SETEMBRE
DIMECRES 1
-Sant Quirze Safaja
· A les 6 de la tarda, al Centre Cívic Parc de l’Aigua, en el marc del 5è Festival de Titelles del Moianès,
Rocamora Teatre – Espai Animacions “Taller d’introducció al titella de fil”. Explicació de la constitució
anatòmica dels ninots i provem i aprenem a manipular-los. Per a tots els públics. Tècnica: titella de fil.
· A les 7 de la tarda, al Parc de l’Aigua, en el marc del 5è Festival de Titelles del Moianès, Pea Green
Boat “L’eruga voladora”. L’eruga que creix amb una obsessió: volar. Públic familiar. Tècnica: titelles de
taula. Més informació: http://www.animacions.org/festival-titelles-moianes.html

DIJOUS 2
-Moià
· A les 7 de la tarda, al parc municipal, itinerant i estàtic, en el marc del 5è Festival de titelles del
Moianès, Peus de Poc “Circumloqui”. Al capdamunt d’un tricicle motoritzat un músic i un pallasso
s’encarregaran d’ensenyar-nos números de màgia i equilibris. Públic familiar. Tècnica: titelles de guant
amb música en directe. Més informació: http://www.animacions.org/festival-titelles-moianes.html

DIVENDRES 3
-Castellterçol
· A les 10 de la nit (obertura de portes a les 21:30h), al Bosquet de Can Sedó, Peyu- L’home Orquestra.
Paròdia – homenatge d’aquesta figura. Comissió de la Festa Major de Castellterçol. Reserva de plaça
anticipada per la pàgina web Entrapolis o contacta amb l’OAC de l’ajuntament. Accés amb entrada fins a
15 minuts abans. Les entrades adquirides inicialment per la sessió ajornada durant la Festa Major, seran
igualment vàlides.
-Moià
· A les 7 de la tarda, a l’espai cultural Les Faixes, en el marc del 5è Festival de titelles del Moianès, Pea
Green Boat “Gnoma”. La relació entre la gnoma Gwendolyn i la seva amiga Matilda, l’ocell. Públic
familiar. Tècnica: titelles de taula.
· A 2/4 de 10 de la nit, a l’espai cultural Les Faixes, en el marc del 5è Festival de titelles del Moianès,
Cia.Jordi Bertran: “Poemes visuals”. A l’escenari prenen vida lletres que es transformen en vers i en
emoció. Un espectacle de gran nivell, reconegut internacionalment. Per a públic familiar, jove i adult.
Tècnica: titelles de tija. Més informació: http://www.animacions.org/festival-titelles-moianes.html
-Monistrol de Calders
· A 2/4 de 9 de la tarda, a la Sala Petita, “Aviat serà aviat” Recital de poesia musicalitzat de David
Ymbernon i Xavi Lloses

DISSABTE 4
-Calders-Festa Major
· A les 10 del matí, davant del Restaurant Racó del Pou, 5è Sketchcrawl de Calders. 38è itinerant del
Moianès. Sketchcrawl vol dir dibuixar, dibuixar en grup seguint un itinerari que ha estat marcat
prèviament. Dibuixar en una llibreta, amb retoladors, bolígraf, llapis, grafit,...amb el que un es senti més
còmode i sobretot compartint amb els altres.
Inscripcions gratuïtes a: cercleartisticdelmoianes@gmail.com (650 78 18 09)
· A les 5 de la tarda, , a la Piscina de La Guàrdia, Gimcana remullada i festa Holi. Es recomana portar
mitjons.
· A 2/4 de 10 del vespre, a la plaça Major, Concert amb “Jo i els donem donems” a càrrec del Bar
Mirador
-Granera
· A les 6 de la tarda, a la Masia del Carner, Boopy’s Love. Rumba, Jazz, funk. Maribel Lara, veu; Manolo
German, contrabaix. Entrada: 10€. Cal reservar al 627 56 30 44. Aforament limitat. Ús obligatori de la
mascareta.
-L’Estany
· De 9 a 1 del matí, a la Pista Vella, Taller de pintura mural (programes a part).
· A 2/4 de 6 de la tarda, a la pista vella, espectacle de Màgia. Organitza ACR (programes a part).
-Santa Maria d’Oló
· A les 7 de la tarda, a la plaça Catalunya, en el marc del 5è Festival de titelles del Moianès, Cia. Eudald
Ferré “El faune, el Drac i el dimoni”. Un calderer ambulant que per tenir clientela explica les aventures
de diversos personatges. Per a tots els públics. Tècnica: titelles de guant.
· A 2/4 de 10 de la nit, a l’Espai Hemalosa, en el marc del 5è Festival de titelles del Moianès, Cies. Duo
da Cap i Tactilicuá: “Diggi Daggi”. Basat en l’òpera de Mozart “Bastien und Bastienne”, un argument
d’embolics que desembocaran en situacions ben còmiques. Per a tot públic a partir de 4 anys. Tècnica:
òpera i titelles de guant amb música en directe. Més informació: http://www.animacions.org/festivaltitelles-moianes.html

DIUMENGE 5
-Calders-Festa Major
· A 2/4 de 8 del matí, a la Plaça Major, Caminada de 12 km (taquilla inversa), sortida esglaonada. Es
recomana portar aigua i menjar.
· A 2/4 de 12 del matí, a la Plaça Major, Arribada musical amb TripleQ
· A les 6 de la tarda, a la Plaça Major, Escape Room exterior. El futur de la humanitat està a les teves
mans. Seràs capaç de formar part de l’equip d’investigadors/es que podran recuperar el món? Apunta’t
individualment o en equip. Places limitades. Inscripcions a: https://forms.gle/A15grVwdacLapYZk6
Es respectaran totes les mesures de seguretat i higiene vigents. Organitza: Ajuntament de Calders i
Consell Comarcal del Moianès.
· A les 7 de la tarda, a la Plaça Major, obra de teatre “El Crèdit” amb el grup de teatre l’ACR de Fals (5€)

-L’Estany
· A partir de les 10 del matí, als carrers de L’Estany, Fira de Vins i Olis.
· A 2/4 de 10 del vespre, a la Pista Vella, Cloenda del 5è Festival de Titelles del Moianès, amb
parlaments, i a continuació, a la Pista Vella, Rocamora teatre: “Solista”. Set històries divertides
representades amb sis titelles de fil diferents. Per a tots els públics. Tècnica: titella de fil. Més
informació: http://www.animacions.org/festival-titelles-moianes.html
-Moià
· A les 7 de la tarda, a la Sala d’exposicions del Casal, Inauguració de l’exposició col·lectiva del Cercle
Artístic del Moianès, que es podrà veure a la mateixa Sala del 4 al 12 de setembre.

DIMARTS 7
-L’Estany-Festa Major
· A les 7 del vespre, Repic de Campanes.

DIMECRES 8
-L’Estany-Festa Major
· A les 12 a la plaça de l’Església, Missa Solemne, i després, a la plaça del Monestir, pregó de Festa
Major, a càrrec de Marina Berdalet Andrés. A les 6 de la tarda, a la pista vella, Concert de sala dedicat a
la gent gran amb Mil·lènium.
-Moià
· A les 6 de la tarda, al parc davant de la Biblioteca, Taller científic: “Energitza’t” a càrrec de Funbrain.
Experimentarem i coneixerem l’energia i les diferents fonts. Serem coneixedors de la importància de
l’estalvi energètic i reflexionarem entorn d’un ús responsable de l’energia. A partir de 7 anys. Cal
inscripció prèvia a la Biblioteca: 938300674 (en cas de mal temps es farà a l’Auditori).

DIJOUS 9
-L’Estany-Festa Major
· A les 10 del matí, al Cine, torneig de ping-pong.
· A les 11 del matí, a l’església, Missa dels Difunts.
· A 2/4 de 8, a la Pista Vella, Havaneres amb Son de l’Havana.

DIVENDRES 10
-Calders
· A les 6 de la tarda, al Castell, Ioga i música en directe amb Yoga&live Music Experience. Més
informació: Consorci del Moianès.
-L’Estany-Festa Major
· A 2/4 d’11 del matí, Dibuixada popular per a totes les edats. Veniu a buscar el vostre full de dibuix al
Monestir. Tema: qualsevol racó del monestir. Els dibuixos es lluiran al facebook viulestany i monestir.
Organitza: Monestir de Santa Maria de L’Estany i Viu L’Estany.
· A les 10 de la nit, a la Pista Vella, Correfoc (no és itinerant), a càrrec dels Diables de Rubí, i en acabar el
correfoc pels carrers de L’Estany Xaranga “Los Labradores”.

DISSABTE 11 – Diada Nacional de Catalunya*
-Calders-Festa Major
· A 2/4 de 10 del matí, a la Plaça Major, Mercat d’entitats i negocis i balls tradicionals ambl’Agrupació
Folklòrica
Igualadina
· A les 10 del matí, davant del Centre Cívic, CaldersJuga , a càrrec del Caldaus
· A les 12 del migdia, al Puig, Hissada de senyera i caramelles
· A les 5 de la tarda, a la Plaça Major, Contacontes amb Vivim del Cuentu
· A les 6 de la tarda, a la Plaça Major, Acte ANC
· A 2/4 de 8 del vespre, a la pista de vòlei, Final de torneig de vòlei i foodtrucks (cal inscripció)
· A les 8 del vespre, a l’Esglèsia, Missa vespertina
-L’Estany- Festa Major
· A 2/4 de 9 del matí, al cine, Campionat de botifarra, Memorial Llorenç Sentias i Font.
· A les 11 del matí, a l’aparcament, Taller de llit elàstic, a càrrec de Planeta Trampolí.
· A les 6 de ka tarda, a la plaça del Monestir, Simultànies – U.E. Secció d’Escacs.
· A 2/4 de 8 del vespre, al punt de trobada plaça del Monestir, Baixada de torxes.
· Tot el dia, al centre del poble, Mercat d’Olis i Vins (Mercat amb les mesures de prevenció COVID-19)
-Moià
· En motiu de la Festa Nacional, el Museu de Moià Rafel Casanova entrada lliure i gratuïta de 2/4 d’11
del matí a 3 del migdia.
*Anirem actualitzant les activitats

DIUMENGE 12
-Calders-Festa Major
· Tot el dia, a la Plaça Major, actes de festa major
A les 10 del matí, Jocs de sempre amb avis i nets. A les 11 del matí, Ballada de gegants i percussió amb
el grup Shangó. A les 12 del migdia, Missa solemne i cantada de Taral·lejant Albades. A ¾ d’1 del
migdia, Sardanes amb la cobla Berga Jove. A les 6 de la tarda, Havaneres amb el grup Serra de Marina.
A 2/4 de vuit del vespre, Cloenda de Festa Major.
· A les 5 de la tarda, a Les Escomes, Partit de Festa Major C.F.Calders vs C.E. Avinyó
-L’Estany- Festa Major
· A 2/4 d’11 a la pista Vella, Tirada de Bitlles de la Festa Major.
· A les 6 de la tarda a l’aparcament, espectacle Back to Classics de Planera Trampolí

DISSABTE 18
-Castellterçol
· A les 9 del vespre, a El Centru (Plaça del Racó), ”Les dones sàvies”, amb Enric Cambray i Ricard Ferrer adaptació de l’obra del mateix nom de Molière. Entrada: 12,5 euros, compra d’entrades a elcentru.com.

DIUMENGE 19
-Santa Maria d’Oló
· A les 6 de la tarda, a l’Espai Hemalosa, Cicle Gaudí “ La dona il·legal” (no recomanada per a menors de
12 anys). Més informació: ciclegaudi.cat. Entrada general: 4,5 €; Carnet Jove: 3€; Federació Ateneus de
Catalunya: 3€; Club Vanguardia 2X1.

DIVENDRES 24
-Moià
· A 2/4 de 8 de la tarda, a la Biblioteca, Xerrada de la retratista Dolors Santamaria Fíguls sobre la seva
exposició “Fesomies”. Parlarà de com i perquè pinta, i com busca la implicació de la gent del poble.
Organitza: Biblioteca. Col·labora: Cercle Artístic del Moianès.

DIUMENGE 26
-Castellterçol
· A 2/4 de 7 de la tarda, a El Centru, Estrena del Cicle Escena 42 amb l’espectacle “Bruna” a càrrec del
grup de teatre Gatu d’Ullastrell. El Centru continuarà molt actiu durant aquesta tardor, i és que Escena
42, que posa el seu focus d’atenció en el teatre amateur, portarà 4 representacions al poble.
Les entrades es podran comprar properament al web www.elcentru.com.

DIMARTS 28
-Moià
· A les 7 de la tarda, a la Biblioteca, Tertúlia sobre la novel·la “La drecera” amb el seu autor, Miquel
Martín . Aquesta novel·la va rebre el XVIII Premi Mª Àngels Anglada de narrativa. Organitza: Biblioteca,
amb la col·laboració de la Institució de Les Lletres Catalanes.

__________________________
ACTIVITATS DE LES ENTITATS, ASSOCIACIONS I AJUNTAMENTS
CALDERS
-Mercat setmanal. Dissabte al matí.
-Bibliobús. Dijous 9 i 23 de setembre de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia, davant de l’escola Anton
Busquets i Punset.
-Casal d’Estiu Escola Calders. Per a infants de 3 a 12 anys. Del 30 d’agost al 10 de setembre. Inscripcions
fins al 16 de juny. Més informació: Ajuntament de Calders.
-Piscina municipal. Oberta fins al 5 de setembre, de dilluns a diumenge des de les 11 fins a les 8 del
vespre.

CASTELLCIR
-Bibliobús. Dijous 26 d’agost i dijous 9 i 23 de setembre de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia, a la plaça
Abat Escarré.
- PàdelCir. Fins al 14 d’agost, torneig de pàdel de Castellcir. Més informació a l’ajuntament.

CASTELLTERÇOL
-Mercat setmanal. Dissabtes de 8 del matí a 2 del migdia.
-Bibliobús. Dijous 26 d’agost i dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de setembre, de 4 a 2/4 de 7 de la tarda, a la Plaça
Prat de la Riba.
-Piscina municipal. Oberta fins a finals d’estiu. Carretera de Moià, s/n.
-Pati Obert. De dimarts a divendres de 5 a 8 a l’Espai Jove, teniu a disposició la pista de bàsquet de
l’escola per jugar amb amics.
- Recomanacions Espai de lectura. Cada dimecres, l’Espai de Lectura recomanarà un llibre o conte
disponible del seu fons.
-6è Concurs de fotos “Carrers de pedra” per il·lustrar el calendari del municipi del 2022. De juny a
octubre. Les fotografies es poden presentar al correu calendaricastell@gmail.com fins al dijous 29
d’octubre. Organitza: Ajuntament de Castellterçol.
- Iniciació als ritmes llatins. Dies 5 i 12 d’agost, a les 8 del vespre, a la piscina municipal, a càrrec de
hand to hand.
- Firaires. Del 20 al 24 d’agost, a partir de les 6 de la tarda, a l’antic solar de la fàbrica Sosa, Firaires.

COLLSUSPINA
-Bibliobús. Els dimarts 14 i 28 de setembre de 2/4 de 4 a les 6 de la tarda, davant de l’Ajuntament.
-Piscina municipal. Fins al 29 d'agost. De dilluns a diumenge, d'11 a 7 de la tarda.

GRANERA
-Festival de Música “Viu la Música al Parc”
Consulta les actuacions a cada dia de l’agenda.

L’ESTANY
- Mercat setmanal. Dimarts al matí, al centre del poble.
-Bibliobús. Dimecres 8 i 22 de setembre de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia. A la plaça del Monestir.
-Cursets de natació. Fins al 26 d’agost, de dilluns a dijous a les 6 a la piscina municipal. Per a infants de
6 a 12 anys.
-Piscina municipal. Oberta fins al 5 de setembre, de dilluns a diumenge d’11 a 7 de la tarda.

MOIÀ
-Mercat setmanal. Diumenge al matí, a la plaça Major.
-Piscina municipal i bibliopiscina. De dilluns a divendres de 2/4 d’11 a 2/4 de 8 del vespre. Abonaments
i entrades www.moia.cat. A la piscina consulta revistes, contes, novel·les,...del la Biblioteca: lectura
refrescant per fer passar la calor. Tel. piscina: 672 269 258 o correu piscina@moia.cat
- Biblioteca de Moià. La Biblioteca estarà tancada del 14 al 17 d’agost. Bona Festa Major!
- Casal de judo. Del 30 d’agost al 10 de setembre. Organitza: Club Judo Moià.
- Activitats extraescolars esportives. Al pavelló municipal de Moià. Del 13 de setembre de 2021 al 22 de
juny de 2022. Inscripcions obertes a www.moia.cat o presencialment a l’OAC de l’Ajuntament. Més
informació: 93 830 00 00 / pavelló@moia.cat. Activitats: Patinatge, bàsquet, multiesports, voleibol,
futbol sala.

MONISTROL DE CALDERS
- Bibliobús. Dimecres 1, 15 i 25 de setembre de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia, a l’Av. Del Dr. Pere
Tarrés ,3.
- Classes de ioga. Cada divendres d’1/4 de 8 a 1/4 de 9 del vespre de juliol i agost, a la piscina municipal.
A càrrec de Silvana Forte. 5 € / mes. Més informació i inscripcions: 621 239 002.
- Activitats a la piscina. Del 8 de juliol al 27 d’agost. Dilluns i dimarts d’11 a 2/4 de 12 i de 2/4 de 12 a
12, curs de natació infantil; 10€/mes. Dijous d’11 a 12, Aquagym Relax; 5€/mes. Divendres d’1/4 de 7 a
7, Aquagym extrem; 5€/mes. Inscripcions el 8 de juliol d’11 a 2 a la piscina, a l’Ajuntament o al 682 482
328.

SANT QUIRZE SAFAJA
-Bibliobús. Dijous 2, 16 i 30 de setembre, de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia.
Fomentem la lectura a Sant Quirze Safaja. Sant Quirze té dos nous punts de lectura, unes petites
biblioteques amb forma de caseta a les urbanitzacions de les Clotes i del Solà del Boix. Hi ha llibres per a
totes les edats, i també s’hi poden deixar llibres. Més informació a l’Ajuntament.
-Sessions de ioga gratuïtes. Fins a l’11 d’agost, els dilluns a 2/4 de 8 del vespre i els dimecres a les 7. Al
Parc de l’Aigua. No cal inscripció prèvia.

SANTA MARIA D’OLÓ
-Mercat setmanal. Dimarts al matí, a la plaça Sant Antoni Maria Claret.
-Bibliobús. Dimecres 1, 8, 15, 22 i 29 de setembre, de 4 a 2/4 de 7 de la tarda. A l’Av. Manuel Lopez.
-Espai de coworking. Racó Tic: nova obertura d’un espai on pots treballar, estudiar o llogar sala de
reunions. Més informació a l’ajuntament.
-Obertura de la piscina municipal. Fins al 31 d’agost, de 10 del matí a 8 de la tarda. De l’1 fins al 12 de
setembre, d’11 del matí a 6 de la tarda.

_________________________
EXPOSICIONS
-Calders
· Del 31 de juliol fins al 20 de setembre, al Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat – CACiS (Forn de
la Calç): “On Egin”, de Marta Parera i Javier Olaizola. On Egin és metàfora, és un gest de complicitat,
una invitació a la reflexió. El títol “bon profit” com a leitmotiv de creació no es refereix a sistema digestiu
sinó al sistema capitalista i als efectes secundaris que se’n deriven a nivell social.
-L’Estany
· Del 3 de juliol fins al 19 de setembre, a la Sala Polivalent de la Casa de Cultura (Plaça del Monestir),
“Evocant l’estany”, de Marina Berdalet Andrés. De dilluns a diumenge de 10 a 2. Dimecres, dijous i
divendres, de 5 a 8. Una exposició que convida a reflexionar de quina manera ens condiciona el lloc on
vivim, com ens marca i ens fa ser.
· Del 3 de juliol fins al 12 de setembre, al Sobreclaustre del Monestir, “Una mirada al monestir”,
exposició fotogràfica. De dimarts a diumenge, de 10 a 2 del migdia. Més informació: 93 830 30 40.

-Moià
· Del 16 d’agost al 4 de setembre, a la Sala d’exposicions del Casal: exposició del LV Concurs de Pintura
ràpida “al teu aire” i el XXXVII Concurs de Dibuix ràpid. Organitza: Cercle Artístic del Moianès.
· Del 4 al 12 de setembre, a la Sala d’exposicions del Casal, Col·lectiva del Cercle Artístic del Moianès.
· Durant tot el mes de setembre, a la biblioteca “Fesomies”, exposició de retrats pintats de la mà de
Dolors Santamaria Fíguls.
· Fins al 26 de setembre, al Museu de Moià (en horari de museu), exposició “Homenatge a aquells
artistes. Pintures rupestres”, d’Enric Marimon. Accés gratuït i visitable en horari de Museu.
-Monistrol de Calders
· Del 4 al 19 de setembre, a Cal Ros Espai d’Art, Exposició de pintura de Josep Ponsa Vilatersana “Índia i
altres temes variats”. Una explosió de colors que contrasta amb les precàries condicions de vida dels
personatges retratats, que malgrat tot, no perden mai el somriure. Inauguració: 4 de setembre a les 8
del vespre. Horaris: dissabte d’ 11 a 2 i de 6 a 8 de la tarda; diumenge d’11 a 2 del migdia. Per visites
concertades escriure a: culturamonistrol@gmail.com
-Santa Maria d’Oló
· Tot l’agost, a Cal Ramonet, Exposició de pintura d’Esteve Manubens.

__________________________
PUNTS – LLOCS D’INTERÈS
MONESTIR DE SANTA MARIA DE L’ESTANY
Horari: 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
Horari: 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. T. 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. T 93 830 14 18 / ecomuseu@consorcidelmoianes.cat

CASA NATAL MUSEU RAFEL
PALEONTOLÒGIC DE MOIÀ

CASANOVA

I

MUSEU

ARQUEOLÒGIC

I

Horari de l’1 al 31 d’agost: Obert els dijous i divendres de 2/4 d’11 a 2 del migdia. Els dissabtes,
diumenges i Festa Major (del 14 al 18 d’agost), de 2/4 d’11 a 2 del migdia i de 4 a 7 de la tarda.

Horari a partir de l’1 de setembre: Obert els dijous i divendres de 2/4 d’11 a 2 del migdia. Dissabtes de
2/4 d’11 a 2 del migdia i de 2/4 de 4 a 6 de la tarda i diumenges i festius de 2/4 d’11 del matí a 3 del
migdia.
Per a visites guiades i activitats cal reservar i contractar el servei amb anticipació al telèfon 93 820 91 34.
La venda d’entrades i última visita finalitza 30 minuts abans de tancar. Entrada gratuïta: diumenge 15
d’agost (amb motiu de la Festa Major), 11 de setembre (amb motiu de la Diada Nacional), tots els dijous
i també amb l’entrada a les Coves del Toll.

*El Museu de Moià, en commemoració del 90è aniversari de la proclamació de la 2a República, obre al
públic el mòdul museogràfic “1931. La Proclamació de la República a Moià”, en el marc del projecte
conjunt anomenat Mostra Dispersa de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona. Accés
gratuït i visitable en horari del Museu.
** A les 9 del matí, davant del Cementiri: sortida del Recorregut geològic experimental a peu pels
voltants de Moià i Marfà a càrrec del geòleg Josep Mª Mata Perelló. Cal inscripció prèvia. Places
limitades. Activitat gratuïta. Organitzen: Sigmadot i Museu de Moià (Pendent confirmar data).

PARC PREHISTÒRIC DE LES COVES DEL TOLL – MOIÀ
Horari de l’1 de juliol al 31 d’agost:
De dilluns a divendres de 2/4 d’11 a 2 del migdia.
Dissabtes i diumenges obert de 2/4 d’11 del matí a 7 de la tarda. Festius i ponts de 2/4 d’11 a 3 del
migdia.
Última visita 30 minuts abans de tancar. Per qualsevol dubte, aclariment o reserves d’activitats de grups
podeu contactar directament al 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 T.93 820 76 00 o per mail a arxiu@arxiu.moia.cat . També podeu
veure les novetats al web http://arxiu.moia.cat

__________________________

