FEBRER 2021
DIMECRES 10
- Collsuspina. A les 4 de la tarda, Trobada online sobre alimentació saludable per a gent gran a càrrec de
Núria Mas (nutricionista i naturòpata). Inscripcions trucant a l’ajuntament (938300376) o via whatsapp
(670005935)
- Moià. Taller de poesia i teatre amb els alumnes de 6è de l’Escola Pia i l’Escola Josep Orriols i Roca de
Moià, a càrrec de Montse Vilà, de TeatrArt. Organitza: Regidoria d’Educació i la Biblioteca.

DISSABTE 13
- Castellterçol. A les 6 de la tarda, al Centre Espai Escènic, Carnaval T’estimo, enguany en forma
d’espectacle musical amb l’associació musical juvenil El Gripau Blau, amb un repàs a les millors cançons de
Carnaval. Totes les persones que vulguin assistir-hi podran comprar les entrades en aquest enllaç (màxim
de 4 tiquets per persona) i hauran d’anar disfressades. Organitza: Ajuntament de Castellterçol.
- Moià. A les 8 del vespre, a l’Auditori Sant Josep, Concert de Joventuts Musicals amb el pianista: Jeremías
Javier Obando Tellería.

DIUMENGE 14
- Sant Quirze Safaja. Concurs de disfresses de Carnestoltes. Per participar-hi: 1. Reserva taula a un
restaurant de Sant Quirze Safaja pel dia 14 de febrer/ 2. Ves-hi disfressat / 3. Fes-te una foto disfressat i
envia-la via whats al 658 902 808 – 8 premis a bescanviar amb àpats als 4 restaurants de SQS. Bases del
consurs a www.sqs.cat.

DIMARTS 16
-Moià. Festa de L’Escudella de Castellterçol. Degut a les mesures sanitàries dictades pel PROCICAT i per
complir amb la normativa legal vigent, es farà un acte tancat al públic, però que es podrà seguir en
streaming a través del canal youtube de l’ajuntament: https://bit.ly/3a94gav. En l’acte és bullirà una
única olla d’escudella i es repartirà a les dues residències del poble.

DIJOUS 18
-Moià. A 2/4 de 7 de la tarda, on-line, Cicle de xerrades de L’Escola Pia: “L’adaptació a P3”. Inscripcions a:
moia@escolapia.cat

DIUMENGE 21
-Castellcir. A 2/4 de 9 del matí, des de la Plaça de l’Era, Caminada per l’entorn de Castellcir. Cal portar
aigua, esmorzar (opcional), calçat i abric adequat.
-Santa Maria d’Oló. A les 6 de la tarda, a l’Espai Hemalosa, Comèdia: La boda de rosa, d’iciar Bollain. Apta
per a tots els públics.

DIMARTS 23
-Moià. A 2/4 de 8 de la tarda, a la Biblioteca, Tértulia sobre la novel·la Gilead de Marilynne Robinson, amb
Maria Baqués. En cas de no poder-se fer presencialment, es farà en format virtual.

DIMECRES 24
- Castellterçol. A 2/4 de 8 de la tarda, telemàticament, Tertúlia literària a l’entorn de Fut de Jim Dodge.

- Moià. Taller de poesia i teatre amb els alumnes de 6è de l’Escola Pia i l’Escola Josep Orriols i Roca de
Moià, a càrrec de Montse Vilà, de TeatrArt. Organitza: Regidoria d’Educació i la Biblioteca.

DIJOUS 25
-Moià. A 2/4 de 7 de la tarda, on-line, Cicle de xerrades de L’Escola Pia: “Neuroeducació”. Inscripcions a:
moia@escolapia.cat

DIVENDRES 26
- Moià.A 2/4 de 8 de la tarda, en format virtual, Xerrada de l’artista Montse Líria: ‘’Art immersiu. El dibuix
en realitat virtual’’. Organitza: Cercle Artístic del Moianès – biblioteca de Moià.

_______________________________________________________________________________

ALTRES ACTIVITATS DE LES ENTITATS, ASSOCIACIONS / AJUNTAMENTS
CALDERS
- Bibliobús. Dijous 11 de febrer de 4 a 2/4 de 7 de la tarda.
- Mercat setmanal. Dissabte al matí.

CASTELLCIR
- Bibliobús. Dijous 4 de febrer de 2/4 de 4 a 2/4 de 6 de la tarda, a la plaça d’Abat Escarré.
- Llibre de receptes del poble. Totes les persones del poble podeu presentar una recepta i, del recull, se’n
farà un llibre. Més informació a l’ajuntament.

CASTELLTERÇOL
- Bibliobús. Dijous 11 i 25 de febrer de 2/4 de 5 a 7 de la tarda, a la plaça Prat de la Riba.
- Mercat setmanal. Dissabtes al matí, de 7 a 2, a la plaça Enric Prat de la Riba.
- Espai de lectura – Setmanalment i online, Llibres pel 8 de març, selecció de llibres que tenim a la sala de
lectura sobre temàtica de gènere (setmanalment s’anirà publicant a xarxes un títol amb la respectiva
ressenya).
-Club de lectura juvenil- online. Cada dimecres, a 2/4 de 5 de la tarda.

COLLSUSPINA
- Bibliobús. Dilluns 8 de febrer de 3 a 2/4 de 6 de la tarda, a la plaça Major.

L’ESTANY
- Bibliobús. Dimecres 10 de febrer de 4 a 2/4 de 7 de la tarda, a la plaça Monestir.
- Mercat setmanal. Dimarts, al matí, al Centre del poble.

MOIÀ
- Mercat setmanal. Diumenge al matí, a la plaça Major.
- Biblioteca de Moià. Del 8 al 20 de febrer, taller de “Carnestoltes a casa!”. Passeu per la biblioteca i us
proporcionaran el material necessari per crear uns complements fantàstics per disfressar-vos en família.
Només cal apuntar-se al següent enllaç : http://bit.ly/tallercarnaval o trucar a la biblioteca (938300674)

- Escola Pia de Moià. De l’1 al 5 de març, Portes Obertes. Amb cita prèvia a moia@escolapia.cat o bé
938300348 http://moia.escolapia.cat

MONISTROL DE CALDERS
- Bibliobús. Dimecres 24 de febrer de 4 a 2/4 de 6 de la tarda, a l’avinguda doctor Pere Farrés.

SANT QUIRZE SAFAJA
- Bibliobús. dijous 18 de febrer

SANTA MARIA D’OLÓ
- Bibliobús. Dimarts 2 i 16 de febrer de 4 a 2/4 de 7 de la tarda, a l’avinguda Manuel Lopez.
- Mercat setmanal. Dimarts al matí, a la plaça Sant Antoni Maria Claret.
- Bibliobús. Cavall Bernat. Dimarts 2 i 16 de febrer de 4 a 2/4 de 7 de la tarda.
________________________________________________________________________________

EXPOSICIONS
-Castellterçol. Fins al 12 de març, a l’Espai de Lectura, de dilluns a divendres de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 de la
tarda, Exposició Memorials de la Fundació JMAnzizu - IE Castellterçol – Relats arrelats, projecte fotogràfic
d’alumnes de l’IE Castellterçol Memorial Àngels Furest. Fundació Josep Mª Anzizu. Castell de Castellterçol.
Associació A Bao A Qu.
- Moià.
· Durant tot el mes de febrer, a la biblioteca, exposició “la restitució de la memòria: pintures 2021”,
quadres del pintor Klem.
· Del 4 de febrer al 3 de març, al Museu de Moià, exposició: “Dona la volta a l’alcohol”. Accés gratuït i
visitable en horari de Museu. Del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona.
________________________________________________________________________________

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
*El Monestir de L’Estany romandrà tancat per vacances del 25 de gener al 8 de febrer, ambdós inclosos.

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
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/

