ABRIL 2021
DISSABTE 3
-Castellterçol. Moixiganga “confinada”. De divendres a dilluns Sant, Quadre testimonial, on s’exposarà
un vestit de la Moixiganga de Castellterçol i una pantalla on es reproduiran diferents vídeos. Aquest acte
està obert les 24 hores a les portes del Centre Espai Escènic de Castellterçol. I Dissabte Sant, de 2/4 de 8
a 2/4 de 10 del vespre, a la plaça Vella, la Creu d’Espelmes. Creació: Esbart Rosa d’Abril.

DIUMENGE 4
-Castellcir. Agro Natura 2021 – Aquest any en format tallers:
·De 10 a 11 del matí, a Can Salvador, El meu hort familiar orgànic amb Manel Martínez (Ass.l’Era).
·De 10 a 1 del matí, a la Sala Sant Jordi, Taller de buf de llana d’ovella a càrrec de Marta Dorofeeva
·A 2/4 de 12 del matí, al Local, Taller de cistelleria amb la cistellera Alba Sors.
·A la 12 del migdia, a la Plaça de l’Era, Taller de decoració d’ous de Pasqua.
Per a tots els tallers, cal inscripció prèvia trucant a l’ajuntament (93 866 81 51) o bé una hora abans de
l’activitat.
-Granera. A les 11 del matí, des del Casal, Passejada trementinaires: Taller sobre plantes, receptes i
passejada. Places limitades. Cal inscripció prèvia al 627 56 30 44. Gratuït. Més informació a
www.granera.cat. Organitza: Ajuntament de Granera
-L’Estany. A les 12 del migdia, a la Pista Vella, ‘’Cantada de Pascua’’. En cas de pluja o mal temps queda
anul·lada. Organitza: Sortits de l’Ou
-Santa Maria d’Oló. De 12 del matí a 2 del migdia, aquest any es ballaran bastons i es cantaran
caramelles en format estàtic. El públic estarà assegut amb distància i complint la normativa. Inscripcions
a la pàgina web: https://www.olo.cat/actualitat/agenda/. A les 5 de la tarda, a la Fundació La Plana, amb
la Concha i la resta de lectors habituals, Club de Lectura: analitzarem i compartirem impressions sobre
la novel·la Magôkoro, de Flavia Company.

DIMECRES 7
-Moià. De 6 a 8 de la tarda, online, Formació per a professionals: Vols aprendre a acompanyar infants i
joves en l’àmbit de les sexualitats i identitats de gènere? A càrrec de CJAS. Organitza Consell Comarcal
del Moianès.

DIJOUS 8
-Moià. A les 5 de la tarda, a la biblioteca, Trobada lectors i lectores Premi Atrapallibres (11-12 anys), es
comentarà el llibre Palmira i l’efecte crisàlide, de Gisela Pou.

DISSABTE 10
-Castellcir. A les 11 del matí, al Local, Taller de conserves amb Núria Morral (Ass. L ‘Era). Cal inscripció
prèvia trucant a l’ajuntament (93 866 81 51) o bé una hora abans de l’activitat.
-Moià. A les 6 de la tarda, a l’Auditori Sant Josep, Concert de joventuts Musicals: David Martín
(violoncel), David Johnson Hudobro (piano). Obres de Schumann, Beethoven i Britten.

DIUMENGE 11
-Granera. A les 11 del matí, des del Casal, Passejada trementinaires: Taller sobre plantes, receptes i
passejada. Places limitades. Cal inscripció prèvia al 627 56 30 44. Gratuït. Més informació a
www.granera.cat. Organitza: Ajuntament de Granera
-L’Estany. A les 12 del migdia, al Claustre de Santa Maria de l’Estany, presentació del llibre ‘’La Pionera
Shopping’70’’ de Tona Gustà.

DILLUNS 12
-Moià. A 1/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca, Trobada de lectors i lectores del Premi Atrapallibres (9
anys), es comentarà el llibre Bitxopoemes i altres bèsties, de Leire Bilbao.

DIMARTS 13
-Moià. A 1/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca, Trobada de lectors i lectores del Premi Atrapallibres (10
anys), es comentarà el llibre Off, de Xavier Salomó. A 2/4 de 8 del vespre, a la biblioteca: Club Llegir el
Teatre: “La nit de la Iguana”, de Tennessee Williams, conduïda per Elvira Permanyer.

DIMECRES 14
-Moianès. A 2/4 del vespre, Cicle de formació especialitzada en l’àmbit cultural adreçat a regidors/es i
tècnis/iques de cultura: SGAE Societat General d’Autors i Editors. Organitza: Consell Comarcal del
Moianès.

DISSABTE 17
-Castellterçol. De 5 a 7 de la tarda, a les Escoles Velles, Donació de sang. Cal demanar cita prèvia al web
www.bancdesang.net
-Moià. A les 12 del matí, al parc, al costat de la biblioteca, presentació del llibre de Tona Gustà: La
pionera / Shopping ’70, a càrrec de la seva autora (en cas de mal temps es farà a l’Auditori).

DIUMENGE 18
-Castellcir. A 2/4 de 9 del matí, amb sortida des de la plaça de l’Era, Caminada per l’entorn de Castellcir.
Cal portar aigua, esmorzar (opcional), calçat i abric adequat (5-7 km).
-Granera. A les 11 del matí, des del Casal, Passejada trementinaires: Taller sobre plantes, receptes i
passejada. Places limitades. Cal inscripció prèvia al 627 56 30 44. Gratuït. Més informació a
www.granera.cat. Organitza: Ajuntament de Granera

DILLUNS 19
-Moianès. Per Sant Jordi, al Moianès. De 6 a 9 del vespre, on-line, Taller d’escriptura creativa: Imagina
i Escriu, a càrrec de Laia Fàbregas, escriptora. Taller on es donen les eines bàsiques i necessàries per
potenciar l’escriptura, perdre la por d’escriure i, sobretot, gaudir mentre s’escriu.
Inscripcions a: https://forms.gle/YM2nKGrG3SPMZQAB6. Places limitades! Organitza Consell Comarcal
del Moianès.

DIMARTS 20
-Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, Taller de Sant Jordi: Farem punts de llibre per no perdre la pàgina!, A
partir de 5 anys. Inscripcions a: http://bit-ly/tallerstjordi , o a la biblioteca.

DIVENDRES 23 –Diada de Sant Jordi
- Castellterçol. Als jardins de Cal Recader, hora a confirmar, Acte: Reivindiquem la memòria de
l’escriptor Eduard Girbal Jaume, a càrrec d’Enric Casasses, poeta i erudit, darrer Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes, i Agnès Prats, curadora inexorable de textos catalanescs. Organitza: Espai de Lectura.
- Moià. Durant el matí, pels carrers de Moià, activitat ‘’Llegim al carrer’’ en motiu de la Diada de Sant
Jordi, on hi participen alumnes de tots els centres educatius de Moià (escoles i institut), que ompliran
les places del poble de lectures. A 2/4 de 6 de la tarda, al parc, al costat de la biblioteca, Espectacle:
Sant Jordi al revés, a càrrec de la companyia La Minúscula, en llenguatge de clown (en cas de mal temps
es faria a l’Auditori).
- Moianès. El dia 23 d’abril és faran públics els guanyadors del Concurs de dibuix infantil: Sant Jordi
visita el Moianès! Organitza: Consell Comarcal del Moianès (veure bases al final de l’Agenda, a l’apartat
Activitats del Consell Comarcal – Consorci del Moianès).
- Moianès. Veure altres concursos, jocs florals... organitzats pels municipis també al final de l’Agenda, a
l’apartat: altres activitats de les entitats, associacions, ajuntaments.
* Consulteu més actes a les pàgines web dels ajuntaments del Moianès.

DISSABTE 24
- Castellcir. A partir de les 11 del matí, a la Plaça de l’Era, primera prova d’un joc de taula de Castellcir. A
les 5 de la tarda al Pi Gros, Conta Contes, a càrrec d’Alba Bou. A les 6 de la tarda, a la plaça de l’Era,
audició de sardanes amb la Cobla Berga Jove. A les 7 de la tarda, després de les sardanes, presentació
del Decàleg de bons hàbits al medi natural.
- Castellterçol. Als Jardins de Cal Recader (hora per concretar), Presentació del llibre: ‘’La Dansa i el Ball
del Ciri de Castellterçol’’. L’acta combinarà informacions del llibre, amb música i dansa. A càrrec dels
autors Josep Crivillé Bargalló, Glòria Ballús Casóliva, Pilar López Arcos i Ramon Vilar Herms. Organitza:
Espai de Lectura.

DIUMENGE 25
-Granera. A les 11 del matí, des del Casal, Passejada trementinaires: Taller sobre plantes, receptes i
passejada. Places limitades. Cal inscripció prèvia al 627 56 30 44. Gratuït. Més informació a
www.granera.cat. Organitza: Ajuntament de Granera
- Sant Quirze Safaja. Al parc de l’Aigua de Sant Quirze Safaja, Acte de Lliurament de Premis del VI
Concurs literari Màrius Torres. Més informació: Ajuntament Sant Quirze Safaja.

DILLUNS 26
-Moià. A 1/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca, Trobada dels lectors i lectores del Premi Atrapallibres (9
anys), es comentarà el llibre El dia que va arribar la guerra, de Nicola Davies.

DIMARTS 27
-Moià. A 1/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca, Trobada dels lectors i lectores del Premi Atrapallibres (10
anys), es comentarà el llibre Un indi com tu i com jo, d’Erma Sassen. A 2/4 de 8 del vespre, a la
biblioteca, Club de lectura – farem tertúlia sobre la novel·la Pedro Páramo de Juan Rulfo, amb Marià
Baqués.

DIJOUS 29
-Moià. A les 5 de la tarda, a la biblioteca, Trobada dels lectors i lectores del Premi Atrapallibres (11-12
anys), es comentarà el llibre El peix número 14, de Jennifer L.Holm.

DIVENDRES 30
-Moià. A 2/4 de 8 de la tarda, a la biblioteca, Xerrada amb l’artista Antonio García Iglesias, sobre la
seva trajectòria artística i la seva obra. S’oferirà tant en format presencial com virtual. Organitza: Cercle
Artístic del Moianès.

________________________

ACTIVITATS DEL CONSORCI – CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS
FORMACIÓ
· Del 12 d’abril al 10 de maig, els dilluns de 5 a 8 de la tarda, a Can Carner Moià, Formació contínua:
Resolució de conflictes. Semipresencial. Organitza: Equip quatre cantonades. Organitza: Consell
Comarcal i CAE. Més informació a: http://www.ccmoianes.cat/actualitat/activitats/1574-formaciocontinua-resolucio-de-conflictes.html
· Del 8 al 29 de maig, els dissabtes de 9 a 14 del matí, a Can Carner, Moià, Formació contínua:
Vetllador/a, suport a la inclusió escolar. Semipresencial. A càrrec d’albert bover, Montse Masdeu i
Glòria Sarri. Organitza: Consell Comarcal i CAE. Més informació a:
http://www.ccmoianes.cat/actualitat/activitats/1577-formacio-continua-vetlladora-suport-a-la-inclusioescolar-.html

ACTIVITATS PER SANT JORDI
- Per Sant Jordi al Moianès... Concurs de dibuix infantil: Sant Jordi visita el Moianès! Fes un dibuix de
Sant Jordi, la princesa, el drac o tots junts visitant algun indret emblemàtic del Moianès! 3 categories: de
3 a 5 anys, de 6 a 8 anys i de 9 a 12 anys. Envia el dibuix a ccmn.cultura@ccmoianes.cat o bé porta’l de
manera presencial a la seu del Consorci – Consell Comarcal (Can Carner 11-13 – 08180 Moià). Els premis
per als guanyadors són un lot de llibres. Consulta les bases a:
http://www.ccmoianes.cat/actualitat/activitats/1595-sant-jordi-visita-el-moianes.html

- Per Sant Jordi al Moianès... Taller d’Escriptura Creativa: Imagina i Escriu. El dilluns 19 d’abril, de 6 a 9
del vespre, on-line. A càrrec de Laia Fàbregas, escriptora. Taller on es donen les eines bàsiques i
necessàries per potenciar l’escriptura, perdre la por d’escriure i, sobretot, gaudir mentre s’escriu.
Inscripcions a: https://forms.gle/YM2nKGrG3SPMZQAB6. Places limitades!

Consulta tots els cursos i altres activitats que organitzem des del Consorci i el Consell Comarcal del
Moianès a: www.consorcidelmoianes.cat / www.ccmoianes.cat /
www.moianesturisme.cat

______________________

ALTRES ACTIVITATS DE LES ENTITATS, ASSOCIACIONS / AJUNTAMENTS
CALDERS
- Bibliobús. Dijous 5 d’abril de 4 a 6 de la tarda.
- Mercat setmanal. Dissabte al matí.

CASTELLCIR
- Bibliobús. Dijous 8 d’abril, de 3 a 2/4 de 6 de la tarda.
- Ioga matinal. A les 11 de, matí, a la Quintana, Ioga. Activitat de salut comunitària. Per apuntar-vos, cal
trucar a l’ajuntament 938668151. Cost: 3 €/sessió.
- Taller de memòria per a gent gran. Els dies 7, 14, 21 i 28 d’abril. Més informació a l’ajuntament.
- Taller de manualitats per a gent gran. Els dies 8, 15, 22 i 29 d’abril. Més informació a l’ajuntament.
- Llibre de receptes. Projecte comunitari del 2021: un llibre de receptes del poble. Totes les persones de
Castellcir poden presentar una recepta i, i del recull, se’n farà un llibre. Es poden enviar a l’ajuntament
fins al juny. Més informació a l’ajuntament
- Escola La Popa. Del 15 al 24 de març, període de preinscripcions a l’Escola. Més informació a la web
de l’escola: https://agora.xtec.cat/escolalapopa/

CASTELLTERÇOL
- Bibliobús. Dijous 15 d’abril, de 4 a 2/4 de 7 de la tarda, a la Plaça Prat de la Riba, 5.
- Setmana santa. Moixiganga “confinada”. De divendres a dilluns Sant, Quadre testimonial, on
s’exposarà un vestit de la Moixiganga de Castellterçol i una pantalla on es reproduiran diferents vídeos.
Aquest acte està obert les 24 hores a les portes del Centre Espai Escènic de Castellterçol. I Dissabte
Sant, de 2/4 de 8 a 2/4 de 10 del vespre, a la plaça Vella, la Creu d’Espelmes. Creació: Esbart Rosa
d’Abril.

COLLSUSPINA
- Bibliobús. Dilluns 8 de març de 3 a 6 de la tarda, a la plaça Major.
- Concurs a la foto més divertida de Sant Jordi. Si ets veí o veïna de Collsuspina participa i podràs
aconseguir
un
abonament
familiar
per
la
piscina.
Envia
la
teva
fotografia
joemquedoacasacolluspina@gmail.com, indicant les teves dades de contacte. L’Ajuntament farà difusió
de l’obra guanyadora a través de les xarxes socials. Data límit: 16 d’abril.
- Jocs florals 2021 per Sant Jordi. Narrativa i poesia. Dues categories per cada gènere (juvenil, de 12 a
17 anys) i Adult (a partir de 18 anys). Les obres s’han d’enviar a :
joemquedoacasacollsuspina@gmail.com. Data límit per lliurar les obres: 16 d’abril. Més informació:
www.collsuspina.cat

- Escola els ventets. L’escola sempre té les portes obertes per poder-la visitar. Participa educant, educa
participant. Escoles de la ZER Moianès Llevant (Zona Educativa Rural). Si esteu interessats/ades en
visitar l’escola, demaneu cita prèvia al 93 830 20 35 / 626 111 246 o al mail a806548@xtec.cat

GRANERA
- Ajuntament de granera. Els diumenges del mes d’abril, amb sortida a les 11 del matí des del Casal,
Passejades trementinaires: Taller sobre plantes, receptes i passejada d’1 hora de durada. Places
limitades. Cal inscripció prèvia al 627 56 30 44. Gratuït. Més informació a www.granera.cat. Ús obligatori
de mascareta.

L’ESTANY
- Bibliobús. Dimecres 14 d’abril de 4 a 2/4 de 7 de la tarda, a la plaça Monestir.
- Mercat setmanal. Dimarts, al matí, al Centre del poble.
- Escola de l’Estany. L’escola sempre té les portes obertes per poder-la visitar. Participa educant, educa
participant. Escoles de la ZER Moianès Llevant (Zona Educativa Rural). Si esteu interessats/ades en
visitar l’escola, demaneu cita prèvia al 93 830 30 66/678 075 492.
- Jocs Florals. Temàtica lliure. Formats: Obra literària o dins les arts plàstiques. 3 categories: fins a 6 anys
/ de 7 a 17 anys / de 18 en endavant. Presentació de les obres fins el 16 d’abril. Consulteu les bases a:
http://www.estany.cat/public/agenda/jocs-florals-2021/

MOIÀ
- Mercat setmanal. Diumenge al matí, a la plaça Major.
- Ja és primavera a Moià – L’ABIC et regalen papallones per decorar els balcons o el que tu vulguis!
Recorda demanar les papallones per la teva compra als establiments de l’ABIC. Decora el teu balcóo
amb les Papallones de l’ABIC i animat a fer-ne d’altres materials i colors.
- Biblioteca de Moià. Tancada del 2 al 5 d’abril

SANT QUIRZE SAFAJA
- VI Concurs literari Màrius Torres. 7 categories: Dibuix infantil: de P3 a P5 / Narració primària: de 1r a
3r de primària / Narració juvenil: de 4t a 6è de primària / Narració de secundària: de 1r a 4t d’ESO /
Narració d’adults: de 16 anys en endavant / Poesia d’adult: de 16 anys en endavant / Poesia secundària:
de 1r a 4t d’ESO. Hi haurà 3 guanyadors per cada categoria literària. Acte de lliurament de premis:
Diumenge dia 25 d’abril a parc de l’Aigua de Sant Quirze Safaja. Oberta la participació a tothom. Més
informació: Ajuntament Sant Quirze Safaja.
- Escola de Sant Quirze Safaja. L’escola sempre té les portes obertes per poder-la visitar. Participa
educant, educa participant. Escoles de la ZER Moianès Llevant (Zona Educativa Rural). Si esteu
interessats/ades en visitar l’escola, demaneu cita prèvia al 93 102 40 13 o al mail a8064982@xtec.cat

SANTA MARIA D’OLÓ
- Bibliobús. Dimarts 6 d’abril de 4 a 2/4 de 7 de la tarda, a l’Avinguda Manuel Lopez.
- Mercat setmanal. Dimarts al matí, a la plaça Sant Antoni Maria Claret.
- Nou espai coworking. A partir del mes d’abril, obrim un espai on pots treballar, estudiar o llogar sala
de reunions. Estem adaptant el Racó Tic per a poder donar cabuda a les vostres necessitats. Ens dius
que t’agradaria? Escriu-nos a st.m.olo@olo.cat
- Joves d’Oló. Necessitem la vostra opinió. Us demanem que respongueu l’enquesta per tenir en
compte els vostres interessos i necessitats.
Si tens entre 18 i 12 anys: https://forms.gle/bBWaH29s8VZwPMhY8,
i si tens entre 19 i 29 anys: https://forms.gle/eP2dSyLWJaC3YE1U6 - Gràcies per participar!
- Cap de setmana cultural a la Fundació La Plana. 23, 24 i 25 d’abril. Més informació a:
www.fundaciolaplana.org

EXPOSICIONS
-Calders. Fins el 10 d’abril, al Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat CACIS – El Forn la Calç de
Calders, Exposició lligada a la commemoració del Dia de la Dona Treballadora: Cosint fils de vindre.
Visites concertades i seguint les mesures de control sanitari del Covid19. www.elforndelacalc.cat
- Moià. Fins el 14 de maig, al Museu de Moià – Casa Rafael Casanova, Exposició: Les aventures de
l’Aura. Un projecte de remei Graupera, il·lustrat per Montse Bugatell. Accés gratuït. Més informació a
www.moia.cat o trucant al 93 820 91 34.
- A la biblioteca, durant el mes d’abril, exposició del pintor moianès: Antonio Garcia Iglesias.

PUNTS – LLOCS D’INTERÈS
MONESTIR DE SANTA MARIA DE L’ESTANY*

–

Obert de dimarts a diumenge i festius de 10 del matí a 2 del migdia. Visites guiades per a grups:
informació i reserves al 93 830 30 40. www.monestirestany.cat

MUSEU ENRIC PRAT DE LA RIBA - CASTELLTERÇOL
De dijous a dissabte obert de 10 a 2/4 de 2 del migdia i de 3 a 2/4 de 6 de la tarda. Diumenges i festius
obert de 10 del matí a 3 del migdia. 93 866 63 62.

ECOMUSEU DEL MOIANÈS
Visites a Esplugues (Castellcir), Poues de la Ginebreda i el Rentador de la llana (Castellterçol) . Cal
reserva prèvia al Consorci del Moianès. 93 830 14 18 / ecomuseu@consorcidelmoianes.cat

MUSEU CASA NATAL RAFAEL CASANOVA - MUSEU ARQUEOLÒGIC I PALEONTÒLOGIC DE
MOIÀ
Obert els dijous, divendres i ponts, de 2/4 d’11 del matí a 2 del migdia. Els dissabtes de 2/4 d’11 a 2 del
migdia i de 2/4 de 4 a 6 de la tarda. Els diumenges i festius obert de 2/4 d’11 a 3 del migdia. Per visites
guiades i activitats cal reservar i contractar el servei amb anticipació al telèfon 938209134.
La venda d’entrades finalitza 30 minuts abans de tancar. Entrada gratuïta: tots els dijous i també amb
l’entrada a les Coves del Toll.

PARC PREHISTÒRIC DE LES COVES DEL TOLL – MOIÀ
Horari: Dissabtes i diumenges de 2/4 d’11 a 7 de la tarda. Festius i ponts de 2/4 d’11 a 3 de la tarda.
Horaris de setmana Santa 2021:
1 d’abril, Obert per Pasqua. Horari de 10:30 a 14:00
Del 2 al 4 d’abril, Obert per Pascua, horari ampliat. Horari: 10:30h – 19:00h
El 5 d’abril, Obert per Pascua! Horari: 10:30h – 15:00h
Última visita 30 minuts abans de tancar. Per qualsevol dubte, aclariment o reserves d’activitats de grups
i escolars podeu contactar directament a: Tel. 93 820 91 34 de dilluns a divendres de 8 del matí a 3 de la
tarda.

ARXIU HISTÒRIC DE MOIÀ
Per consultes i visites cal trucar al tel. 93 820 76 00 o per mail a arxiu@arxiu.moia.cat
També podeu veure les novetats al web http://arxiu.moia.cat/

