AGENDA ACTIVITATS – SEGONA QUINZENA DE NOVEMBRE 2022

DISSABTE 12
-Granera
 A partir de2/4 de 12 del matí , al casal , en el marc del Festival CCMoianès Cultura inquieta
ORKESTONIA – instal·lació musical interactiva, a càrrec Cia. La Cresta. Organitza: Consell
Comarcal del Moianès i Ajuntament de Granera.
-Moià


De 4 a 9 del vespre, al Pavelló municipal d’esports de Moià, 6ª Copa Moianès de Judo.
Categories: Aleví femení i masculí. Organitza : Club judo Moià.

DIUMENGE 13
-Castellterçol
 A 2/4 de 7 de la tarda, al Centre Espai Escènic, en el marc de la 7ª Mostra de teatre amateur
Castellterçol ESCENA 42,”LA Moneda”, Cia. Punt i seguit de Terrassa. Entrades: a guixeta una
hora abans de l’obra,(6€).Organitza: Ajuntament Castellterçol.
-Moià


De 3/4 de 12 a 1/4 de 2 migdia, al Pavelló municipal d’esports de Moià, 6ª Copa Moianès de
Judo. Categories :Minis femení i masculí (P3,P4,P5). Organitza : Club judo Moià.

-Santa Maria d’Oló
 A 3/4 de 8 del matí sortida familiar per les Balmes de la Serra de Milany .Recorregut 10 km
+350 desnivell .Cal portar esmorzar i aigua. Més informació 636 300 579 (Vadoreny) o enviar email
a centreexcursionistaolo@gmail.com
Organitza :Centre excursionista d’Oló.

DIVENDRES 18
-Moià



A 2/4 de 8 del vespre, a la biblioteca, presentació del llibre Relats del buscador , a càrrec de
l’autor Guillem Gallifa. Organitza: Ajuntament de Moià.

DISSABTE 19
-Collsuspina
 A 2/4 de 6 de la tarda ,al local Social Ramon Cabanas, CIRC Contemporani “ La Donna Lampada”
,dins el Festival CCMoianès Cultura Inquieta. Organitza: Consell Comarcal del Moianès
,Ajuntament Collsuspina.
 De 10:00 a 2/4 de 2 del migdia, al local social Ramon Cabanas, Classes regulars d’Aeris(Trapezi i
cèrcol).Places limitades. Inscripció i informació 690 837 287. Organitza :Gira Circ

DIUMENGE 20
-Castellterçol
 A 2/4 de 7 de la tarda, al Centre Espai Escènic ,en el marc de la 7ª Mostra de teatre amateur
Castellterçol ESCENA 42,”Com nos tornem, amb la perruquera dels versos”, Cia. Babulina
Teatre de Sant Cugat del Vallès. Entrades: a guixeta una hora abans de l’obra,(6€).Organitza:
Ajuntament Castellterçol.
-Castellcir
 A les 9 del matí , a la Plaça de l’Era, Caminada per racons de Castellcir.
-Collsuspina
 De 2/4 d 6 a 2/4 de 8 del vespre , al local social Ramon Cabanes, Taller de teatre , classes
impartides per Xavier Vinuesa. Edat : 13 a 18 anys. Preu : 20,00€ /mes, inscripcions i informació
al 690 837 287. Organitza: DespertaEspurnes.
-L’Estany
 De 10 a 2 tarda FESTA VIU L’ECOMUSEU. Parades de productes locals, exposició d’Enric Rodó,
caminada, visita a la mina, animació infantil, vermut, cinema. Organitza: Consorci del Moianès,
Ajuntament de l’Estany.


De 10 a 2 de la tarda 1ª Fira dels micro pobles de Catalunya .programes a part. Organitza:
Ajuntament de L’estany ,Consorci del Moianès, Ass. micro pobles de Catalunya, Generalitat de
Catalunya.



A les 8 matí , Plaça del Monestir, 9º Caminada Oliba , L’Estany-Sta. Mª d’Oló. Tornada fins a
L’Estany amb autobús.

Programa d’actes:

DIMARTS 22
-Moià
 A 2/4 de 6 de la tarda , a la biblioteca, Taller tecnològic ”Lampada de Snoopy 3D”.Places
limitades. A partir de 7 anys. Inscripcions a la biblioteca. Organitza : Ajuntament de Moià.

DIJOUS 24
-L’Estany
 A 2/4 de 12 del matí , a la sala polivalent, taller: transferència de foto a fusta amb JUD JOU.
Cal inscripció prèvia. Organitza : ajuntament de L’Estany.

DIVENDRES 25
-Calders
 A les 7 de la tarda, al centre cívic ,”HOMES,QUINA MANDRA!” ,monòleg a càrrec de Xènia
Sellarés. Entrada lliure. Organitza : Ajuntament de Calders.


De 2/4 de 10 a 2/4 de 3 del migdia, CACIS El Forn de la Calç de Calders, Invitació a la Jornada,
Centre d’interpretació de la Calç: Nou escenaris, reptes i oportunitats de l’evolució del patrimoni
industrial. Organitza: CACIS El Forn de la Calç.

-Collsuspina
 A les 10 del matí , al Aparcament de darrera l’Ajuntament , MOU-TE pel MOIANÈS Ruta al
Mirador del Roc Gros, ruta circular panoràmica de dificultat moderada. Cicle de sortides pels
municipis del Moianès l’últim divendres de cada mes. Cal inscripció si és la primera vegada al
Consell Comarcal 93 820 80 00. Organitza: Consell Comarcal del Moianès.
-L’Estany
 A les 7 de la tarda , a la Plaça del Monestir, encesa d’espelmes i lectura del manifest 25N, en el
dia mundial contra la violència masclista. Organitza: Ajuntament de L’Estany.

DISSABTE 26
-Castellcir
 A les 12 del matí ,a sala Sant Jordi, presentació del llibre SERNI I MARTINA amb Meritxell Mañosa
Abuixech.
 Festa Major d’hivern ,Sant Andreu. Organitza: Ajuntament Castellcir
 A les 7 de la tarda , al Casal ,”Jo i la meva futura jo” Monòlegs i cançons pròpies. Amb Núria Clotet
.Dins el marc dels actes del 25N. Organitza: Consorci del Moianès , Ajuntament de Castellcir
-Castellterçol
 A les 9 del vespre, a El Centru El Bon Policia, de Santiago Rusiñol. Dramatúrgia Ricard Ferré i
Arnau Puig. Preu: 12,50€. Organitza: Ajuntament Castellterçol.
-L’Estany
 A 2/4 de 7 de la tarda,
 a la sala polivalent. Relats bruixes i dones fosques amb Assumpta Mercader.

-Moià
 A les 6 de la tarda , a l’auditori Sant Josep, dins la temporada de concert de Joventuts Musicals.
Obres de Schumann i Frank: violí, Miquel Muñiz i piano Lluís Rodriguez.
Preu : 5 €, socis gratuït.
Organitza : Joventuts Musicals de Moià
-Santa Maria d’Oló
 A les 7 de la tarda, a l’espai Hemalosa , Xerrada-Col·loqui amb Mireia Darder, psicòloga,
sexòloga, cofundadora de l’institut Gestalt. Dins el marc dels actes de 25N.
 Organitza: Ajuntament d’Oló

DIUMENGE 27
-Castellcir
 Festa Major d’hivern :A les 11 del matí, pels carrer del poble, Cercavila de Gegants.,
-Castellterçol



A 2/4 de 10, sortida del pavelló municipal Cursa de Muntanya Enric Race 2022. XVI Cursa i IV
caminada popular de 12 km, V cursa infantil 5 Km. Inscripcions
anticipades
www.cecastell.wordpress.com fins el 25 de novembre. Anticipada: Adults 10€ , infantil 6€. El
mateix dia : Adults 15€ , infantils 10€. Organitza: CEC (Centre excursionista Castellterçol)

-Monistrol de Calders


A les 12 del migdia , a Cal Ros ,Inauguració de l’exposició “MAMÁ ESTOY BIEN” de Nerea Campo.
Dins el Festival CCMoianès Cultura Inquieta Organitza: Ajuntament Monistrol de Calders.

-Santa Maria d’Oló
 A 2/4 de 6 de la tarda, a l’espai Hemalosa, xerrada audiovisual “Els Pirineus de mar a mar”, del
Cap de creus al Cap d’Higuer per . Entrada gratuïta. Organitza: Centre excursionista d’oló.

DILLUNS 28
-Castellcir



A 2/4 de 6 de la tarda , a Cal Salvador, Protecció de drets de les persones grans.

-Moià
 A 2/4 de 8 de la tarda, a la biblioteca, Club de Lectura amb la novel·la PORGATORI de JoanF.Mira.
Obert a tothom. Organitza: Ajuntament de Moià
 A 2/4 de 8 de la tarda , a la biblioteca, tertúlia sobre la novel·la Purgatori de Joan Francesc Mira
a càrrec de Marià Baqués.
Organitza: Biblioteca municipal de Moià.

DIMARTS 29
-Castellcir



Festa Major d’hivern : A les 8 del vespre , Torrades a la Plaça.

-Moià
 A 2/4 de 8 de la tarda, a la Biblioteca, llegir el teatre “Moriu-vos” d’Anna M. Ricart Codina . A
càrrec d’Elvira Permanyer.
Sortida al Teatre Nacional de Catalunya per veure l’obra: divendres 2 desembre.
Organitza: Biblioteca Municipal de Moià.
-Santa Maria d’Oló
 A les 5 de la tarda, al casal de la Gent gran , “LA NIT al ULLS”, amb Sherezade Bardagí espectacle
del bibliobús per adults/gent gran. Durada 60 min.

DIMECRES 30
-Castellcir: Festa Major d’hivern
 A 2/4 de 10 del matí , Missa de Sant Andreu, amb acompanyament musical i cantada dels goig.
En acabar hi haurà xocolatada.
 A 2/4 de 2 del migdia, al local , Arrossada Popular i tot seguit Havaneres i rom cremat.
Els tiquets es poden comprar a l’Ajuntament del 9 al 25 denovembre .Preu :10 €.
Organitza: Ajuntament de Castellcir.
-Moià


A 2/4 de 8 de la tarda , a la biblioteca, Book Club: The joy luck d’Amy, tertúlia en anglès a càrrec
de la traductora Laura Patricio.

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

_________________________

EXPOSICIONS
-Castellcir
 26 de novembre, a la 1 del migdia Inauguració de l’exposició “Diàlegs amb a Natura” de Yolanda
Vila Viladomiu.
-L’Estany
 12 de novembre , a les 12 del migdia ,a la sala polivalent, Inauguració de l’exposició PEEPAL LEAF
PROJECT blanc i negre, d’Enric Rodó Vidal. Organitza: Ajuntament de l’Estany.
http://www.estany.cat/actualitat/agenda/peepal-leaf
-Moià
 Del 2 al 25 de novembre, a la biblioteca exposició/instal·lació “Dins el bosc”.la instal·lació
proposa un joc de recerca de personatges. Produïda per Tantàgora.


Del 14 al 27 de novembre, a la biblioteca, exposició bibliogràfica motiu del 25N, de les germanes
Mirabel.

-Monistrol de Calders
 Del 27 de novembre a l’11 de desembre, a Cal Ros Espai d’Art, Exposició de Nerea Campo
“MAMÁ ESTOY BIEN”. Inauguració el 27 de novembre a les 12 del migdia.Horaris: dissàbte i
diumenge d’ 11 a 2 de la tarda. Per visites concertades:culturamonistrol@gmail.com o
 telèfon 93 839 90 00.
-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

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.

PARC PREHISTÒRIC DE LES COVES DEL TOLL – MOIÀ
Dissabtes i diumenges obert de 2/4 d’11 del matí a 3 del migdia. Festius i ponts de 2/4 d’11 a 3 del migdia.
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).

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

__________________________

