de desitjos.

DIVENDRES 18
-Castellterçol. De 7 a 9 del vespre, a l’Espai de Lectura, Tertúlia poètica: “La desaparició” de Ricard
Mirabete.

DISSABTE 19
-Collsuspina. Collsusbirra nadalenca. Fira de Nadal, actuacions, taller de tions, fira d’artesania. De 2/4 de
10 a 2/4 de 3 del matí, Taller d’elaboració de cervesa artesana, cal inscripció prèvia, 20 € (dissabte 9 de
gener es farà l’embotellat i tast de la nostra cervesa). A 2/4 d’1 del migdia, Taller de cata de cerveses
artesanes, gratuïta pels participants del taller d’elaboració i per la resta de participants 10 €. I parada de
venda de cerveses artesanes.
Fira de Nadal i entitats. Amb: Cooperativa juvenil de Collsuspina, cooperativa escolar “Els Ventets”,
Giracirc, Despertaespurnes i l’Orquestra de Collsuspina. A 2/4 d’11 del matí, Taller de tions, a càrrec de la
cooperativa juvenil de Collsuspina. Preu 1,5 €. I amb les següents actuacions: a les 11 del matí, actuació de

Moi Jordana amb l’espectacle Ups. De 3/4 de 12 a 1/4 d’1 del migdia, Tastet musical amb JudJou. De 2/4
d’1 a 1 del migdia, Concert de Nadales a càrrec dels nens i nenes de Collsuspina. D’1 a 2/4 de 2 del migdia,
tastet de músiques del món a càrrec de l’Espai Musical de Moià. També fira artesana. Més informació:
www.collsuspina.cat
-Granera. A 2/4 de 7 de la tarda, per meet. Google, xerrada Granera més sostenible: El Canvi climàtic, amb
Francesc Mauri. Més informació i enllaç a la web de l’ajuntament: www.granera.cat
-L’Estany. A 2/4 de 12 del matí, a l’aparcament de l’ajuntament, Caga Tió. Cal inscripció prèvia.
-Moià. A 2/4 d’1 del migdia, al parc municipal, concert amb el grup local Miops, guanyador del concurs de
bandes Fringe Viñas Festival, realitzat l’any 2019. A les 8 del vespre, a l’Auditori de Sant Josep, Concerts
Joventuts Musicals de Moià. A càrrec de Ferran Albrich, baríton, i Marc Serra, piano. Obres de Beethoven
Schubert Gerhard i Ravel. Entrada Gratuïta.
I a l’Espai Exposicions (Sant Josep, 24), exposició: Videomapping – la màgia de la llum, mostra de treballs i
videomapping en directe de Daniel Tomàs, el dissabte d’11 a 2 del matí i de 4 a 8 de la tarda.
-Monistrol de Calders. De 10 del matí a 2 del migdia, a la plaça de l’ajuntament, Paradeta per la Marató de
TV3. Com cada any el Casal l’Espiga col·labora amb la recaptació de beneficis per la Marató de TV3. Aquest
any hi trobareu un calendari monistrolenc, basat en les experiències que es viuen des del Casal l’Espiga. A
les 12 del migdia, a la plaça de l’Escorxador, Inauguració de l’exposició del procés participatiu per a la
rehabilitació de Ca l’Espardenyer. Què hi fem? Intervencions i parlaments des dels punts de vista: Històric,
arquitectònic, mobilització popular...
-Sant Quirze Safaja. Es farà de forma telemàtica. Passarem enllaç via whatsapp,” Ram de Nadal” Taller de
manualitats. a càrrec de Marta Gubert , taller obert a tothom. Cal Inscripció Prèvia 93 866 03 68 o
st.quirzes@diba.cat , cal recollir material a l’Ajuntament de SQS. A les 7 de la tarda, al Centre Cívic Parc de
l’Aigua, Concert de Nadal, amb New Orleans Christmas Party.

DIUMENGE 20
-Castellcir. A 2/4 de 9 del matí, a la Plaça de L’Era, Caminada per racons de Castellcir, (5-7km). Cal portar
aigua, esmorzar (opcional), calçat i abric adequat.
-Castellterçol. De 2/4 de 6 a 8 del vespre, al Centre Espai Escènic, Cinema, Projecció d’una pel·lícula del
programa FILMOXARXA, de la Filmoteca de Catalunya.
-Moià. Al Parc de Moià, Fira del Tió, dedicada al producte nadalenc, regals, parades d’artesania... amb
presència d’entitats i activitats solidàries, fem cagar el tió i amb el IX Mercat del Trasto i trobada de
plaques de cava i col·leccionisme. A l’escenari de la fira, Men in swing Jazz Band, música nadalenca a ritme
de jazz. Organitza Ajuntament de Moià. I durant tot el matí, Música pels carrers de Moià, Passacarrers, a
càrrec de l’Espai Musical de Moià.
I a l’Espai Exposicions (Sant Josep, 24), exposició: Videomapping – la màgia de la llum, mostra de treballs i
videomapping en directe de Daniel Tomàs, el diumenge d’11 a 2 del matí.
-Santa Maria d’Oló. De 6 a 8 del vespre, pel canal de youtube de l’aula de música, Concert de Nadal de
l’Aula de Música d’Oló, a càrrec de l’alumnat de l’Aula Municipal de Música.

DILLUNS 21
-Castellcir. Visita del Patge Reial. El patge reial visitarà els infants de Castellcir.
-On-line. A les 6 de la tarda, on-line, xerrada: Fas les compres de Nadal a través d’internet? Drets i consells
per adquirir amb seguretat els teus productes de consum en botigues de proximitat mitjançant eines
digitals. Més informació: www.ccmoianes.cat

DIMARTS 22
-Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, a la Biblioteca de Moià, Taller Nadalenc. es faran garlandes per guarnir
l’arbre. Inscripcions https://bit.ly/tallernadalenc i a la biblioteca 938300674. Places limitades. Mans +
Distància + Mascareta.

-On-line. D’11 a 1 del matí, on-line, Xerrada: Acompanyament a infants i adolescents en temps
d’incertesa. La formació té per objectiu reflexionar i dotar d’eines per fer un bon acompanyament a infants
i adolescents en les angoixes i les pors que genera la situació actual. Més informació: www.ccmoianes.cat
-On-line. A les 6 de la tarda, on-line, xerrada: Com reduir les factures del llum, aigua i gas. Consells per
estalviar i reduir consum. Més informació: www.ccmoianes.cat

DIMECRES 23
-Moià. A les 11 del matí, a la Biblioteca de Moià, Taller Nadalenc. es faran garlandes per guarnir l’arbre.
Inscripcions https://bit.ly/tallernadalenc i a la biblioteca 938300674. Places limitades. Mans + Distància +
Mascareta.

DIJOUS 24
-Castellcir. A les 6 de la tarda, a la Plaça de l’Era, Tió de Nadal.
-Sant Quirze Safaja. A partir de les 12 del migdia, a la plaça de l’ajuntament, Caga Tió. Cal apuntar-se a
l’ajuntament per grups bombolla que cagareu el tió. Així podrem donar-vos hora exacta per cagar-lo i no
ajuntar-nos amb altres grups bombolla. Cal portar els pals de casa. Abans de començar prendrem la
temperatura i cal portar mascareta tota l’estona.

DISSABTE 26
-Castellterçol. A les 12 del migdia, a la plaça vella, Cantada de Nadales, a càrrec de la Coral Castellterçol.
-Moià. De 2/4 de 7 a 2/4 de 10 del vespre, a la façana de l’església de Moià, Videomapping, amb imatges i
dibuixos creats sobre una làmina per particulars, entitats, associacions i els alumnes de 4t, 5è i 6è de
l’Escola Josep Orriols Roca i de 5è i 6è de l’Escola Pia de Moià. Espectacle visual de gran format, combinant
l’art, la tecnologia i la participació ciutadana a través del vídeo mapping, aconseguint projectar imatges en
moviment sobre una superfície real. Organitza: Ajuntament de Moià.

DIUMENGE 27
-Castellterçol. De 2/4 de 6 a 8 de la tarda, als jardins de Cal Recader, recollida de cartes a càrrec del Patge
Reial. Cal demanar cita prèvia els dies 12 i 19 de desembre al mercat setmanal o bé per correu electrònic a:
patgecastelltercol@gmail.com. S’enviarà un correu amb l’hora assignada de la cita prèvia. Dia límit per
enviar el correu el 23 de desembre. Màxim 6 persones per unitat familiar.
-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
-Moià. Durant el matí, de 2/4 d’11 a 2, pels carrers i places de Moià, Conquerim Moià de música!, a càrrec
dels instrumentistes de l’Espai Musical de Moià i Vine a portar la teva carta als reis! Trobaràs les bústies
dels Carters Reials a la plaça Sant Sebastià, la plaça Francesc Sagrera (davant la biblioteca) i la plaça del CAP.
Els grups de l’Espai Musical oferiran diversos concerts en aquests tres escenaris.
-Monistrol de Calders. A 2/4 d’11 del matí, al pavelló, Jornada Rehabilitem Ca l’Espardenyer – per què un
procés participatiu? Què cal tenir en compte en la gestió d’espais i equipaments?. Presentació de
l’avantprojecte de rehabilitació amb Jordi morros, arquitecte especialista en patrimoni, professor de
l’Escola d’Arquitectura de Barcelona i redactor de l’avantprojecte. A continuació, vermut/tertúlia i
musiqueta enllaunada. Hi haurà servei de canguratge.
-Santa Maria d’Oló. D’11 a 12 del matí, la quitxalla del poble podrà donar les cartes a les princeses i
patges perquè les puguin fer arribar a SSMM els reis d’orient.

DIMECRES 30
-Castellterçol. A 2/4 de 8 del vespre, a través del jitsi Meet, Diem el Vers. Alguns tertulians del club de
lectura llegiran un poema de Nadal. A càrrec de l’espai de lectura de l’Ajuntament de Castellterçol.
-Santa Maria d’Oló. A les 5 tarda, a l’espai Hemalosa, Espectacle familiar amb Moi Jordana, Mr. Alret.

DIJOUS 31
-Castellterçol. De 3 a 4 de la tarda, amb sortida des de la plaça vella, Cursa de Sant Silvestre.
-Castellcir. A les 11 del matí, a l’Església de Santa Coloma Sasserra , Missa solemne i xocolata desfeta per
endur. Organitza: Associació d’Amics de Santa Coloma.

GENER 2021
DIMARTS 5
-Calders. Nit de reis. Per tal que Ses Majestats puguin repartir un regal per nen, heu d’apuntar-vos a
l’ajuntament, i el dia 5 entre les 6 de la tarda i les 10 de la nit, ses Majestats portaran el regal a casa vostre.
Campament reial.
-Castellcir. Rebuda de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient. La Rua passarà per diferents carrers de
Castellcir, Ses Majestats no es pararan a la plaça ni aniran al local. Les famílies podran situar-se al punt més
proper de casa seva, de manera estàtica. Veure el recorregut a la web de l’ajuntament: www.castellcir.cat
-Castellterçol. A partir de 2/4 de 6 de la tarda, als jardins de Cal Recader, recorregut pel Campament Reial.
Funcionament de la visita: de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 del vespre, visites amb cita prèvia. A partir de 2/4 de 8,
entrada oberta. En cas de demanar cita prèvia cal enviar un correu electrònic a: arcastelltersol@gmail.com,
amb e nom de la persona responsable i el telèfon.
- Collsuspina. Reis, amb cita prèvia.
- L’Estany. Reis, al monestir de L’Estany.
- Moià. A les 7 de la tarda a la pista de l’escola Josep Orriols i Roca, acte de rebuda dels Reis d’Orient.
Obertura de portes a partir de 2/4 de 7 de la tarda. Aforament limitat. Els infants han d’anar acompanyats
com a màxim de dos adults. Es retransmetrà en directe pel canal youtube de @RadioMoià.
- Monistrol de Calders. Circuit tancat al carrer Sant Llogari on podrem veure l’acampada de ses majestats
mentre descansen i fans els preparatius per poder repartir els regals. La visita a l’acampada serà de 6 a 2/4
de 9 del vespre, i amb cita prèvia.
- Sant Quirze Safaja. A partir d’1/4 de 7 de la tarda, els reis estaran al Parc de l’Aigua per saludar a tots els
nens i nenes del poble. Us donarem hora per anar a veure a Ses Majestats.
- Santa Maria d’Oló. Podreu saludar als reis d’orient a la plaça Catalunya, a partir de les 5 de la tarda.
Caldrà adquirir una entrada per facilitar un ingrés esglaonat.
*Consulta a les pàgines webs dels diferents municipis del Moianès la informació més actualitzada i
detallada, degut a les recomanacions sanitàries més estrictes hi poden haver noves modificacions.

DIUMENGE 17
-Castellcir. Festa local dins la setmana dels barbuts, dita la més freda de l’any.
-Castellterçol. La situació sanitària derivada de la pandèmia de la COVID-19 ha comportat que s’hagi
acordat suspendre la celebració de tots els actes de la Festa de Sant Antoni Abat de Castellterçol i de la
Festa de Sant Fruitós.
-Santa Maria d’Oló. A les 6 de la tarda, a l’espai hemalosa, Cicle Gaudí, amb la pel·lícula “uno para
todos”.

DIVENDRES 22
-Moia. A 2/4 de 8 del vespre, a l’auditori Sant Josep, xerrada sobre l’exposició d’Eva Salvador, arran del
seu projecte d’acció artística i social: “recordar és también despertar” – Atenes 2019. Organitza: Cercle
artístic del Moianès (en cas de no poder-se fer presencialment es farà de forma virual).

DISSABTE 23
-Santa Maria d’Oló. A les 7 de la tarda, a l’Espai Hemalosa, Concert: A la carta, un espectacle de Lluís
Gavaldà amb Joan Pau Chaves. Compra d’entrades entrapolis. Més informació www.olo.cat

DIUMENGE 24
-Santa Maria d’Oló. A les 5 de la tarda, a l’Espai Hemalosa, Gegants Petits, de Cia Cosinart. Espectacle de
clown per a tots els públics. Compra d’entrades entrapolis. Més informació www.olo.cat

DIMARTS 26
-Moià. A 2/4 de 8 del vespre, a la biblioteca, Tertúlia literària sobre la novel·la Sula de l’escriptora i Premi
Nobel de literatura Toni Morrison, a càrrec del filòleg anglès Pep Monsech (en cas de no poder-se fer
presencialment es farà de forma virual).

__________________________________________________
ACTIVITATS DEL CONSORCI / CONSELL COMARCAL
Consulta tots els cursos i altres activitats que organitzem des del
Consorci i Consell Comarcal del Moianès a:
www.ccmoianes.cat
www.consorcidelmoianes.cat
www.moianesturisme.cat

PER NADAL EL MOIANÈS VE TAAAAN DE GUST!
Del 21 de desembre al 28 de febrer, participa en la campanya!!
Trobaràs una butlleta als establiments de la comarca. Un cop segellada amb 6 despeses diferents
entrega-la al teu Ajuntament o al Consorci/Consell Comarcal del Moianès i...
Entra en el sorteig de 5 lots de productes del Moianès valorats en 50 € i 2 àpats al Moianès
I emporta’t de regal una bossa de roba de la campanya
I si a l’Instagram @moianesturisme ens etiquetes podràs entrar en el sorteig de
5 experiències Moianès.

__________________________________________________
ALTRES ACTIVITATS DE LES ENTITATS, ASSOCIACIONS / AJUNTAMENTS
Campanya de recollida de joguines. Amb la teva ajuda, tenen molt a aprendre. Uneix-te a la campanya de
Creu Roja Joventut i fes que tots els infants puguin tenir una joguina nova, no bèl·lica i no sexista.
Campanya: Els seus drets en joc. Entrega la teva joguina nova als punts de recollida segurs:
lajoguinaeducativa.org

CALDERS
- Bibliobús. Dijous 3 de desembre de 4 a 2/4 de 7 de la tarda / Dijous 14 i 28 de gener de 4 a 2/4 de 7 de la
tarda.
- Mercat setmanal. Dissabte al matí.
- Activitats al Casal Social de Calders. Activitats manuals i artístiques, per a gent gran, per a infants...
Consulta les activitats segons les mesures decretades degut a la pandèmia. Més informació:
casal@calders.cat – 93 830 92 63

CASTELLCIR
- Bibliobús. Dijous 10 de desembre de 2/4 de 4 a 2/4 de 6 de la tarda
- Ioga a la Quintana. 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.
- Casal de Nadal Gatzara. Servei de casal del 22-24 i del 28-31 de desembre i el 4 i 5 de gener. Més
informació: femgatzara@gmail.com
- Val local. De l’11 al 22 de gener vine a l’ajuntament a buscar el teu VAL LOCAL, Castellcir s’ho val. Uns
tiquets per gastar als establiments del poble i fomentar el comerç local. Del 23 de gener al 29 de febrer es
podran gastar als establiments.

CASTELLTERÇOL
- Bibliobús. Dijous 3 i 17 de desembre 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.
- Agrupació de pessebristes de Castellterçol. Tothom pot gaudir del pessebre monumental a la plaça Vella
en aquestes festes de Nadal.
- 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.
- Casal de Nadal Gatzara. Servei de casal del 22-24 i del 28-31 de desembre i el 4 i 5 de gener. Més
informació: femgatzara@gmail.com

COLLSUSPINA
- Bibliobús. A determinar.
- Venda solidària de mascaretes en benefici de la Marató de TV3. Preu mascareta + fuet; 5,00 €. La
recaptació integra anirà per la Marató. Més informació: Ajuntament de Collsuspina.
- 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.
- Casal de Nadal Gatzara. Servei de casal del 22-24 i del 28-31 de desembre i el 4 i 5 de gener. Més
informació: femgatzara@gmail.com

L’ESTANY
- Bibliobús. Dimecres 2 de desembre de 4 a 2/4 de 7 de la tarda / Dimecres 13 de gener de 4 a 2/4 de 7 de
la tarda.
- Mercat setmanal. Dimarts, al matí, al Centre del poble.
- Casal de Nadal Gatzara. Servei de casal del 22-24 i del 28-31 de desembre i el 4 i 5 de gener. Més
informació: femgatzara@gmail.com

MOIÀ
- Mercat setmanal. Diumenge al matí, a la plaça Major.
- Pessebristes de Moià.
· Concurs de pessebres. Dues categories: particulars i establiments. Aquest any adaptat a les mesures
sanitàries. Toba les bases del concurs a: pessebristesdemoia.blogspot.com – Inscriu-te fins el 19 de
desembre a: pessebristes.moia@gmail.com
· XXVIIIa Exposició de Diorames. Obert els dies 25, 26, 27 de desembre i 1, 2 i 3 de gener. D’11 a 2 del matí
i de 5 a 8 de la tarda, a la plaça Sant Sebastià, 5
- Vine a portar la carta als Reis. A partir del 28 de desembre trobareu les bústies a l’entrada de
l’Ajuntament, a la Bilioteca, al Museu i a l’entrada del local de Gatzara.
- Biblioteca de Moià.
· Punt de recollida de joguines - Campanya Els seus drets en joc. Campanya de la Creu Roja, on hi
col·laboren diverses entitats i associacions del municipi.
· Fins el 4 de gener, participa a la llumineta de la biblioteca, sorteig d’una panera literària infantil i una
d’adults. Només cal que t’emportis en préstec algun document i la panera pot ser teva. El sorteig es farà el
5 de gener.
· Primera trobada Premi Atrapallibres. Dimecres 16 de desembre a 1/4 de 6 de la tarda, trobada de
participants a l’Atrapallibres categoria 10 anys. Dijous 17 de desembre a 1/4 de 6 de la tarda, trobada dels
participants a l’Atrapallibres categoria 11/12 anys. (Pel que fa a la categoria de 9 anys, les inscripcions estan
obertes fins el 5 de desembre).
· Taller nadalenc. Es faran garlandes per guarnir l’arbre els dia 22 de desembre a 2/4 de 6 de la tarda i el dia
23 de desembre a les 11 del matí. Inscripcions a: https://bit.ly/tallernadalenc i a la biblioteca 938300674.
Places limitades. Mans + Distància + Mascareta.
*Els dies 7, 24 i 31 de desembre la Biblioteca estarà tancada.
- Venda del calendari Modilianum. El cap de setmana del 5 i 6 de desembre surt a la venda, amb
fotografies antigues de Moià comentades. Amb la seva compra (preu 9€) col·laboreu amb Moianès Solidari
(1€). Punts de venda: Casa Rafel Casanova, Llibreria Grau, llibreria i papereria La Ploma i davant del Casal de
Moià, els dissabtes de 6 a 8 de la tarda i els festius de’11 a 2 del matí.
- Casal de Nadal Gatzara. Servei de casal del 22-24 i del 28-31 de desembre i el 4 i 5 de gener. Més
informació: femgatzara@gmail.com

MONISTROL DE CALDERS
- Bibliobús. Dimecres 16 de desembre de 4 a 2/4 de 7 de la tarda / Dimecres 27 de gener de 4 a 2/4 de 7 de
la tarda.
- Classes de Ioga. Tots els divendres de 2/4 de 7 a 2/4 de 8 de la tarda, al pavelló municipal. A càrrec de
Silvana Forte. Més informació a l’Ajuntament.
- Calendari 2021 – Llindes. A partir del 28 de desembre pots passar per l’Ajuntament a recollir el calendari
2021. Us hi proposem un joc amb llindes de cases de Monistrol (gratuït pels empadronats i 2€ per la resta).

SANT QUIRZE SAFAJA
- Bibliobús. Dijous 9 i 23 de desembre de 2/4 de 12 a 2 del migdia.
- Pedals de la Marató. Pedals de la Marató – pedala, camina, corre per lluitar contra la pandèmia del covid19. Amb cada km que facis estaràs col·laborant amb la Marató. El recorregut el decideixes tu. Penja una
foto i etiqueta’ns on puguem veure que estàs sumant kms: @pedalsdelamarato #pedalsdelamarato.
Sortejarem diferents regals amb totes les fotos rebudes. Tens tres mesos per participar – data límit 31-032021. Més informació: pedalsdelamarato.cat
- Casal de Nadal Gatzara. Servei de casal del 22-24 i del 28-31 de desembre i el 4 i 5 de gener. Més
informació: femgatzara@gmail.com

SANTA MARIA D’OLÓ
- Bibliobús. Dimarts 22 de desembre de 4 a 2/4 de 7 de la tarda / Dimarts 19 de gener de 4 a 2/4 de 7 de la
tarda.
- Mercat setmanal. Dimarts al matí, a la plaça Sant Antoni Maria Claret.

EXPOSICIONS
- Moià.
· 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.
· Al gener, a la biblioteca, exposició fotogràfica “Recordar también és despertar”, de l’artista Eva Salvador;
un projecte d’acció artística i social realitzada als carrers d’Atenes (Grècia).

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 – Consultat els dies de tancament a la web. El 8 de
desembre, Jornada de portes obertes al Monestir de l’Estany, de 10 a 2 del matí.

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 - Consultat els dies de tancament a la web:
http://patrimoni.gencat.cat/ca/monuments/monuments/casa-museu-prat-de-la-riba

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 i divendres, de 2/4 d’11 del matí a 2 del migdia. Els dissabtes de 2/4 d’11 del matí 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.
Els diumenges mentre duri el confinament municipal, comarcal i de l’àrea sanitària de Moià, la Casa Rafel
Casanova-Museu de Moià tindrà l’entrada gratuïta els diumenges al matí de 2/4 d’11 a 3 del matí.

PARC PREHISTÒRIC DE LES COVES DEL TOLL – MOIÀ
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.
*El Museu de Moià – Casa Rafel Casanova i el Parc Prehistòric de les Coves del Toll romandran tancats els
dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i 1, 5 i 6 de gener.

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/

