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ACTIVITATS

PER MUNICIPI
DIJOUS
04
CASTELLTERÇOL

- El petit príncep. Activitat escolar Hora: 2/4 de 2 del migdia
Lloc: Centre Espai Escènic
Organitza: Bibliobús de Tagamanent per a alumnes de l'IE Castellterçol

05

DIVENDRES

MOIÀ

- Contes per nadons amb Gisela Llimona Hora: 2/4 de 6 de la tarda
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca de Moià
Gisela Llimona mostrarà el contingut d'un llibre gran i en imatges que conté cançons, moixaines,
jocs de falda i poemes d'autors catalans. ‘TATANET!’ és una trobada íntima on adults i nadons
gaudiran de les paraules més tradicionals de casa nostra. Per a infants fins a 3 anys.

SANTA MARIA D'OLÓ
- Setmana de l'energia sostenible Taller: Coneix l’energia fotovoltaica
Hora: De 5 de la tarda a 8 de la nit
Lloc: Plaça Catalunya
Joc: El Guardawatts (per als infants de l’escola)
Lloc: Escola Sesmon
Hora: Horari escolar
Xerrada: La nova factura elèctrica i l’autoconsum
Lloc: Espai Hemalosa
Hora: A les 7 de la tarda
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DISSABTE
CASTELLTERÇOL
- Passatge del terror Hora: De 2/4 de 7 de la tarda a 2/4 de 8 nens, a partir de 2/4 de 8 adults i menors
acompanyats.
Lloc: Voltants del Castell El preu de l'entrada serà de 3€ i inclourà un número de la
rifa. Hi haurà servei de bar amb entrepans i patates.
Organitza: Diables de Castellterçol

ACTIVITATS

PER MUNICIPI

- Taller de música per nadons i famílies -

Hora: 2/4 d' 11 del matí
Lloc: Sala Ferran Miró (Cal Recader)
Organitza: Escola de música i espai de dansa de Castellterçol

GRANERA
- Visita a les pintures romàniques de l’ermita de Santa Cecília de Granera
Hora: De 12 del matí a 2/4 d'1 del migdia.
Lloc: El Casal-Punt d’informació
Organitza: Parc de Sant Llorenç del Munt i L’Obac i Ajuntament de Granera
Reserves: Per whatsapp al 639640434
Més informació aquí

- Grup de Pedra Seca de Granera - Reconstrucció d’una barraca de vinya
Hora: A les 9 del matí
Lloc: El Casal-Punt d’informació
Cal portar esmorzar, guants de treball i eines (aixadell, tisores, senalla...)

MOIÀ
- Torneig la Lliga del Golf Moià 6ª prova Horari: Tot el dia
Lloc: Club Golf Montbrú-Moià - Pla dels Pins s/n. 08180 Moià
Organitza: Club Golf Montbrú-Moià

- Concert ELECTROBACASIS de Camerata Bacasis Horari: A les 7 de la tarda (entrada gratuïta)
Lloc: Parc Municipal
Organitza: Ajuntament de Moià
Amb la cantant Marta Trujillo, el Dj Arzzett i 24 músics de corda, 3
d'ells de Moià. Trencant els tòpics d’orquestra de música clàssica,
Camerata Bacasis ofereix una gran espectacle amb els temes de més
èxit dels últims 50 anys: Avicii, ABBA, David Guetta, Coldplay, Queen…
Música moderna amb orquestra de corda i un Dj a l’escenari.

MONISTROL DE CALDERS
- Les escultures de Monistrol ens parlen Hora: D'11 del mati a 1 del migdia - Cada primer dissabte de mes, excepte gener i
febrer.
Lloc: Punt d'Informació de Monistrol de Calders - Plaça de la Pedrera, s/08275
Monistrol de Calders
Organitza: Ajuntament de Monistrol de Calders / Informador
Inscripció prèvia: Telèfon: 93 839 90 00 / Mail: p.santllorenc.monist@diba.cat
Visita acompanyada a algunes de les escultures de la Col·lecció Fèlix Estrada Saladich.

ACTIVITATS

PER MUNICIPI

07

DIUMENGE
CASTELLTERÇOL

- ESCENA 42: MAMAAAAA!!!Hora: De 2/4 de 7 de la tarda a 2/4 de 9
Lloc: Centre Espai Escènic
Organitza: Ajuntament de Castellterçol
Preu: 6€ - Reserva les entrades aquí
“Amb el grup de teatre Teiatròlicsde Banyoles, "Mamaaa!!!”
és una comèdia que entre timbres, pastilles i llibretes
d’estalvis mostra una realitat que tot just comencem a viure:
una generació que ronda la seixantena que ningú no va
preparar per aguantar uns pares incombustibles.

- Taller d'estudi determinació de plantes Hora: A les 12 del matí
Lloc: Escoles Velles
Organitza: Grup Flora Catalana

GRANERA
- Taller sobre plantes medicinals i comestibles i passejada per diversos indrets de Granera
Horari: De les 11 del matí fins la 1 del migdia.
Lloc: El Casal-Punt d’informació
Organitza: Parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
Reserves: Per whatsapp al 639 640 434.
Més informació aquí

L'ESTANY
- Exposició de Clara Payas - Festival Cultural: CCMoianès Cultura Inquieta Horari: A les 12 del migdia - A partir 7 de novembre: De dilluns a diumenge de 10 a 14h
- Dimecres, dijous i divendres de 17 a 20 h
Lloc: Sala polivalent de la casa de cultura (Plaça Monestir, 4 - L'Estany)
Organitza: Consorci i Consell Comarcal del Moianès.

MOIÀ
- Torneig la Lliga del Golf Moià 6ª prova Horari: Tot el dia
Lloc: Club Golf Montbrú-Moià - Pla dels Pins s/n. 08180 Moià
Organitza: Club Golf Montbrú-Moià

ACTIVITATS

PER MUNICIPI

SANT QUIRZE SAFAJA
- VII Fira de Tardor Caminada
Horari: A 2/4 de 9 del matí - Incripcions al parc de l’aigua a ¼ de 9 del matí.
Organitza: El GEMI
Dificultat mitjà-baix. Distància 12 km. No federats: 1€
Obertura de la Fira amb parades d’artesans.
Hora: A les 10 del matí.
Xerrada de Salut amb Nano López
Hora: A les 10 del matí
Sobre la importancia de la gestió emocional al nostre dia a dia.
Acompanyada de Sortida Trailrunning a 2/4 d’1 del migdia, apta per a totes les edats i
nivells. Inscripcions gratuïtes a ¾ de 10 del matí al Parc de l’Aigua.
Pintant a petits Amics, expressió creativa amb Elena Portella - Taller Infantil.
Hora: A les 11 del matí.
Tastets de tapes de Tardor
Hora: A l'1 del migdia
A càrrec de restauradors i comerços del poble. Servei de beguda.
Concert de la Rateta amb Confi Party!
Hora: A les 2 del migdia.
Monòlegs i cançons.
Exposició de Pintures del Cercle Artístic del Moianès. Mostra col·lectiva dels socis
Horari: De les 10 del matí a les 3 de la tarda.
Trobada de Sketch
Horari: De les 10 del matí a l’1 del migdia. Trobada de Sketch.
Anima’t a pintar amb el grup de Sketch que fusionarà art i fira durant tot el matí.

SANTA MARIA D'OLÓ
- Mercat de segona mà - Tens objectes i aparells que pots vendre, canviar o regalar?
Hora: De 10 del matí a 2 del migdia.
Lloc: Plaça Catalunya
Organitza: Ajuntament de Santa Maria d'Oló.
Si feu clic aquí trobareu el reglament del mercat juntament amb
el full d'inscripció per presentar-lo emplenat a l'Ajuntament.

ACTIVITATS

PER MUNICIPI
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DIVENDRES
MOIÀ

- Visita a l'Espai Jove La Pólvora - amb l'alumnat de 1r d'ESO de l'INS Moianès Horari: Durant el matí
Lloc: Espai Jove La Pólvora
Organitza: Espai Jove La Pólvora
L’equipament juvenil Espai Jove La Pólvora ofereix visites a l’alumnat de l’Institut
Moianès, ara ja reobert. Els grups coneixen l’espai i realitzen algunes activitats. L’Espai
Jove obre les tardes de dimarts a divendres de 17.00 a 20.00h.

SANTA MARIA D'OLÓ
- Xerrada: com prevenir l’oxidació, la inflamació i l’envelliment.
A càrrec de Francesc Borràs (dietista-nutricionista/quiropràctic)
Hora: A les 7 de la tarda
Lloc: Espai Hemalosa
Durant la xerrada definirem molt bàsicament el concepte d’inflamació i oxidació i la relació amb
el procés d’envelliment.
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DISSABTE
GRANERA

ACTIVITATS

PER MUNICIPI
L'ESTANY
- Exposició de bolets

A càrrec de Miquel Fortuny (biòleg) i Jaume Llistosella (professor de micologia)
Hora: De 11 del matí a 2 de la tarda i a les 6 de la tarda: Xerrada
Lloc: Sala polivalent de la casa de cultura.

MOIÀ
- Golden Golf Tour Horari: 13 i 14 de novembre - Tot el dia
Lloc: Club Golf Montbrú-Moià - Pla dels Pins s/n. 08180 Moià
Organitza: Club Golf Montbrú-Moià

- Torneig jove de paintaball Horari: 11 del matí
Lloc: Molí Nou
Organitza: Espai Jove. Col·labora: Oficina Jove del Consell Comarcal del Moianès
Inscripció prèvia: joves@moia.cat
Aquesta activitat estava programada per Festa Major però no es va poder realitzar. Torneig amb
diferents fases adaptades a grups de 5 o 6 participants. Per a joves a partir de 14 anys. Cal
autorització escrita als menors d’edat.
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DIUMENGE
GRANERA

ACTIVITATS

PER MUNICIPI

- Taller sobre plantes medicinals i comestibles i passejada per diversos indrets Horari: De les 11 del matí fins la 1 del migdia.
Lloc: El Casal-Punt d’informació
Organitza: Parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
Reserves: Per whatsapp al 639 640 434.
Més informació aquí

MOIÀ
- Sortida en BTT popular, familiar i apte per a tothom Preu: No socis 3€, socis i familiars, gratuït.
Informació i inscripcions: 635 516 291 (Gabriel)
Organitza: Associació Bike Moià

- Partit de futbol de 2a Femení del CE Moià – ENFAF
Hora: A les 5 de la tarda
Lloc: Camp de futbol de Moià
Organitza: Org. CE Moià

18

DIJOUS
CASTELLTERÇOL

- "Quan hi havia gegants" Amb Mon Mas.
Hora: A les 6 de la tarda
Lloc: Espai de Lectura

19

DIVENDRES
L'ESTANY

- Conte per adults A càrrec de Santi Rovira.
Hora: A 2/4 de 7 de la tarda
Lloc: Sala de Lectura
Organitza: Bibliobús Cavall Bernat i Sala de lectura de l’Estany.

MOIÀ
- Xerrada / taller "Parlem de sexualitat i afectivitat a casa". A càrrec de Santi Rovira.
Horari: De 2/4 de 7 de la tarda a 2/4 de 9.
Lloc: Espai Jove La Pólvora
Organitza: Ajuntament de Moià i Espai Jove amb el suport de la Diputació.
Adreçat a les famílies com a espai per preguntar-se, explorar, guanyar confiança i recursos en la
pròpia manera d’educar sobre l’afectivitat i la sexualitat.

ACTIVITATS

PER MUNICIPI
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DISSABTE
CASTELLTERÇOL

- "Junil a les terres dels bàrbars" Presentat per Lluís Lluís
Hora: A les 6 de la tarda
Lloc: Sala Ferran Miró (Cal Recader)

GRANERA
- Visita a les pintures romàniques de l’ermita de Santa Cecília de Granera
Hora: De 12 del matí a 2/4 d'1 del migdia.
Lloc: El Casal-Punt d’informació
Organitza: Parc de Sant Llorenç del Munt i L’Obac i Ajuntament de Granera
Reserves: Per whatsapp al 639640434
Més informació aquí

COLLSUSPINA
- "Tódalas mulleres que coñezo"
Hora: A les 6 de la tarda
Lloc: Local Social. Cine-fòrum
Activitat adreçada al públic adult

MOIÀ
- Presentació de la novel·la Junil a les terres dels bàrbars A càrrec de Joan-Lluís Lluís
Horari: A les 12 del migdia
Lloc: Biblioteca de Moià
Organitza: Biblioteca de Moià
Junil és l'heroïna d'aquesta història, encola papirs a la llibreria del seu pare fins que aquest mor.
Fuig a peu amb tres esclaus. El temps és el principi de l'era cristiana; el lloc, una marca de l'imperi
romà.

- Partit de futbol de de 3a Catalana del CE Moià - Voltregà Hora: A les 5 de la tarda
Lloc: Camp de futbol de Moià
Organitza: Org. CE Moià

- Espectacle infantil “Quin desastre d’espectacle!” A càrrec de la Companyia Jomeloguisjomelo.com
Horari: A les 6 de la tarda
Lloc: Espai Cultural Les Faixes
Organitza: Ajuntament de Moià
Al senyor Pepito sempre li passen coses! Avui els artistes no s’han presentat al teatre… amb qui
haurà de fer l’espectacle… doncs ni t’ho imagines! Vine a gaudir de l’humor i del teatre de sempre

ACTIVITATS

PER MUNICIPI

- Concert de Marta Torres, flauta Obres de Marais, Telemann, Tàrrega, Debussy, C,P,E, Bach i Albeniz
Hora: A les 6 de la tarda
Lloc: Auditori de Sant Josep
Preu: 5€
Organitza: Org. CE Moià
Més informació aquí
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DIUMENGE
CASTELLTERÇOL

- ESCENA 42: ADOLESCER 2055 Hora: De 2/4 de 7 de la tarda a 2/4 de 9
Lloc: Centre Espai Escènic
Organitza: Ajuntament de Castellterçol
Preu: 6€ - Reserva les entrades aquí
“Amb el grup de teatre 81 de Sant Feliu de Codines "Un preciós i assolellat dia de
primavera. Un grup d’adolescents, aparentment normal, entra a una casa, aparentment
normal. Aquest grup de joves vénen d’un centre d’acollida de menors: La Residència. Una
altra cosa que convé saber es que aquesta casa pertany a un matrimoni privilegiat: El
Paco i la Marimar. Tenen una bona feina, molt bons ingressos… Només els falta una cosa
per ser feliços: Un Fill.

GRANERA
- Taller sobre plantes medicinals i comestibles i passejada per diversos indrets de Granera
Horari: De les 11 del matí fins la 1 del migdia.
Lloc: El Casal-Punt d’informació
Organitza: Parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
Reserves: Per whatsapp al 639 640 434.
Més informació aquí

MOIÀ
- Parc Prehistòric de les Coves del Toll - En el Marc del Festival CC Moianès Cultura Inquieta”.
Concert del Grup Boopys Love, acordió, violoncel i cant
Hora: A les 12 del matí
Lloc: La Surgència.Parc Prehistòric de les Coves del Toll de Moià
Organitza: Consell comarcal del Moianès
Concert de Namina, cantautora
Hora: A 3/4 de 1 del matí
Lloc: La Surgència.Parc Prehistòric de les Coves del Toll de Moià
Organitza: Consell comarcal del Moianès

ACTIVITATS

PER MUNICIPI
- 5ª Copa Moianès de Judo -

Categories: Benjamí i Aleví. Femení i masculí.
Hora: De 9 del matí a 2 del migdia.
Lloc: Pavelló municipal d’Esports Org. Club Judo Moià
Organitza: Club Judo Moià

- Partit de futbol de 2a Femení del CE Moià – PIRINAICA Hora: A les 5 de la tarda
Lloc: Camp de futbol de Moià
Organitza: Org. CE Moià

SANTA MARIA D'OLÓ
- Ruta Circular al Cim de Sant Miquel de Solterra o de les Formigues 1202m des de Sant
Hilari Sacalm A càrrec de Francesc Borràs (dietista-nutricionista/quiropràctic)
Hora: A 3/4 de 8 del matí
Lloc: Sortida amb cotxes fins Sant Hilari Sacalm. Cal portar esmorzar.
Organitza: Centre Excursionista d’Oló
Més informació: Trucar 620939921 (David) i 619668063 (Montane) o enviar un correu a
centreexcursionistaolo@gmail.com.
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DIMARTS
MONISTROL DE CALDERS

- Habilitats educatives en el bon ús de les pantalles Actuació de prevenció detecció d’addiccions en infants adolescents
Hora: De 6 a 8 de la tarda
Lloc: Online
Organitza: Ajuntament de Monistrol de Calders
Inscripció prèvia: monistrolc@diba.cat o al 93 839 90 00.
El taller facilita un espai de reflexió i acompanyament on les famílies obtindreu: eines i
recursos per prevenir i gestionar les situacions problemàtiques derivades de l’ús de les
pantalles i proporcionarà pautes bàsiques per aprendre a fer-ne un ús responsable.

L'ESTANY
- Taller musical A càrrec de Punt Lila Plataforma de la Comunicació
Hora: A les 6 de la tarda
Lloc: Sala Polivalent Casa de cultura
Organitza: Punt Lila Plataforma de la Comunicació.

ACTIVITATS

PER MUNICIPI
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DIMECRES
CASTELLTERÇOL

- Tertúlia literària: “La dona d’en Martin Guerre” De Janet Lewis (trad. Marta Pera Cucurell)
Hora: A les 7 de la tarda
Lloc: A l’Espai de Lectura

MOIÀ
- Espectacle de contacontes “KAMISHIBAI, contes per la igualtat” A càrrec de la Companyia NS danza by Núria Serra
Hora: A les 11 del matí
Lloc: Espai Cultural Les Faixes
Organitza: Ajuntament de Moià
Adreçat a l’alumnat de 1r i 2n de primària de l’escola Josep Orriols i Roca i l’Escola Pia
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DIJOUS
COLLSUSPINA

- Espectacle i taller de titelles “ La Veritat de les Princeses” Dintre del marc del 25 N. Dia internacional.
Hora:
Lloc:

L'ESTANY
- Lectura del Manifest Contra la Violència de Gènere
+ Actuació de la Rateta a Ca la Tona Hora:
Lloc: Plaça del Monestir i Ca la Tona.

MOIÀ
- Dia internacional contra la violència de gènere Minut de silenci en memòria de totes les victimes de violències masclistes Lectura del
manifest elaborat pels alumnes de l’INS Moianès
Hora: A les 12 del matí
Lloc: Davant l'Ajuntament de Moià
Organitza: Ajuntament de Moià

ACTIVITATS

PER MUNICIPI

Inauguració de l’exposició 25N de Reivindic [Art]
Hora: A les 7 de la tarda
Lloc: Sala d’exposicions del Casal
Organitza: Reivindic [Art]
Un comerç sense masclismes
Des del 25 de novembre fins a esgotar existències
Organitza: Ajuntament de Moià amb la col·laboració de l’ABIC
Braçalets del 25N L’Ajuntament lliura als comerços de Moià braçalets del 25N per als seus
hñ clients amb el missatge “Per un Moià lliure de masclismes”.

DIVENDRES
26
MOIÀ
- Sessió de contes ‘Dona’ Amb la rondallaire Gisela Llimona
Hora: A 2/4 de 6 de la tarda
Lloc: Biblioteca de Moià
Organitza: Biblioteca de Moià
Una sessió de contes pensada per trencar mites sobre les dones. Contes on el paper del sexe
femení és diferent als cànons clàssics. Contes moderns, per a una societat més justa

- Xerrada sobre art: ‘Com l’art mou les emocions en el món dels jocs’ A càrrec de Montse Líria
Hora: A 2/4 de 8 de la tarda
Lloc: Biblioteca de Moià
Organitza: Cercle Artístic del Moianès
Els colors, les formes, les il·lustracions, les textures... tot plegat està dissenyat per encaixar amb la
resta de peces i aconseguir portar-nos a un estat emocional concret, on juguem i vivim
l'experiència. Com es creen aquestes emocions a través del disseny? Ho veurem a la xerrada!ta

DISSABTE
27
CASTELLTERÇOL
- Presentació pública del treball de recerca patrimonial de la Festa de l’Escudella
Amb la rondallaire Gisela Llimona
Hora: A les 7 de la tarda
Lloc: Al teatre Espai Escènic de Castellterçol
Entrada lliure. Aforament limitat
Més informació de la pelicula i cartell aquí
La pel·lícula ens mostra com es preparen per a la nostalgia i el maltractament les treballadores
filipines que han de emigrar a l'estranger a fer tasques domèstiques. La projecció es celebra en
commemoració del Dia internacional contra la violència de gènere i compta amb el suport de
l'Ajuntament de Castellterçol.

ACTIVITATS

PER MUNICIPI
MOIÀ
- Torneig Lliga FInal de golf -

Horari: Tot el dia
Lloc: Club Golf Montbrú-Moià - Pla dels Pins s/n. 08180 Moià
Organitza: Club Golf Montbrú-Moià
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DIUMENGE
GRANERA

- Taller sobre plantes medicinals i comestibles i passejada per diversos indrets de Granera
Horari: De les 11 del matí fins la 1 del migdia.
Lloc: El Casal-Punt d’informació
Organitza: Parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
Reserves: Per whatsapp al 639 640 434.
Més informació aquí

DILLUNS
29
MOIÀ
- Club de lectura sobre Dones valentes A càrrec de Teresa Codina Bernadí
Hora: A 2/4 de 8 de la tarda
Lloc: Biblioteca de Moià
Organitza: Biblioteca de Moià
“Com és que la Txell Feixas Torras pot ensenyar-nos tantes històries i tan descomunals, tant
portentoses, tan honorables, tants transcendents, i totes, totes, protagonitzades per dones? Fàcil:
perquè la Txell Feixas les veu. Perquè les vol veure. Perquè a ella les vides de totes aquestes dones
valentes no se li han fet transparents, quan se les ha topades a Beirut, a Gaza, a Rojava, al Kurdistan
iraquià, a Síria” (del pròleg de Gemma Ruiz Palà)

ACTIVITATS

CONSELL COMARCAL I CONSORCI DEL MOIANÈS

PROGRAMACIÓ FORMATIVA
SETEMBRE - DESEMBRE 2021
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:
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
A través del formulari: https://forms.gle/wtwqPVNdwJ4DjwrR6
Per correu electrònic a formacio@consorcidelmoianes.cat

FORMA'T AL MOIANÈS
QUINZENA DE LA DIGITALITZACIÓ EMPRESARIAL

ESCOLA DE COMPETÈNCIES
3 de novembre
Treball en equip i cooperació
10 de novembre
Iniciativa i lideratge personal
17 de novembre
Planificació i organitzció
24 de novembre
Eines de comunicació

Per consultar el llibret de formació clica aquí.

1 de desembre
Intel·ligència emocional i flexibilitat

ACTIVITATS

ENTITATS, ASSOCIACIONS I AJUNTAMENTS

CALDERS
Mercat setmanal - Dissabte al matí.
Bibliobús - Dijous 4 i 18 de novembre de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia, davant de
l’escola Anton Busquets i Punset.

CASTELLCIR
Bibliobús - Dijous 4 i 18 de novembre 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 4,11,18 i 25 de novembre 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.

ACTIVITATS

ENTITATS, ASSOCIACIONS I AJUNTAMENTS

COLLSUSPINA
Bibliobús. Els dimarts 2, 16 i 30 de novembre 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 - 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 - Dimecres de 8 a 2/4 de 10 de la
nit, al Local Social. Més informació i preus: 649724103 Maritza
Gimnàsia per a Gent Gran - Dimarts de 2/4 de 4 a 2/4 de 5 de
la tarda, al Casal Gent Gran. Gratuït
Gimnàsia suau per a Gent Gran - Dijous de 9 a 10 del matí
al Local Social. Gratuït.
Dança per a infants de 4 a 8 anys - Dimecres de 2/4 de 6 a 2/4
de 7 de la tarda al Local Social. Més informació: 647996544
Vero
Ta-txi-Cels. A les 8 del vespre
Dança urbana Hip-Hop - 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 informació: 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.
Reserves: per whatsapp al 639640434.
Més informació aquí
Organitza: Parc de Sant Llorenç del Munt i L’Obac.

ACTIVITATS

ENTITATS, ASSOCIACIONS I AJUNTAMENTS

L'ESTANY
Mercat setmanal. Dimarts al matí, al centre del poble.
Bibliobús. Dimecres 3 i 17 de novembre 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.

MOIÀ
Mercat setmanal - Diumenge al matí, a la plaça Major.
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.
Tornen els Atrapallibres - A partir del 17 de novembre. Club de lectura per a nois i
noies de 9 a 12 anys! Participa, llegeix i fes de jurat.
Més informació i inscripcions a la Biblioteca.
Tallers d’alimentació saludable - A càrrec de la nutricionista-dietista Laia Roca.
Adreçat a l’alumnat de 4t de primària de l’escola Josep Orriols i Roca i l’Escola Pia
Respectant els grups bombolla a cada aula en horari lectiu
Organitza: Ajuntament de Moià amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Tres tallers sobre “Pantalles: relacions i violències 2.0 amb perspectiva de gènere”
A càrrec de la cooperativa La Fera Ferotge Adreçat a l’alumnat de 6è de primària de
l’escola Josep Orriols i Roca i l’Escola Pia Respectant els grups bombolla a cada aula
en horari lectiu. Organitza: Ajuntament de Moià.
Tallers d’Emancipació “Jo soc, jo puc” - Adreçat a l’alumnat de Batxillerat, Cicles
Formatius i PFI de l’INS Moianès Respectant els grups bombolla en horari lectiu
Organitza: Ajuntament de Moià i Espai Jove amb el suport de la DIBA.

MONISTROL DE CALDERS
Bibliobús - Dimecres 10 i 24 de novembre 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 informació: 93 839 90 00

ACTIVITATS

ENTITATS, ASSOCIACIONS I AJUNTAMENTS

SANT QUIRZE SAFAJA
Bibliobús - Dijous 11 i 25 de novembre 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 3,10, 17 i 24 de novembre de 4 a 2/4 de 7 de la tarda. A la Plaça
Catalunya, al costat de l'espai hemalosa.
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

MUSEU DE MOIÀ

EXPOSICIÓ TEMPORAL “HOMENATGE A AQUELLS ARTISTES. PINTURES
RUPESTRES” D’ENRIC MARIMON

El Museu de Moià prorroga aquesta mostra fins al 30 de novembre . Accés gratuït i
visitable en horari de Museu:
Dijous i divendres de 10.30 a 14.00h.
Dissabtes de 10.30 a 14.00h i de 15.30 a 18.00h.
Diumenges i festius de 10.30 a 15.00h.
Direcció: Casa Natal Museu Rafael Casanova i Museu Arqueològic i Palenteològic
(C/ Rafael Casanova, 8) Org. Museu de Moià – Casa natal Rafael Casanova

MÒDUL MUSEOGRÀFIC “1931. LA PROCLAMACIÓ DE LA REPÚBLICA A
MOIÀ”
Fins al 14 d'abril

En commemoració al 90 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 en el qual hi participen museus de la província de Barcelona amb diferents
temàtiques relacionades amb aquesta efemèride. Accés gratuït i visitable en horari de
Museu.

BIBLIOTECA

EXPOSICIÓ ‘PROCESSOS DE RECONSTRUCCIÓ’ DE LA PINTORA TERESA
CODINA BERNADÍ
Del 15 al 30 de novembre
La Teresa és alumne de Marina Berdalet des de 2010. Co-fundadora del grup Reinvindic[ART]
Artistes pels drets socials. Ha participat en les exposicions col·lectives del Cercle Artístic
Moianès i en les del seu grup així com en diverses biennals de dibuix Joan Vilanova, a Manresa.
Amb motiu del 25N

TREU-LI EL SUC A LA SEXUALITAT ORG, LA PÓLVORA
Fins al 5 de novembre

“25 IMPERDIBLES” EXPOSICIÓ-JOC DE LLIBRES IL·LUSTRATS I ÀLBUMS A
LA BIBLIOTECA
Fins al 16 de novembre
El joc que proposa l’exposició consisteix a emparellar 25 llibres il·lustrats i àlbums amb 25 pots
de vidre que contenen diversos objectes. Us convidem a tots a jugar! Biblioteca municipal Org.
Biblioteca municipal

EXPOSICIÓ 25N DE REIVINDIC [ART]

Del 25 de novembre al 5 de desembre
A càrrec de Reivindic [Art] Grup d’artistes pels drets socials - Sala d’exposicions del Casal

PUNTS
I
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

o

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

Casa on va néixer i morir el primer president de la Mancomunitat de Catalunya,
modernitzador i transformador de la Catalunya contemporània.

PARC PREHISTÒRIC DE LES COVES DEL
TOLL – MOIÀ
Horari:
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 grupspodeu 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

PUNTS
I
LLOCS
D'INTERÈS

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 CASANOVA I
MUSEU ARQUEOLÒGIC I PALEONTOLÒGIC
DE MOIÀ
Horari:
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 2

º

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.

Octubre-Novembre (Pendent de confirmar data.) Recorregut geològic experimental a
peu pels voltants de Moià i Marfà a càrrec del geòleg Josep M

ª

Mata Perelló. Organitza

Sigmadot i Museu de Moià. Cal inscripció prèvia. Places limitades. Gratuïta. Sortida:
9:00h Cementiri de Moià.

