OCTUBRE
DIVENDRES 1
- Moià
· A les 7 de la tarda, a l’Auditori Sant Josep, Presentació del Projecte TEA Moianès. Trobada de
famílies amb persones amb TEA de la comarca. La convocatòria també va adreçada a persones
voluntàries que vulguin col·laborar. Org. Associació Centre de Recursos en TEA de la Catalunya
Central amb la col·laboració de l’Ajuntament
-Santa Maria d’Oló
· A les 9 del vespre. Correllengua. Consulta la programació a:
https://www.olo.cat/actualitat/agenda/correllengua-2021.html

DISSABTE 2
-Calders
· Tot el dia, a la Masia Les Quingles, Aloha Yoga Fest. Al festival hi trobaràs diferents espais on
compartirem estones de ioga, música, tallers, art, market i molt més. Tot allò que ens ajuda a
deixar-nos a anar, a alliberar l’infant que portem a dins. Ioga vinyassa, hatha, iyengar, power,
feet up, acroioga, inversions, hipopressius, astrologia, tallers per nens, capoeira, música,
menjar saludable, concert amb Manu Om i molt més. Més informació i inscripcions a instagram
( @alohayogafest) o correu a alohayogafest@gmail.com
-Castellterçol
· A 2/4 d’11 del matí, Procés participatiu ANLA Inscripcions a https://bit.ly/35fVu8C
· A les 5 de la tarda, al Centre Espai Escènic, Espectacle “A partir del Silenci” de Sílvia Bell.
Organitza ANC
- Moià
· De 10 del matí a 2 del migdia i de 4 a 7 de la tarda , Benvinguts a Pagès! Portes obertes amb
reserva prèvia a les explotacions agroalimentàries de Catalunya. Descobriu d’on venen els
productes que arriben a la nostra taula! Consulta les activitats a https://benvingutsapages.cat/
· A les 8 del vespre, al Pati de l’Escola Pia, Estrena del documental “Moià. Brots de
civilització”. Presentació Gira comarcal de l’Escola Internacional de Cinema del Moianès. Org.
Escola Internacional de Cinema del Moianès. Col·labora Escola Pia
-Santa Maria d’Oló
· Tot el dia fins les 10 del vespre. Correllengua 2021
· A les 7 de la tarda, a l’Espai Hemalosa, Concert Mireia Vives i Borja Penalba, Cançons de Fer
Camí. Entrades anticipades a Entrapolis (12€) i el mateix dia a partir de 2/4 de 7 de la tarda
(15€). Organitza: Ajuntament d’Oló.

DIUMENGE 3
-Granera
· De les 11 del matí a l’ 1 del migdia, sortida des del Casal, Passejades Trementinaires . Taller
sobre plantes medicinals i comestibles, receptes i passejada per diversos indrets de Granera.
Cal reservar per whatsapp al 639640434. Informació: https://parcs.diba.cat/web/agenda/santllorenc-obac Organitza: Parc de Sant Llorenç del Munt i L’Obac

-Moià
· De 10 del matí a 3 de la tarda, Benvinguts a Pagès! Portes obertes amb reserva prèvia a les
explotacions agroalimentàries de Catalunya. Descobriu d’on venen els productes que arriben a
la nostra taula! Consulta les activitats a https://benvingutsapages.cat/

DIJOUS 7
-Castellterçol
· A 2/4 de 7 de la tarda, a Cal Recader, “Vet aquí un saxo” amb Pep Poblet . Concert divulgatiu
a l’entorn de les grans cançons que de ben segur tots hem escoltat, on el saxo és el
protagonista. Inscripcions prèvies a L’Espai de Lectura o al 93 866 64 21

DISSABTE 9
-Calders
· De les 10 del matí a 2/4 de 9 del vespre, Calders Saludable. Fira d’artesans i tastets de
teràpies. De 10 del matí a 2/4 de 9 del vespre,a la Plaça Major, Fira d’artesans, empreses i
entitats
Al matí: a 2/4 de 9 del matí, a la PLaça Major, Caminada (Familiar) a càrrec de Dome Aguilar. A
les 10 del matí, al Casal, Massatge Infantil , a càrrec de Cristina Lliró. De 10 a 12 del matí, al
Casal, Taller Infantil “El color de les plantes”, a càrrec de Mari Luz Plaza. De 10 del matí a 1 del
migdia, a la plaça Major, Taller de Sabons Artesans Cup Cakes, per adults, a càrrec de Pilar
Luque. D’11 del matí a 2/4 d’1 del migdia, al Casal Social, Xerrada/showCooking “Reforcem el
nostre sistema immunitari” amb Marta Miguel. De 12 a 1 del migdia, al Casal Social,
Xerrada/Taller “Evita el mal d’esquena”, amb Jonathan Caro. De 2/4 d’1 a 2/4 de 2 del migdia,
a la Plaça Major, Espectacle infantil “Contes que alimenten” amb Manel Justicia.
A la tarda: de 4 a 5, al Casal Social, Taller/Artteràpia amb Reme Sánchez. De 4 a 2/4 de 6 a la
PLaça Major, “Fem Sals de Bany” amb Bea Cazorla. De 5 a 6 de la tarda, al Casal Social, Taller
“Preparem la Motxilla. Primers Auxilis per a infants i joves” amb Cristina Lliró. De 6 a 2/4 de 8
del vespre, a la Plaça Major, “Colònia Natural”, amb Marisa Plaza. De 2/4 de 7 a 2/4 de 8 del
vespre, a la Plaça Major, Taller “Fem Sabons de Glicerina”, a càrrec de Pilar Luque. De 2/4 de 7
a les 8 del vespre, al Casal Social, Xerrada/Taller d’Aromateràpia, amb Maite Puig. De 7 a 8 del
vespre, a la Plaça Major, Master Class de Zumba, amb Nat Home i Jonathan Galera.
Cal inscripció prèvia a tots els tallers i xerrades. Més informació i inscripcions: al 93 830 92 63 o
al correu setmanasaludable@gmail.com .
Consulta el Programa a: https://www.calders.cat/actualitat/agenda/calders-saludable-fira-dartesans.html

-Castellterçol
· De les 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia i de 3 a 2/4 de 6 de la tarda. Jornades Europees del
Patrimoni. Casa Museu Prat de la Riba. Portes obertes. Casa on va néixer i morir el primer
president de la Mancomunitat de Catalunya, modernitzador i transformador de la Catalunya
contemporània. T. 93 866 63 62

-Granera
· De les 11 del matí a 2/4 de 2 del migdia, Jornades Europees del Patrimoni. A les 11 del matí,
Visita guiada al Castell de Granera. Es sortirà del Casal amb la guia Roser Enrich caminat fins
el Castell. A l'interior es farà una explicació a càrrec de la mateixa Roser Enric. De 2/4 de 12 a
2/4 de 2 del migdia, al Casal, visita a l’Exposició Granera de Postal. A les 6 de la tarda, Concert
a càrrec del grup format per Johnny Big Stone, guitarra i veu i Sweet Marta, harmònica i veu.
Activitat gratuïta. Reserva prèvia necessària al 627563044 o correu: genescagp@diba.cat
-L’Estany
· A les 11 del matí, Jornades Europees del Patrimoni . Visita guiada a El Claustre del
monestir. 72 capitells únics, que conformen un magnífic llibre esculpit en pedra. Vine a
descobrir els seus relats en un fascinat recorregut guiat a través del temps que et permetrà
conèixer la importància històrica d’aquesta petita joia del romànic de Catalunya.
Activitat gratuïta. Reserva prèvia necessària.
Web reserves: https://www.cataloniasacra.cat/agenda/detall/info/564
-Moià
· De 2/4 d’11 a 2 del migdia i de 2/4 de 4 a les 6 de la tarda, al Museu de Moià - Casa Natal de
Rafel Casanova. Jornades Europees del Patrimoni , Jornada de Portes Obertes. Descobreix la
casa on va néixer en Rafel Casanova i el seu paper en la Guerra de Successió en el primer pis de
l'edifici, i en el segon pis el Museu Arqueològic i Paleontològic de Moià, on coneixeràs la
prehistòria del Moianès, i molt especialment les troballes de les Coves del Toll i de la Cova les
Toixoneres. L'entrada es tanca 30 minuts abans del límit horari. Accés gratuït.

DIUMENGE 10
-Calders
· De les 10 del matí a 7 de la tarda, Calders Saludable. Fira d’artesans i tastets de teràpies.
De 10 del matí a 7 de la tarda, a la Plaça Major, Fira d’artesans, empreses i entitats
Al matí: de 9 a 10, a la PLaça MAjor, Marxa Nòrdica+Ioga, amb Jonatahn Caro. De 10 a 12 del
matí, a la PLaça Major, Taller de Ceràmica per infants, amb Marc Marçet. D’11 a 12 del matí, al
Casal Social, Taller “Coneixem les plantes i les seves propietats” amb Bea Cazorla. De 12 a 1
del migida, al Casal Social, Xerrada Stipper (Acupuntura sense agulles) amb Milagros Uria.A
2/4 d’1 del migida, a la Plaça Major, Espectacle Infantil El Circ Filixic” a càrrec de CIAFiligranes.
D’1 a 2 del migdia, al Casal Social, Xerrada “Teràpia Biodinàmica craniosacral” a càrrec de Lina
LAng.
A la tarda: de 4 a 2/4 de 6 de la tarda, a la plaça Major, Taller “Fem Sal d’Herbes aromàtiques”
amb Marisa Plaza. De 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tarda, al Casal Social, Xerrada/Showcooking
“Sucs Verds” amb Astrid Barqué. De 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tarda, al Casal Social,
Showcooking “Menjars terrorífics i saludables”per a infants, a càrrec de Carla Martínez
Cal inscripció prèvia a tots els tallers i xerrades. Més informació i inscripcions: al 93 830 92 63 o
al correu setmanasaludable@gmail.com.
Consulta el Programa a https://www.calders.cat/actualitat/agenda/calders-saludable-fira-dartesans.html

· A les 12 del migdia, al Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat (CACiS) El Forn de Calç de
Calders, inauguració de l’exposició Les aigües turbulentes, Teresa Gómez Martorell. Més
información: www.elforndecalc.cat o info@cacis.cat

- Castellcir
· De 6 a 9 del vespre, a la Sala Sant Jordi, presentació del llibre “Confidències a una amiga” de
Montse Cardona i Glòria Pons.
· A les 11 del matí, a Les Esplugues, Contes a Les Esplugues. Jornades Europees de Patrimoni.
Visites guiades a la casa d’Esplugues i a les 12 del migdia, Contes d’animals i animalades amb
Mònica Torra.
-Castellterçol
· De les 10 del matí a 3 del migdia. Jornades Europees del Patrimoni. Casa Museu Prat de la
Riba. Portes obertes. Casa on va néixer i morir el primer president de la Mancomunitat de
Catalunya, modernitzador i transformador de la Catalunya contemporània. T. 93 866 63 62
- Moià
· De 10 del matí a 2 del migdia, a l’Espai Cultural Les Faixes, Campanya de donació de sang.
Cada dia són necessàries entre 800 i 1.000 donacions de sang. Vine a donar sang! Reserva la
teva cita a donarsang.gencat.cat. Org. Banc de Sang. Col·labora Ajuntament
· A les 11 del matí, a la Pista de l’Escola Josep Orriols i Roc, III Concurs Nacional de Balls de
Gegants Org. Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya i Geganters de Moià
· De 10 del matí a 3 de la tarda - Casa Natal de Rafel Casanova. Jornades Europees del
Patrimoni , Jornada de Portes Obertes. Descobreix la casa on va néixer en Rafel Casanova i el
seu paper en la Guerra de Successió en el primer pis de l'edifici, i en el segon pis el Museu
Arqueològic i Paleontològic de Moià, on coneixeràs la prehistòria del Moianès, i molt
especialment les troballes de les Coves del Toll i de la Cova les Toixoneres. Accés gratuït.
L'entrada es tanca 30 minuts abans del límit horari.

DISSABTE 16
-Castellterçol
·De 10 del matí a 2 del migida i de 5 a 9 del vespre, a les Escoles Velles, Campanya de donació
de sang. Dona el millor de tu! Reserva hora a donarsang.gencat.cat
·A 2/4 d’11 del matí, Procés participatiu ANLA Inscripcions a https://bit.ly/35fVu8C
· A les 11 del matí , als jardins de Cal Recader, Festa Octoberfest. Programa a part
· A les 7 de la tarda, al Centre Espai Escènic, Cine club la comarca del Moianès
-Moià
· Tot el dia, al Parc Municipal, 1a Jornada de Salut jove (xerrades, activitats, tallers, jocs)
Org. Espai Jove La Pólvora i entitats de la Taula de Joventut .
Més informació i inscripcions a : http://www.moia.cat/web/1a-jornada-de-salut-juvenil-a-moia-eldissabte-16-i-diumenge-17-doctubre/

-Monistrol de Calders
· A les 6 de la tarda, a Cal Ros, Inauguració de l’Exposició de pintura de Nayat Kaid Ferrón. En
aquesta exposició, la Nayat ens presenta tres projectes: Camins, Empremtes del Cor i Retrats
improbables.
-Santa Maria d’Oló
· A les 6 de la tarda, al Celler Sant Miquel, Presentació del llibre “Dies de Roses i Vi” del
col·lectiu Lola Palau , amb la participació del violinista Eloi Jiménez Badia. Aforament limitat.
Inscripcions a Cal Ramonet.

DIUMENGE 17
-Castellcir
· De 2/4 de 9 del matí a 3 de la tarda, sortida des de la plaça de l’Era, Caminades pels racons
de Castellcir. Cal portar aigua, esmorzar (opcional) i calçat adequat (5-7km)
· Després de la missa d’11 i fins a l’1 del migdia, Música a favor dels projectes de Castellcir
amb Tothom, actuació de la Coral de castellterçol i la coral La Nota de mataró, a favor dels
projectes de Castellcir amb Tothom (entrada inversa). Organitza: Castellcir amb Tothom
-Castellterçol
· De 9 del matí a 3 de la tarda, Fira de Fires. Fira Ramadera: exposició ramadera d’animals,
mostra d’antics oficis del camp català i caravana de burrets que efectuarà viatges gratuïts pels
infants. Fira del Bolet: degustació gastronómica de bolets, venda de bolets i demostració ofici
de cisteller. Fira de Brocanters: Mercat de compra-venda de tot tipus d’objecte usats. Fira
d’artesans: mercat de productes artesans i de la terra, mercat de productes alimentaris de
qualitat i jocs tradicionals.
A més, en el marc de la Fira de Fires, Festival CCMOIANÈS CULTURA INQUIETA. Fomentem la
cultura local!
· A les 12 del migdia, a la plaça de la Tortuga, Cia NS Danza by Núria Serra. Una pallassa molt
peculiar ens farà participar i riure amb humor i situacions desorbitades. Vine a gaudir d’un
espectacle de clow molt divertit!
· A l’1 del migdia, a la plaça de la Tortuga, Mambes. Música, dansa, llengua de signes, loops i
crítica social; una proposta diferent i innovadora.
· A 2/4 de 7 de la tarda, al Centre Espai Escènic , Escena 42 amb “Escac i mat” , amb el Grup de
Teatre Qollunaka de Terrassa. Reserva les teves entrades:
https://www.entrapolis.com/entrades/escac-i-mat-carrer-del-raco-8
-Granera
· De les 11 del matí a l’ 1 del migdia, sortida des del Casal, Passejades Trementinaires . Taller
sobre plantes medicinals i comestibles, receptes i passejada per diversos indrets de Granera.
Cal reservar per whatsapp al 639640434. Informació: https://parcs.diba.cat/web/agenda/santllorenc-obac. Organitza: Parc de Sant Llorenç del Munt i L’Obac
-Moià
· Tot el dia, al Parc Municipal, 1a Jornada de Salut jove (xerrades, activitats, tallers, jocs)
Org. Espai Jove La Pólvora i entitats de la Taula de Joventut
Més informació i inscripcions a : http://www.moia.cat/web/1a-jornada-de-salut-juvenil-a-moia-eldissabte-16-i-diumenge-17-doctubre/

-Santa Maria d’Oló
· A les 6 de la tarda, a l’Espai Hemalosa, Cicle Gaudí “Les dues nits d’ahir”. Més informació:
ciclegaudi.cat

DILLUNS 18
-Monistrol de Calders
· A 2/4 de 6 a les 8 del vespre, en línia, XI Jornades d’horts escolars ecològics.
El compostatge és una activitat lligada a l’hort ecològic. L’escola ajuda a ensenyar de forma
pràctica conceptes tan importants com el reciclatge o els cicles naturals. Jornada en línia.
Més informació: http://www.monistroldecalders.cat/actualitat/agenda/xi-jornades-dhorts-escolars-ecologics.html

DIMARTS 19
-Moià
· A 2/4 de 8 del vespre, a la Biblioteca de Moià/Auditori Sant Josep, Llegir el teatre “Nosaltres”
d’Helena Tornero, a càrrec d’Elvira Permanyer. Una distòpia no gaire allunyada de la realitat.
Cinc fills d’immigrants viatgen al paísd’origen dels seus pares, un país que en realitat tampoc
és el seu. Sortida al Teatre Nacional de Catalunya per veure l’obra: divendres 22 d’octubre.
Org. Biblioteca municipal

DIJOUS 21
-Castellterçol
· A les 7 de la tarda, a la Sala Gran de Cal Recarder, Club de lectura: “Els nois”, amb Toni Sala.
Activitat gratuïta.Per més informació i inscripcions cal dirigir-se a l'Espai de Lectura.

DISSABTE 23
-Castellcir
· A les 7 del matí, sortida de la plaça de l’Era, Pedalada Castellcir 2021. Pedalada del Moianès a
la Garrotxa (de Castellcir a la Vall d'en Bas), 80km aproximadament i 1200m de desnivell.
Tornada gratuïta amb autocar i biciremolc de 25 places. Inscripció prèvia al 626 897 354
(Francesc) o al 622 103 270 (Jesús) Organitza: BKC
-Castellterçol
· A les 9 del vespre, al Centre Espai Escènic, Connection, amb la companyia AMBAE. Més
informació i entrades a www.elcentru.com

DIUMENGE 24
-Granera
· De les 11 del matí a l’ 1 del migdia, sortida des del Casal, Passejades Trementinaires . Taller
sobre plantes medicinals i comestibles, receptes i passejada per diversos indrets de Granera.
Cal reservar per whatsapp al 639640434. Informació: https://parcs.diba.cat/web/agenda/santllorenc-obac
Organitza: Parc de Sant Llorenç del Munt i L’Obac
-Santa Maria d’Oló
· A les 5 de la tarda, a plaça Catalunya, Festival TEST , festival en Xarxa d’Arts Intenses de prop
i curta durada. “Perdre el temps”, t’has plantejat mai quan de temps perds a la teva vida?
Amb la Cia WeColorMusic; “No pastanaga”, acrobàcia , equilibris i piruetes musicals amb Cia
Espavila; “Aquest sol, hi és per a tots?” Guerra, exili i auxili amb Martí Costa , Núria Bonet i
Julia Calzada ; “Puntos suspendidos”, i tu, ets de punt i final o prefereixes deixar la porta mig
oberta,… amb la Cia Tan lluny. Entrada anticipada: 6€ (Entrapolis) Entrada el mateix dia (Espai
Hemalosa,a partir de 2/4 de 5 de a tarda): 9€. Més informació:
https://www.festivaltest.cat/olo-2021/

DILLUNS 25
-Moià
· A 2/4 de 8 del vespre, a la Biblioteca de Moià, Tertúlia sobre la novel·la “El jugador” de F.
Dostoievski, autor del qual se celebren els 200 anys del seu naixement, a càrrec de Marià
Baqués. Si t’agrada parlar de llibres, vine a la Biblioteca! Org. Biblioteca municipal

DIMARTS 26
-Moià
· A 2/4 de 6 de la tarda, a la Biblioteca de Moià, TdeTallers , Fantasmes,aranyes i monstres per
decorar casa teva a la nit més terrorífica. Inscripcions a la Biblioteca . Org. Biblioteca municipal

DIMECRES 27
-L’Estany
· A les 10 del matí, al Claustre del Monestir, taller amb Manel Doblas Pinto, pintor. Adreçat als
alumnes de l'Escola de L'Estany i obert també a tothom interessat en l'art i el patrimoni.
Manel Doblas és un artista premiat aficant a L'Estany, les pintures del qual han aparegut en
nombroses exposicions individuals a nivell nacional. Les seves composicions es creen utilitzant
tècniques mixtes amb acrílics, resines, pigments i collage sobre tela.
-Moià
· A 2/4 de 8 del vespre, a la Biblioteca de Moià, Llegir òpera: conferència-audició de Il barbiere
di Seviglia de Rossini a càrrec d’Albert Ferrer, historiador de l’art i musicògraf. Amb
col·laboració de la FOC i Joventuts musicals. Inscripcions a la Biblioteca fins el 16 d’octubre.
Sortida al Teatre Kursaal de Manresa per veure l’obra: dimecres 3 de novembre. Org.
Biblioteca municipal

DIVENDRES 29
-Calders
· A les 3 de la tarda, a l’Escola Anton Busquets i Punset, actuació Albert Vinyes, en el marc de
la Festa de la Castanyada Adreçat als alumnes i famílies de l'escola de Calders.
-Collsuspina
· A 2/4 de 10 del matí, a la plaça de l’Ajuntament, Mou-te pel Moianès: Ruta per l’entorn de
Collsuspina. Tens més de 60 anys? T’agrada caminar? Vols redescobrir els pobles del Moianès?
Itinerari de 8,5 km amb 200 m de desnivell. Visitarem l’església de Sant Cugat de Gavadons. Cal
portar calçat adequat, aigua i esmorzar. Cicle de sortides pels municipis del Moianès l’últim
divendres de cada mes. Més información i inscripcions al Consell Comarcal del Moianès,
trucant al telèfon 93 820 80 00.
-Moià
· A 2/4 de 8 del vespre, a la Biblioteca de Moià, Xerrada del pintor Eudald Font, ‘Què queda
dels –ismes’. Es farà un repàs d’aquests corrents artístics per saber com han influït en la
pintura actual. Organitza el Cercle Artístic del Moianès. Org. Biblioteca municipal

DISSABTE 30
-Moià
· A les 6 de la tarda, a l’Auditori de Sant Josep, Temporada de Joventuts Musicals de Moià
Mireia Tarragó, soprano . Carmen Santamaria, piano. Obres de dones compositores: Viardot,
Schumann, Mahler, Salvador. Preu 5€, socis gratuït.
Més informació www.joventutsmusicals.cat/moia

DIUMENGE 31
-Castellcir
· De 2/4 de 8 a les 11 de la nit, a la plaça de l’Era, Castanyada
-Granera
· De les 11 del matí a l’ 1 del migdia, sortida des del Casal, Passejades Trementinaires . Taller
sobre plantes medicinals i comestibles, receptes i passejada per diversos indrets de
Granera.Cal reservar per whatsapp al 639640434. Informació: https://parcs.diba.cat/web/agenda/santllorenc-obac Organitza: Parc de Sant Llorenç del Munt i L’Obac

· De les 9 del matí a 6 de la tarda, Concentració de 4X4 a Granera. Entrada anticipada, 30€.
Entrada el mateix dia, 40€. Servei de bar tot el dia, entrepans calents. Entrada públic gratuïta,
parking gratuït. Telèfon de contacte: 618 750 744

________________________
Jornades Europees del Patrimoni. Dissabte 9 i Diumenge 10 d’Octubre
Visites guiades i portes obertes
http://patrimoni.gencat.cat/ca/jep2021

Dissabte 9 d’octubre
-Castellterçol
· De les 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia i de 3 a 2/4 de 6 de la tarda. Jornades Europees del Patrimoni.
Casa Museu Prat de la Riba. Portes obertes. Casa on va néixer i morir el primer president de la
Mancomunitat de Catalunya, modernitzador i transformador de la Catalunya contemporània. T. 93 866
63 62
-Granera
· De les 11 del matí a 1 del migdia, Jornades Europees del Patrimoni. A les 11 del matí, Visita guiada al
Castell de Granera. Es sortirà del Casal amb la guia Roser Enrich caminat fins el Castell. A l'interior es
farà una explicació a càrrec de la mateixa Roser Enric. De 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia, al Casal, visita
a l’Exposició Granera de Postal. A les 6 de la tarda, actuació al Casal a càrrec del grup format per
Johnny Big Stone, guitarra i veu i Sweet Marta, harmònica i veu. Activitat gratuïta. Reserva prèvia
necessària al 627563044 o correu: genescagp@diba.cat
-L’Estany
· A les 11 del matí, Jornades Europees del Patrimoni . Visita guiada a El Claustre del monestir. 72
capitells únics, que conformen un magnífic llibre esculpit en pedra. Vine a descobrir els seus relats en un
fascinat recorregut guiat a través del temps que et permetrà conèixer la importància històrica d’aquesta
petita joia del romànic de Catalunya. Activitat gratuïta. Reserva prèvia necessària. Web reserves:
https://www.cataloniasacra.cat/agenda/detall/info/564
-Moià
· De 2/4 d’11 a 2 del migdia i de 2/4 de 4 a les 6 de la tarda, al Museu de Moià - Casa Natal de Rafel
Casanova. Jornades Europees del Patrimoni , Jornada de Portes Obertes.

Descobreix la casa on va néixer en Rafel Casanova i el seu paper en la Guerra de Successió en el primer
pis de l'edifici, i en el segon pis el Museu Arqueològic i Paleontològic de Moià, on coneixeràs la
prehistòria del Moianès, i molt especialment les troballes de les Coves del Toll i de la Cova les Toixoneres.
L'entrada es tanca 30 minuts abans del límit horari. Accés gratuït.

***

Diumenge 10 d’octubre
-Castellcir
· A les 11 del matí, a Les Esplugues, Jornades Europees de Patrimoni. Visites guiades a la casa
d’Esplugues i a les 12 del migdia, Contes d’animals i animalades amb Mònica Torra.
-Castellterçol
· De les 10 del matí a 3 del migdia. Jornades Europees del Patrimoni. Casa Museu Prat de la Riba.
Portes obertes. Casa on va néixer i morir el primer president de la Mancomunitat de Catalunya,
modernitzador i transformador de la Catalunya contemporània. T. 93 866 63 62
-Moià
· De 10 del matí a 3 de la tarda - Casa Natal de Rafel Casanova. Jornades Europees del Patrimoni ,
Jornada de Portes Obertes. Descobreix la casa on va néixer en Rafel Casanova i el seu paper en la Guerra
de Successió en el primer pis de l'edifici, i en el segon pis el Museu Arqueològic i Paleontològic de Moià,
on coneixeràs la prehistòria del Moianès, i molt especialment les troballes de les Coves del Toll i de la
Cova les Toixoneres. Accés gratuït. L'entrada es tanca 30 minuts abans del límit horari.

__________________________
ACTIVITATS DEL CONSELL COMARCAL I CONSORCI DEL MOIANÈS
PROGRAMACIÓ FORMATIVA SETEMBRE – DESEMBRE 2021
Online i presencial
El Consorci del Moianès i el Consell Comarcal del Moianès han programat per aquest últim trimestre de
l’any 2021 més de 130 activitats que us presentem en aquest catàleg. S’han organitzat accions
formatives de diferents temes tals com la recerca de feina, informàtica, idiomes, emprenedoria, comerç
i turisme, així com també xerrades d’educació, consum, activitats de joventut o per gent gran. Per
portar-les a terme es continua apostant per la formació online però introduint de nou la presencialitat
en alguna de les actuacions.
Les persones interessades en participar en alguna de les activitats que es presenten en aquest catàleg
cal que formalitzin la inscripció per algunes de les vies habilitades:
o
o
o
o



Presencialment a les oficines del Consorci del Moianès i del Consell Comarcal del Moianès
(carrer Joies, 11-13 de Moià)
Per telèfon al 93.830.14.18
Per correu electrònic a formacio@consorcidelmoianes.cat
A través del formulari https://forms.gle/wtwqPVNdwJ4DjwrR6

Per consultar el llibret de formació clica aquí.

www.ccmoianes.cat

www.consorcidelmoianes.cat

www.moianesturisme.cat

Destaquem algunes de les formacions que es faran properament….


Estàs buscant feina? Aquestes formacions t’interessen!

Dijous 21 d’octubre: MOTIVACIÓ I RECERCA DE FEINA (3h)Treballa l’eina clau en la consecució del teu
objectiu. Horari: de 2/4 de 10 del matí a 2/4 d’1 del migdia. Lloc: Can Carner. Moià
Dimarts 26 d’octubre: ELEVATOR PITCH (3h) Aprèn a vendre’t en els processos de selecció. Millora el
teu màrqueting personal. Reconeixi expressa tot el teu valor en el mercat laboral. Horari: dimarts de 2/4
de 10 del matí a 2/4 d’1 del migdia. Lloc: Can Carner. Moià


Ets jove i penses en viatjar? O potser busques habitació? Apunta’t!

Dimecres 13 d’octubre: Busques habitació? A les 6 de la tarda via zoom.


Ets major de 60 anys i tens ganes de moure’t?

Divendres 29 d’octubre, a 2/4 de 10 del matí, a la plaça de l’Ajuntament de Collsuspina, reiniciem el cicle
de caminades “Mou-te pel Moianès!” Itinerari per l’entorn de Collsuspina. Distància de 8,5 km amb 200
m de desnivell. Visitarem l’església de Sant Cugat de Gavadons. Cal portar calçat adequat, aigua i
esmorzar. Més informació i Inscripcions: ccmn.gentgran@ccmoianes.cat o trucant al 93 820 80 00
A partir del 19 d’octubre comencen les activitats de la Gent Activa de Sant Quirze Safaja!!

__________________________

ACTIVITATS DE LES ENTITATS, ASSOCIACIONS I AJUNTAMENTS
CALDERS
-Mercat setmanal. Dissabte al matí.
-Bibliobús. Dijous 7 i 21 d’octubre de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia, davant de l’escola Anton
Busquets i Punset.
- Calders Saluldable. Dissabte 9 d’octubre i Diumenge 10 d’octubre, Fira d’Artesans i tastets de
teràpies. Fes la teva inscripció al 93 830 92 63 o bé a casal@calders.cat o a
setmanasaludable@gmail.com. Organitza: Ajuntament de Calders.

CASTELLCIR
-Bibliobús. Dijous 7 i 21 d’octubre de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia, a la plaça Abat Escarré.
- Es reactiva l’espai de Cal Salvador. Si vols fer o proposar alguna activitat oberta, ets una
entitat i necessites una sala per a reunions o busques un espai amb connexió per fer vídeo
trucades o conferències o reunions de treball, demana-ho a l’ajuntament.
· Els dilluns, dimecres i divendres de 3 de la tarda a 8 del vespre, Sala d’estudi, lectura i
trobada.
· Els dimarts de 2/4 d’11 a 12 del matí, Taller de memòria.
· Els dimarts de 5 a 7 de la tarda, Oficina Jove del Moianès (últim de cada mes)
· Els dijous de 4 a 6 de la tarda, taller de manualitats.

CASTELLTERÇOL
-Mercat setmanal. Dissabtes de 8 del matí a 2 del migdia.
-Bibliobús. Dijous 7,14,21 i 28 d’octubre de 4 a 2/4 de 7 de la tarda, a la Plaça Prat de la Riba.

-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.
- Espai de lectura. Club de lectura juvenil, club de lectura d’adults, parelles lingüístiques
(conversa en català), conversa en francès, voluntariat de lectura en veu alta. I cada dimecres,
l’Espai de Lectura recomanarà un llibre o conte disponible del seu fons. Per informar-vos
passeu per l’espai de lectura (de dilluns a divendres de 16:30 a 19:30 o truqueu en aquest
horari al 93 866 64 21)
-Grup de Dones És un espai setmanal dedicat al lleure, la desconnexió de les obligacions i a les
relaciones interpersonals. Inscriu-te gratuïtament a l’OAC de l’Ajuntament.
-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.

COLLSUSPINA
-Bibliobús. El dimarts 19 d’octubre, de 2/4 de 4 a les 6 de la tarda, davant de l’Ajuntament.
-Entrenament funcional. Els dimarts, a les 7 de la tarda, a la pista poliesportiva municipal, amb
la Manu Vilaseca, atleta “Craft elite Team” d’Ultra Trails de Muntanya. Inscripcions al
670005953 o Collsuspina@diba.cat (30 euros/mes – 15 €/mes pels veïns i veïnes de
Collsuspina).
-Classes de Ioga LA Lola Inici 5 d’octubre, els dimarts d’1/4 de 8 fins a 3/4 de 9 al local social,
amb la Lola. Inscripcions al 670005953 o Collsuspina@diba.cat (30 euros/mes – 20 €/mes pels
veïns i veïnes de Collsuspina).
-Classes de Ioga Maritza. Inici 6 d’octubre, de 8 a 2/4 de 10 de la nit, al Local Social. Més
información i preus: 649724103 Maritza
-Gimnàsia per a Gent Gran. Inici 5 d’octubre. De 2/4 de 4 a 2/4 de 5 de la tarda, al Casal Gent
Gran. Gratuït
- Gimnàsia suau per a Gent Gran. Inici 7 d’octubre. De 9 a 10 del matí al Local Social. Gratuït.
- Dança per a infants de 4 a 8 anys. Inici 6 d’octubre. De 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tarda al Local
Social. Més información: 647996544 Vero
-Ta.-txi-Cels. A les 8 del vespre
- Dança urbana Hip-Hop Inici 2 d’octubre. 1 cop al mes. A 2/4 de 6 de la tarda al local social.
5€/persona –classe.
- Teatre Trencaescenaris, per a persones de 6 a 18 anys Inici 3 d’octubre. Taller de 2 h cada
quinze diez. 10€/mes. Al Local Social. Més información: 690837287 Xavi.

GRANERA
- Passejades Trementinaires per Granera Tots els diumenges a les 11h, al Casal. Taller sobre
plantes medicinals i comestibles, receptes i passejada per diversos indrets de Granera. Cal
reservar per whatsapp al 639640434. Informació: https://parcs.diba.cat/web/agenda/santllorenc-obac. Organitza: Parc de Sant Llorenç del Munt i L’Obac.

L’ESTANY
- Mercat setmanal. Dimarts al matí, al centre del poble.
-Bibliobús. Dimecres 6 i 20 d’octubre de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia. A la plaça del
Monestir.

-Cursos de Pilates i Ioga per a gent Gran. Ioga, dilluns de 5 a 6 de la tarda; Pilates, dimecres
de 4 a 5 de la tarda. Hotel d’Entitats. Gratuït. Inscripció prèvia a l’OAC
-Curs d’informàtica bàsic . A 2/4 de 7 de la tarda, a la Sala Polivalent de la Casa de cultura, a
càrrec de Joan Purtí.
4 d’octubre. Escriptori, accés a “Els meus documents” i als programes. Practiques
18 d’octubre. Correu, fotografíes i còpies de seguretat. Pràctiques
25 d’octubre. Office: Word i Excel. Pràctiques
Aquí no disposi de portátil se li proporcionarà un per poder fer el curs. Inscripció prèvia a
L’OAC de 10h a 14h.

MOIÀ
-Mercat setmanal. Diumenge al matí, a la plaça Major.
- Biblioteca de Moià.
Aquest curs a la biblioteca tornen les converses en diferents idiomes. Els idiomes que
s’ofereixen aquest any són francès (dilluns de 15:30h a 16:30h) i alemany (dimarts de 15:30h a
16:30h). És imprescindible tenir un coneixement de l’idioma nivell conversa.
Inici 18 d’octubre. Inscripcions a la Biblioteca. Grups reduïts. Cal portar mascareta.
- 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 26 d’octubre de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia, a l’Av. Del Dr. Pere
Tarrés ,3.
- Grup de suport emocional i ajuda mútua. Els dilluns, de 2/4 de 6 a les 7 de la tarda ,a partir
de l’11 d’octubre fins a 27 de desembre, a la Sala Petita. L’objectiu és millorar la qualitat de
vida de les persones cuidadores no professionals i de les persones en situació de
dependència,discapacitat i salut mental. Més información: 93 839 90 00

SANT QUIRZE SAFAJA
-Bibliobús. Dijous 14 i 28 d’octubre 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.

SANTA MARIA D’OLÓ
-Mercat setmanal. Dimarts al matí, a la plaça Sant Antoni Maria Claret.
-Bibliobús. Dimecres 6,13, 20 i 27 d’octubre, 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.

_________________________
EXPOSICIONS
-Calders
Del 10 al 30 d’octubre, al Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat (CACiS) El Forn de Calç de
Calders, Les aigües turbulentes, de Teresa Gómez Martorell. Més información:
www.elforndecalc.cat o info@cacis.cat
-Moià
· Prorrogat fins Novembre. 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.
· Del 4 al 17 d’octubre, a la Biblioteca de Moià, Exposició Bibliogràfica sobre Salut Mental. El
dia 10d’octubre es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental sota el lema ‘SalutMental un dret
necessari. Demà pots ser tu’, en referència als efectes que la pandèmia ha tingut en el
benestar emocional de la població i l’empitjorament de la qualitat de vida de les persones i
famílies que ja tenien problemes de salutment al abans de la Covid-19.
· Del 21 d’octubre al 5 de novembre, a l’Espai Jove La Pólvora , Exposició “Treu-li suc a la
sexualitat”. Amb aquesta mostra es vol promoure una sexualitat saludable i positiva entre els
joves i tenir presents tots els aspectes que la componen. Programació de visites amb els
alumnes de l’INS Moianès. Org. Espai Jove La Pólvora. Col·labora: Diputació de Barcelona
-Monistrol de Calders
· Del 16 al 31 d’octubre, a Cal Ros, Exposició de Pintura de Nayat Kaid Ferrón
Nayat Kaid Ferrón va néixer a Granada al 1975.Ha rebut formació artística a Brussel·les,
Londres (Central Saint Martins School), Tokyo (Temple University Japan Campus), Hong-Kong i
a l'escola Massana, Barcelona. Web: www.nayatkf.wix.com/gati
Blog: www.nayatkaidferron.blogspot.com

________________________
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
* 9 d’octubre, a les 11 del matí, Jornades Europees del Patrimoni . Visita guiada El claustre
del monestir compta amb 72 capitells únics, que conformen un magnífic llibre esculpit en
pedra. Vine a descobrir els seus relats en un fascinat recorregut guiat a través del temps que et
permetrà conèixer la importància històrica d’aquesta petita joia del romànic de Catalunya.
Activitat gratuïta. Reserva prèvia necessària
Web reserves: https://www.cataloniasacra.cat/agenda/detall/info/564

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

Casa on va néixer i morir el primer president de la Mancomunitat de Catalunya, modernitzador
i transformador de la Catalunya contemporània.
* 9 i 10 d’octubre, Jornades Europees del Patrimoni. Portes Obertes. Activitat Gratuïta.

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
*10 d’octubre, a les 11 del matí, a Les Esplugues, Jornades Europees de Patrimoni. Visites
guiades a la casa d’Esplugues i a les 12 del migdia, Contes d’animals i animalades amb Mònica
Torra.

CASA NATAL MUSEU RAFEL CASANOVA I MUSEU ARQUEOLÒGIC I
PALEONTOLÒGIC DE MOIÀ
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.
*14 d’abril de 2021 al 14 d’abril de 2022. MOIÀ. El Museu de Moià en commemoració al 90
aniversari de la proclamació de la 2º República, obrim al públic el mòdul
museogràfic “1931. La Proclamació de la República a Moia”, en el marc del
projecte conjunt anomenat Mostra Dispersa de la Xarxa de Museus Locals de la
Diputació de Barcelona en el que hi participem museus de la província de
Barcelona amb diferents temàtiques relacionades amb aquesta efemèride. Accés
gratuït, i visitable en horari de Museu.

** Prorrogat fins a 30 de novembre de 2021. Al Museu de Moià exposició temporal
“Homenatge a aquells artistes. Pintures Rupestres de Enric Marimon”. Accés
gratuït, i visitable en horari de Museu.
*** 9 i 10 d’octubre. Jornades Europees del Patrimoni. Jornada de Portes Obertes a
l’equipament. Horari: dissabte de 10.30 a 14h i de 15.30 a 18h i diumenge de 10 a 15h. Accés
gratuït
**** Octubre-Novembre (Pendent de confirmar data.) Recorregut geològic experimental a
peu pels voltants de Moià i Marfà a càrrec del geòleg Josep Mª Mata Perelló. Organitza
Sigmadot i Museu de Moià. Cal inscripció prèvia. Places limitades. Gratuïta. Sortida: 9:00h
Cementiri de Moià.

PARC PREHISTÒRIC DE LES COVES DEL TOLL – MOIÀ
Horari a partir de setembre i fins el 2 de novembre 2021 :
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.
3 de novembre 2021. inici Horari d’Hivern: Caps de setmana, festius i ponts,
Horari d’Hivern (3 de novembre al 13 de març)
Dissabtes i Diumenges, Festius i Ponts, de 2/4 d’11 del matí a 3 de la tarda.
Última visita 45 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).
Tancat: 24, 25, 26, 31 de desembre i 1,5 i 6 de gener

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

