MAIG 2021
DISSABTE 1
-Moià. Durtant el matí, al Club de Golf Montbrú, Lliga de Golf Moià 2a prova – modalitat Stableford individual.
A les 6 de la tarda, a l’Auditori Sant Josep, Concert de maig de Joventuts Musicals: Magalí Sare, veu i Sebastià
Gris, guitarra jazz. Entrada gratuïta.
-Monistrol de Calders. A 2/4 de 6 de la tarda, a la Plaça de l’Escorxador, Dia de la gent gran: Concert amb Dos
x Quatre - coral a cappella. En acabat, hi haurà berenar amb coca i xocolata i un petit obsequi. Organitza:
Ajuntament de Monistrol de Calders i Casal l’Espiga gent gran de Monistrol de Calders.
·A les 12 del migdia, al meandre de poble avall, Land-art a Monistrol: Visió trans dins del món laboral i
migrades, a càrrec de l’Associació Acathi, Acompanyament al trànsit infantil, a càrrec de Bibiana Ponsa,
Presentació del projecte: Escultures de ferro en espais naturals i urbans, a càrrec de Berta Canals, artista i
artesana progessional. I a la 1 del migdia, Vermut musical amb Pariéndola. Organitza: Ajuntament de
Monistrol de Calders i col·labora Comitè Feminista del Moianès.
· A les 7 del vespre, a Cal Ros Espai d’Art (C/de la Vinya, 15), Inauguració de l’exposició: Txema Rico, La
Segona Oportunitat (pintura) i inauguració d’aquest espai expositiu al municipi.

DISSABTE 8
-Monistrol de Calders. A les 11 del matí, amb sortida des del Punt d’Informació de Monistrol de Calders, a la
plaça de la Pedrera, s/n, sortida de la visita guiada: Les escultures del Monistrol ens parlen, de la col·lecció
Fèlix Estrada Saladich. Gratuït, inscripció obligatòria al mail: p.santllorenc.monist@diba.cat / 676994356.

DIMARTS 11
-Castellcir. A les 7 de la tarda, a la Plaça de l’Era, Jornada de seguiment de l’estudi de viabilitat per a un
compotador comunitari a Castellcir. Proposta sorgida del projecte; Objectiu: Residu - 0.
-Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, al Parc Municipal de Moià, TdeTallers: Vine a fer un berenar ben divertit amb
fruita de temporada per celebrar l’any internacional de les fruites i verdures. A partir de 5 anys. Places
limitades. Inscripcions: http://bit.ly/tallerbibmoia o a la Biblioteca

DIJOUS 13
-Moià. Xerrada online: Cuidar-se per a poder cuidar. A càrrec de Cristina Jimenez – Psicòloga i terapeuta
familiar. Inscripcions a moia@escolapia.cat

DISSABTE 15
- Moià. Durant el matí, al Club de Golf Montbrú, Torneig Hansgrohe – modalitat Stableford individual.

DIUMENGE 16
-Castellcir. A 2/4 de 9 del matí, a la Plaça de l’Era, sortida de la Caminada per l’entorn de Castellcir. Cal portar
aigua, esmorzar i calçat adequat (5-7km).
- Moià. En motiu del Dia Internacional dels Museus (18 de maig), el Museu de Moia- Casa Rafel Casanova
oferirà entrada lliure i gratuïta de 2/4 d’11 del matí a 3 del migdia.

-Santa Maria d’Oló. A les 6 de la tarda, a l’Espai Hemalosa, Cinema Cicle Gaudí: La Vampira de Barcelona.
Venda d’entrades mitja hora abans. No recomanada a menors de 18 anys.

DIMECRES 19
-Castellcir. A les 8 de la tarda, Reunió d’entitats de Castellcir. Cal confirmació prèvia trucant a l’Ajuntament.

DIVENDRES 21
-Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, a la Biblioteca de Moià, Història d’un jardí amb Eva Gonzalez. Hora del conte
per infants fins a 3 anys. Inscripcions: http://bit.ly/contesnadons o a la biblioteca (93 830 06 74)

DISSABTE 22
-Moià. A les 6 de la tarda, a l’Auditori Sant Josep, Concert Joventuts Musicals: Duo Sanchez i Fortuny, duo de
piano a quatre mans. Obres de Schubert, Beethoven i Reger. Entrada gratuïta.

DIUMENGE 23
-Santa Maria d’Oló. En funció de les possibilitats i les restriccions vigents es celebrarà una nova edició de la
Diada del Soler (programes a part i xarxes).

DIMECRES 26
-Castellterçol. A les 5 de la tarda, als Jardins de Cal Recader, Club de lectura per adults: ‘’Canteu, esperits,
canteu’’ de Jesmyn Ward.

DIJOUS 27
-Collsuspina. De 2/4 de 4 fins a 2/4 de 5 de la tarda, a la Placeta, Espectacle Mr. Arlet, a càrrec de Moi
Jordana.

DIVENDRES 28
-Castellcir. A les 8 de la tarda, a la Plaça de l’Era, Assamblea oberta de preparació de les activitats d’estiu i
Festa Major 2021.
-Moià. A les 6 de la tarda, a la sala petita del Casal, inauguració de l’exposició d’artistes dels Avets i Cercle
Artístic. A 2/4 de 8 de la tarda, a la Biblioteca de Moià, Xerrada del col·lectiu Ca l’Alibés: presentaran el seu
projecte i parlaran de pintures exposades: La Rítmica de la forma i el color. Un cop finalitzada la xerrada es
farà una visita a l’exposició. Organtiza: Cercle Artístic del Moianès.

DISSABTE 29
- Moià. Durant el matí, al Club de Golf Montbrú, Torneig Nacex Golf Moià – modalitat Stableford individual.

DIUMENGE 30
-Santa Maria d’Oló. A 2/4 de 7 de la tarda, a l’Espai Hemalosa, Xerrada – Col·loqui, I ara què faig? Obert a
tothom qui es trobi en situació de canvi en el seu desenvolupament personal o professional (final d’etapa

d’estudis, canvi d’orientació professional, anar a estudiar a l’estranger...) i que vulgui conèixer i compartir
experiències amb persones que ja hi ha passat.

DILLUNS 31
-Moià. A 2/4 de 8 de la tarda, a l’auditori Sant Josep, Club de lectura: Tertúlia sobre la novel·la ‘’L’Opera de
Vigatà’’ de l’escriptor sicilià Andrea Camilleri. Tertulia conduïda per Pau Vidal, traductor de l’obra d’Andrea
Camilleri.

ACTIVITATS DE LES ENTITATS, ASSOCIACIONS / AJUNTAMENTS
CALDERS
- Bibliobús. Dijous 13 de maig de 4 a 2/4 de 7 de la tarda.
- Mercat setmanal. Dissabte al matí.

CASTELLCIR
- Bibliobús. Dijous 6 de maig, de 3 a 2/4 de 6 de la tarda.
- Llar d’infants El petit Camacurt. Del 10 al 21 de maig Preinscripcions a la llar d’infants. Preferentment via
telemàtica a través de www.castellcir.cat .Excepcionalment podeu fer-la presencialment, amb cita prèvia
trucant al 938 668 151.
- Tallers per a gent gran. El 4, 11, 18, 25 de maig, Taller de Memòria. I el 6, 13, 20 i 27 de maig, Taller de
Manualitats. 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, del recull, se’n farà un llibre. Es poden enviar a l’ajuntament fins al
juny. Més informació a l’ajuntament.
- Ioga matinal a la Quintana. A les 11 del matí, a la Quintana, Ioga. Activitat de salut comunitària. Per
apuntar-vos cal trucar a l’ajuntament 938668151. Cost: 3€/sessió.
- Country suau. A les 5 de la tarda i a 2/4 de 7 de la tarda, dos grups, els dimecres 12, 19 i 26 de maig, per a
principiants de totes les edats a càrrec de la Carmen i el Joan. Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia trucant a
l’ajuntament al 93 866 81 51.

CASTELLTERÇOL
- Bibliobús. Dijous 13 de maig, de 4 a 2/4 de 7 de la tarda, a la Plaça Prat de la Riba.

- Club de lectura juvenil. Cada dimecres a les 5 de la tarda, al Club de lectura estem llegint “ El lloc
màgic” de Chirs Wormell (*el dimecres que hi ha Club de Lectura d’adults – 26 de maig, fem descans).
- Pre-Inscripcions a l’Escola Bressol L’Espurna. Del 3 al 15 de maig a l’OAC de l’Ajuntament.
Consulteu els horaris a la pagina web www.castelltersol.cat
- Recomanacions Espai de lectura. Cada dimecres, l’Espai de Lectura recomanarà un llibre o conte
disponible del seus fons.
- Parelles de Dansa 2021. Del 15 al 30 de maig, oberta la convocatòria de les parelles de Dansa 2021
de Castellterçol. Inscripció per parelles o en grup (6 parells) Consultar la normativa al web
http://www.dansacastelltersol.cat o a l’ajuntament.
COLLSUSPINA
- Bibliobús. 24 de maig de 2/4 de 4 a 2/4 de 7 de la tarda, a la plaça Major.
- 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.

GRANERA
- Ajuntament de granera. Cada diumenge a les 11 del matí, Passejades trementinaires: Taller sobre plantes,
receptes i passejada d’una hora. Places limitades. Cal inscripció prèvia al 627 56 30 44. Gratuït. Més
informació a www.granera.cat.

L’ESTANY
- Bibliobús. Dimecres 12 de maig 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.

MOIÀ
- Mercat setmanal. Diumenge al matí, a la plaça Major.
- Biblioteca de Moià – Llegir el teatre. Durant el mes de maig: Galatea, de Josep Ma de Sagarra, amb Elvira
Permanyer.
- Escola Pia de Moià. Del 3 al 7 de maig, Portes obertes. Horari de la llar: de 3/4 de 8 del matí fins a 3/4 de 7 de
la tarda. Quota única. Demana informació a moia@escolapia.cat o truca al 938300348.
- Preinscripcions Institut Moianès a PFI: Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic. Per a joves d’entre 16 i
21 anys. Informa’t a l’Ins Moianès, 938 30 06 39 insmoianes@insmoianes.cat

MONISTROL DE CALDERS
-Llar d’infants l’Estel. Del 10 al 21 de maig, Període de Preinscripció. Més informació a
www.monistroldecalders.cat
- Classes de Ioga. Tots els divendres de 2/4 de 7 a 2/4 de 8 de la tarda, al pavelló municipal. A càrrec de Silvana
Forte. Aportament trimestral de 15 €. Més informació a l’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.
- Dia de la mare: La teva mare es va quedar a quadros quan li vas dir que... A totes aquelles persones de la
comarca que fins al 16 de maig omplin la butlleta del dia de la mare sortegem un val valorat en 50 € a
bescanviar en qualsevol establiment de Sant Quirze Safaja (les butlletes es trobaran als establiments i a
l’adreça d’instagram de l’Ajuntament).
- Fomentem la lectura a Sant Quirze Safaja. Sant Quirze tindrà dos nous punts de lectura, seran unes petites
biblioteques instal·lades amb forma de caseta de fusta a les urbanitzacions de les Clotes i del Solà del Boix on
en el seu interior hi haurà llibres de lectura per a totes les edats. En aquestes casetes també es podran deixar
llibres. Més informació a l’ajuntament.

SANTA MARIA D’OLÓ
- Bibliobús. Dimarts 4 de maig 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.
- Espai coworking. Racó Tic: nova obertura d’un espai on pots treballar, estudiar o llogar sala de reunions.
Més informació a l’ajuntament.

EXPOSICIONS
- Moià. Fins al 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. Exposició temporal d’accés gratuït en horari de

museu. I també fins al 14 de maig, al Museu de Moià, Activitat gratuïta prèvia reserva de Conta Contes: Les
Aventures de l’Aura a càrrec de Remei Graupera i Montse Bugatell. Per concertar trucar al: 938209134.
·Durant tot el mes de maig, a la Biblioteca Municipal, Exposició: ‘’La Rítmica de la Forma i el Color’’ del
col·lectiu Ca l’Alibés. Organitza: els Avets.
· Els dies 28, 29 i 30 de maig, a la sala petita del Casal, exposició d’artistes dels Avets i el Cercle Artístic.
-Monistrol de Calders. De l’1 al 16 de maig, a l’Espai d’Art Cal Ros, carrer de la Vinya, 15, Exposició de Txema
Rico: La segona oportunitat (pintura). Horaris de la sala: Els divendres de 5 a 7 del vespre, els dissabtes d’11
del matí a 7 del vespre i els diumenges d’11 del matí a 2 del migdia. Visites concertades al 93 839 90 00 –
culturamonistrol@gmail.com

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 i divendres de 2/4 d’11 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 del matí 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.
·El dia 16 de maig, en motiu del Dia Internacional dels Museus (18 de maig), el Museu de Moià Casa Rafel
Casanova tindrà entrada lliure i gratuïta de 2/4 d’11 del matí a 3h del migdia.

PARC PREHISTÒRIC DE LES COVES DEL TOLL – MOIÀ
Horari: Dissabtes i diumenges obert de 2/4 d’11 del matí a 7 de la tarda. Festius i Ponts de 2/4 d’11 a 3 del
migdia. Última visita 30 minuts abans de tancar. Per qualsevol dubte, aclariment o reserves d’activitats de
grups i escolars podeu contactar directament a: Tel. 93 820 91 34 de dilluns a divendres de 8 del matí a 3 de la
tarda.
·Del 31 de maig al 6 de juny, Setmana dels Geoparcs UNESCO Europeus. Les Coves del Toll i el Museu de Moià
són centres d’Interpretació del Geoparc UNESCO de la Catalunya Central. Podeu consultar activitats a:
www.geoparc.cat

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/

