JULIOL 2021
DIJOUS 1
-Moià
·A les 6 de la tarda, a l’Oficina Jove del Moianès (c/ Francesc Viñas, 20, Moià), Taller Qui soc?
Acompanyem el desenvolupament de la identitat. Organitza: Consell Comarcal del Moianès.

DIVENDRES 2
-Moià
·De 2/4 de 10 a 2/4 d’1 del matí, a l’Espai Cultural les Faixes, Lab sobre rodes- Matins de ciència 0-3.
Activitats per als infants de P2 de l’Escola Bressol Municipal Garrofins i la Llar d’Infants de l’Escola Pia.
Organitza: Ajuntament de Moià amb la col·laboració de Diputació de Barcelona.

DISSABTE 3
-Castellterçol
·Tot el dia, al Bosquet de Can Sedó, Activarium. A les 11 del matí, Can Cantem, espectacle infantil i
familiar. A les 12h del migdia, Cor Juvenil del Conservatori de Manresa, músics de tots els estils i
èpoques. A la 1 del migida, Miops, grup de pop-rock de Moià. A les 6 de la tarda, Sweet Nipples
Quartet, Jazz New Orleans. A 2/4 de 8 del vespre, Germà Negre, folk català festiu. A les 9 del vespre, Mr.
Hyde, rock &roll i versions. Servei de bar. Al vespre, entrepans per sopar. Aforament limitat.
-L’Estany
·A la 1 del migdia, a la Sala Polivalent de la Casa de Cultura (Plaça del Monestir), inaguració de l’exposició
“Evocant l’estany”, de Marina Berdalet Andrés.
·Al matí, Taula de les Arts Visuals de la Catalunya central.
-Moià
· A les 8 del vespre, a Les Faixes, 38è Festival Internacional de Música Francesc Viñas, amb Eugènia
Boix, soprano, i Laia Masramon, piano. Cançons de Mozart, Beethoven, Schubert i àries d’òpera.
· Campionat de Catalunya de Llarga Distància i Copa Catalana d’Esprint. Organitza: Club d’Orientació
Catalunya. Més informació: www.clubcoc.cat.
-Monistrol de Calders
· A les 10 del vespre, al Parc del Serrat, hUmAns, espectacle de música i dansa que endinsa l’espectador
en la complexitat de les relacions humanes.
-Santa Maria d’Oló
· A les 10 del vespre, a la Plaça Catalunya, The wall of Shadows, documental d’Eliza Jubarska sobre
sherpes guardonat com a millor film de muntanya per la Quadpack Foundation i amb el premi FEEC a la
millor fotografia. Organitza: Centre Excursionista d’Oló.

DIUMENGE 4
-Collsuspina
· Festa de la Nostra Gent Gran

-Moià
· De 10 a 1 del migdia, al Parc Municipal de Moià (esplanada de baix), Festa de final de curs de l’Escola
Bressol Municipal Garrofins. Organitza: AMPA Escola Bressol municipal Garrofins.
· A les 3 de la tarda, a l’Espai Cultural Les Faixes, 38è Festival Internacional de Música Francesc Viñas ,
Masterclass de piano de Laia Masramon. Oberta al públic.
-Sant Quirze Safaja
· A les 6 de la tarda, a l’ermita Sant Pere de Bertí, Aplec Sant Pere de Bertí, eucaristia seguida d’un
refrigeri.

DIMECRES 7
- Castellcir
· De 2/4 de 7 a les 8 del vespre, al Casal, Country suau per a principiants de totes les edats. Activitat
gratuïta. Cal inscripció prèvia trucant a l’Ajuntament 93 866 81 51
- Moià
· A les 7 de la tarda, al parc Municipal (zona llac), Contes a la fresca del parc: “Posa’t en el meu lloc”
amb Martulina Divina. Organitza: Biblioteca de Moià

DIJOUS 8
- Collsuspina
· A ¼ d’11 del matí,a l’entrada del poble, Sortida al Celler Abadal de Masies d’Avinyó , esmorzar i
tastet de vins. Preu: 25€ . Organitza: Ajuntament . Més informació: 93 830 0376

DIVENDRES 9
- Moià
· A 2/4 de 8 de la tarda, al parc de Can Patiràs (nou parc de cal·listènia), Demostració i entrenament
amb professionals de la cal·listènia “Street Workout” . Organitza: Ajuntament amb la col·laboració de
l’equip MEIN

DISSABTE 10
-Moià
· Durant tot el dia, 6a edició del Festival Ex-Abrupto – Festival de creacions contemporànies. Amb
instal·lacions artístiques, concerts i performances, trobades improbables i mercat d’autoedició. I per
tancar el Festival, Concert d’Albert Pla a les 11 de la nit, al Parc Municipal de Moià.
Entrades: www. entrapolis.com (10 euros) Més informació: www.exabrupto.cat. Organitza: Ajuntament
de Moià. Direcció artística Ex Abrupto.
·A les 6 de la tarda, Xerrada “Coneguem el gat fer” a la Sala Petita del Casal. A 2/4 de 8 de la tarda,
passejada familiar “Els boscos del gat fer” des de l’aparcament de les Coves del Toll. De 2/4 de 5 fins a
les 7 de la tarda, exposició “El felí dels nostres boscos” a la Sala Petita del Casal. Organitza El Fanal.

DIUMENGE 11
-Moià
· A les 11 del matí, a l’Espai Cultural Les faixes, 38è Festival Internacional de Música Francesc Viñas,
amb Albert Guinovart, piano. Obres de Chopin i Guinovart.
· A les 3 de la tarda, a l’Espai Cultural Les faixes, Masterclass de piano d’Albert Guinovart. Oberta al
públic.
· Festa de la Nostra Gent Gran

DIMECRES 14
- Castellcir
· De 2/4 de 7 a les 8 del vespre, al Casal, Country suau per a principiants de totes les edats. Activitat
gratuïta. Cal inscripció prèvia trucant a l’Ajuntament 93 866 81 51
-Moià
· A les 7 de la tarda, al parc Municipal (zona llac) Contes a la fresca: “Contes d’animals i animalades”,
amb Mònica Torra. Recull de contes divertits, misteriosos i molts animals. Es tractaran valors com
l’Amistat, la tolerància, l’autoestima i el respecte.

DIVENDRES 16
- Castellcir
· A les 10 de la nit, a la Plaça de l’Era, Cicle de Concerts d’Estiu . Organitza: Nits de Música a la Fresca

DISSABTE 17
-Calders
· A 2/4 de 10 del vespre , a la Plaça Major, “Peyu, l’home orquestra” . Organitza: Ajuntament
-Castellterçol
· A les 6 de la tarda, Ruta dels Murals – Les parets que expliquen històries. Caminada guiada per
conèixer indrets i històries, per a totes les edats. Organitza Ajuntament de Castellterçol.
· A les 7 de la tarda, a la plaça vella, Club de Lectura de l’Espai de lectura amb Enric Casasses, Premi
d’Honor de les Lletres catalanes, presenta “Poemes i marramaus de l’un a zero”.
-Moià
· A 2/4 de 8 del vespre, a la pista de l’Escola Josep Orriols i Roca, Espectacle familiar de circ “Violeta”,
adreçat a totes les edats. Organitza: Ajuntament de Moià.

DIUMENGE 18
-Castellcir
·A les 8 del matí, sortint de la Plaça de l’Era, Caminada per l’entorn de Castellcir. Cal portar aigua,
esmorzar (opcinoal) i calçat adequat. Recorregut de 5 i 7 km.
·A les 6 de la tarda, a Santa Coloma Sasserra, Aplec de Santa Coloma Audició de Sardanes amb la Cobla
Canigó. A ¼ de 8, pa amb xocolata i begudes sota el Roure del Giol i tot seguit, jocs de nit. Organitza:
Associació Amics de Santa Coloma Sasserra.
-L’Estany
·A 2/4 de 6 de la tarda, a la Pista vella, III Aplec de sardanes, amb les Cobles Ciutat de Cornellà i
Mediterrània. Cal fer reserva, colles tancades. Inscripcions: estanysardanes21@gmail.com

-Moià
·A les 7 de la tarda, a l’Espai Cultural Les Faixes, 38è Festival Internacional de Música Francesc Viñas,
TENORS, espectacle d’òpera i humor.

DIMECRES 21
- Castellcir
· De 2/4 de 7 a les 8 del vespre, al Casal, Country suau per a principiants de totes les edats. Activitat
gratuïta. Cal inscripció prèvia trucant a l’Ajuntament 93 866 81 51
-Moià
· A les 7 de la tarda, al parc Municipal (zona llac) Contes a la fresca: “La Masovera”,amb Rosa Pinyol.
Triat i remenat, hem descobert que el conte la masovera amaga tot de contes i cançons. Organitza:
Biblioteca de Moià

DIJOUS 22
-Castellterçol
· A les 7 de la tarda, als jardins de Cal Recader, tertúlia literària “La casa de foc” amb Francesc Serés .
Amb el suport del Departament de Cultura.

DIVENDRES 23
-Moià
· Festa de final de curs de la Llar d’Infants de l’Escola Pia . Organitza: Escola Pia de Moià

DISSABTE 24
-Granera
· De 7 a 9 del vespre, a la Galeria de l’Arola. Festival Viu la Música al Parc - Dos x Quatre. Coral que
canta a capella música antiga, gospel, swing i folklore popular. Organitzen Joventuts Musicals de Moià i
Ajuntament de Granera.
-L’Estany
· A les 8 del vespre, al Pàrquing, Espectacle. Organitza ACR . Programes a part.
-Moià
· Tot el dia, al Parc Municipal de Moià (entrada per la plaça del Moianès) Xipifesta 3.0 Festa solidària,
recaptació per a la investigació del càncer infantil.
Matí: Caminada solidària, sortida entre les 8 i les 9h, recorregut de 10 a 12km, nivell baix. Migdia:
vermut-concert de 2/4 d’1 a 2, amb actuacions de Nassos Vermells, Hand to Hand, Somnis, Sergio
Martín, Nomads Dance Fam, Espai Musical de Moià, matiz, Guillem cabrera i Fit gipsy dance Eva. Nit: a
les 9 del vespre , Concert dels Miops. Organitza: Assoc. Del Càncer Infantil del Moianès

DIUMENGE 25
- Castellcir
· De 5 a 7 de la tarda, a la zona esportiva municipal La Quintana, Assaig obert de Falcons . organitza:
Colla de Falcons de Castellcir.

-Moià
· A les 11 del matí, a L’Espai Cultural Les Faixes, 38è Festival Internacional de Música Francesc Viñas
Alba Ventura, piano. Obres de Mozart i Albèniz (suite Ibèria).
· A les 3 de la tarda, a l’espai Cultural Les Faixes, Masterclass de piano d’Alba Ventura. Oberta al públic.

DIMECRES 28
- Castellcir
· De 2/4 de 7 a les 8 del vespre, al Casal, Country suau per a principiants de totes les edats. Activitat
gratuïta. Cal inscripció prèvia trucant a l’Ajuntament 93 866 81 51
-Moià
· A les 7 de la tarda, al Parc municipal (zona llac) Tastet de jocs de taula amb Caldaus. Els jocs es poden
provar i agafar-los en préstec. Per a nens i nenes entre 3 i 12 anys. Cal inscripció prèvia (93 830 06 74).
Organitza: Biblioteca de Moià

DIJOUS 29
-Moià
· A la tarda, Concert final del X Curs d'Estiu de Música de Moià amb la presentació d'una cantata pròpia
creada pels participants al curs.

DIVENDRES 30
-Moià
· A la tarda, 39a Trobada de Gegants amb la participació de 6 colles . Organitza: geganters de Moià
· A les 8 del vespre, a l’Espai Cultural Les Faixes, 38è Festival Internacional de Música Francesc Viñas
ETHNO Catalonia - Músiques del món.

DISSABTE 31
-Castellterçol
· A la A les 9 del vespre, a El Centru El silenci dels telers, de Marco Mezquida (teatre). Quarta
temporada de programació professional d'El Centru. Més informació i entrades a www.elcentru.com
-Granera
A les 7 de la tarda, Havaneres. Cantada d’havaneres amb el grup Vapor Vell de Terrassa.
-L’Estany
· A L’ Estany d’ Art: Taller de pintura amb Manel Doblas, Pintar ve taaaaan de gust.
-Moià
· A partir de 2/4 de 7 de la tarda, 39a Trobada de Gegants de Moià, a la Pista de l'Escola Pública.
Organitza Geganters de Moià.

DIUMENGE 1 D’AGOST
-Moià
·A les 11 del matí, a l’Espai Cultural Les Faixes, 38è Festival Internacional de Música Francesc Viñas
Daniel Ligorio, piano. Obres de Gershwin, Bernstein i Piazzola (4 estaciones porteñas a Broadway).
· A les 3 de la tarda, a l’Espai Cultural Les Faixes, Masterclass de piano de Daniel Ligorio. Oberta al
públic.

________________________

ACTIVITATS DEL CONSORCI – CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS

7a edició - Universitat d’Estiu del Moianès – Del 5 al 9 de juliol
-1. Curs de Patrimoni històric del Moianès: cinc espais essencials (15h)
Aquest curs ofereix la possibilitat de capbussar-se en cinc èpoques diferents de la nostra història tot
visitant cinc elements, de tipologia diferent, del nostre patrimoni.
· Dilluns, 5 de juliol – Sant Quirze Safaja – El Patrimoni arqueològic: Balma de l’Espluga.
· Dimarts, 6 de juliol – Collsuspina – El Patrimoni religiós: Sant Cugat de Gavadons.
· Dimecres, 7 de juliol – Castellcir - El Patrimoni civil medieval: El Castell de Castellcir
· Dijous, 8 de juliol – Moià – El Patrimoni dels jardins: El parc municipal, antic jardí de Cal Cristo
· Divendres, 9 de juliol – L’Estany – El Patrimoni civil modern: La Mina de L’Estany
-

Modalitat: presencial - a l’aire lliure
Horari: de 9 a 12 del matí
Preu: 60 € curs sencer / 15 € cada sessió

-2. Mindfulness en plena natura (15h)
Aprendrem a estar presents en l’aquí i l’ara, a ser conscients de com estem i com ens trobem, i ens
donarà eines per fer front a l’impacte psicològic i emocional causat arrel de la pandèmia Covid19.
-

Modalitat: presencial – a l’aire lliure.
Horari: de 5 a 8 de la tarda
Lloc: La Torre de Casanova (Moià – Collsuspina)
Preu: 60 € curs sencer / 15 € cada sessió

Espai Familia. Cicle de Xerrades.
- Relacions positives i igualitàries en l’adolescència. 30 de juny i 7 de juliol, a les 5 de la tarda. On line.
Places limitades. Cal inscripció per poder-te enviar enllaç a Zoom. Inscripcions:
https://forms.gle/F3ng9DBzXFFXX7SQ6

Formació per a l’ocupació
-Càpsula formativa “Objectiu trobar feina” (3h) - Treballarem el procés de recerca de feina.
Calendari: 2 de juliol (presencial a Can Carner) / 14 de juliol (on-line).
- Curs de Cuidador/a no professional de persones amb dependència en el domicili (50h)
Calendari: del 15 al 28 de juliol , de 9 a 2 del matí- L’objectiu és desenvolupar i expandir competències
en l’àmbit sociosanitari, aportant les eines necessàries del dia a dia amb les persones dependents al seu
domicili. A càrrec de: AMPANS Inscripcions:93 830 14 18 / formacio@consorcidelmoianes.cat

- SOM+ Tallers de recerca de feina i acollida
-

Dijous 8 de juliol, de 10 a 12 del matí. CURRÍCULUM VITAE . El currículum és una eina clau en el
procés de recerca de feina. Vine i ens ho mirem!
Dimecres 14 de juliol, de 4 a 2/4 de 6 de la tarda. ASSESSORAMENT EN LÍNIA. Aquest taller és a
a través de Zoom. Obrim un espai grupal per resoldre dubtes sobre com trobar feina.
Dimecres 21 de juliol, de 10 a 12 del matí. . CANALS DE RECERCA DE FEINA. Coneix els diferents
canals de recerca de feina que tens al teu abast per fer una bona selecció.
Dimecres 28 de juliol, de 10 a 12 del matí. PROCÉS DE SELECCIÓ: L’ENTREVISTA DE FEINA
Indicacions i consells per superar una entrevista de feina amb èxit.
Més informació i inscripcions al 93 830 14 18

Formació Agents de Salut Juvenil
7, 9, 14 i 16 de juliol, de 6 a 9 del vespre. Presencialment, a Can Carner (Moià).
Treballarem i debatrem sobre temes de salut, autoestima, alimentació, afectivitat, sexualitat, prevenció
en el consum de drogues, gestió d’activitats, etc. Pot resultar d’interès, no només pels que sou joves
actius/ves a la comarca i a títol personal, sinó també us serà molt útil si treballeu o us voleu dedicar a
l'àmbit social o a treballar amb altres persones joves. Inscripcions a:
https://forms.gle/ViBpmS2XBhQzrKNR9
Si voleu més informació o teniu alguna consulta, podeu enviar un correu electrònic a:
ccmn.joventut@ccmoianes.cat

Protocol davant les violències masclistes en espais públics d’oci al Moianès
-Grup de discussió per entitats i ciutadania. Dijous 8 de juliol, a les 6 de la tarda, a Can Carner (Moià)
 Construïm el protocol entre totes! Inscripcions a: https://forms.gle/CCRAbvqVR2q7rdiy9
- Grup de discussió per entitats i ciutadania no- mixte. Dimarts 13 de juliol a 2/4 de 7 de la tarda
 Per aquelles noies/dones que se sentin més còmodes en aquest format. Inscripcions:
https://forms.gle/547aFSszRc8uzHrW7
- Formació per entitats i ciutadania. Dimecres 14 de juliol a les 6 de la tarda.
Inscripcions a:https://forms.gle/8BfY4e1ziREjmBMMA
CONTINGUTS: Introducció a la perspectiva de gènere, Marc teòric de les violències masclistes,
Aproximació a les violències masclistes en contextos d'oci, Bones i males pràctiques en la prevenció de
violències masclistes en espais d'oci, Propostes d'intervencions i protocols d'intervenció.

__________________________

ACTIVITATS DE LES ENTITATS, ASSOCIACIONS I AJUNTAMENTS
CALDERS
-Mercat setmanal. Dissabte al matí.
-Bibliobús. Davant de l’Escola Anton Busquets i Punset (c/ Sot de la Bruixa s/n).
· Dijous 8 i 22 de juliol de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia.
-Casal d’Estiu Escola Calders. Per a infants de 3 a 12 anys. Del 28 de juny al 6 d’agost i del 30 d’agost al
10 de setembre. Inscripcions fins al 16 de juny. Més informació: Ajuntament de Calders
-Piscina municipal. Del 26 de juny al 5 de setembre, de dilluns a diumenge des de les 11 fins a les 8 del
vespre.

CASTELLCIR
-Bibliobús. Davant de la Llar d'Infants El Petit Camacurt (Plaça Abat Escarré, s/n)
· Dijous 1 i 15 de juliol de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia.
-Casal d’Estiu Gatzara. Del 28 de juny al 30 de juliol. Més informació: femgatzara@gmail.com
-Country suau De 2/4 de 7 a les 8 del vespre, cada dimecres, al Casal, per a totes les edats. Activitat
gratuïta. Cal inscripció prèvia trucant a l’Ajuntament 93 866 81 51
-Nits de música a la fresca. Des de mitjans de juliol fins a la Festa Major d'agost. Cada divendres cap a
les 10 de la nit diferents grups i solistes musicals amenitzen la vetllada amb repertoris variats. Organitza
Castellcir amb Tothom.

CASTELLTERÇOL
-Mercat setmanal. Dissabtes de 8 del matí a 2 del migdia.
-Bibliobús. Dijous 1, 8,15 i 22 de juliol , de 4 a 2/4 de 7 de la tarda, a la Plaça Prat de la Riba.
-Casal d’Estiu Gatzara. Del 28 de juny al 30 de juliol. Més informació: femgatzara@gmail.com
-Cursets de natació. De l’1 al 29 de juliol, tots els dimarts i dijous.De 3 a 4 de la tarda grups de 5 a 7
anys, de 2/4 de 5 a 2/4 de 6 grups de 8 a 11 anys, i de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 grups de 12 a 16 anys. 40€ per
vuit sessions. Inscripcions a la Piscina Municipal.
-Piscina municipal. Del 19 de juny fins a finals d’estiu. Carretera de Moià, s/n.
- Recomanacions Espai de lectura. Cada dimecres, l’Espai de Lectura recomanarà un llibre o conte
disponible del seu fons.
-Torneig de futbol sala. Del 5 al 22 de juliol . Pavelló municipal d’esports Joan Casanovas

COLLSUSPINA
-Bibliobús. Els dimarts 6 i 20 de juliol de 2/4 de 4 a les 6 de la tarda, davant de l’Ajuntament.
-Casal d’Estiu Escola de Trail del Moianès. Del 28 de juny al 30 de juliol. Més informació:
www.trailmoianes.com
- Festa major. De divendres 30 de juliol a dilluns 2 d’agost

GRANERA
-Festival de Música “Viu la Música al Parc”
Dissabte 24 de juliol, a les 7 de la tarda,a la Galeria de l’Arola, DOS X QUATRE, Coral a capella. Música
antiga, gospel,swing i folklore popular. Entrada gratuïta. Cal reservar al 627 56 30 44. Aforament limitat.
Ús obligatori de la mascareta.

L’ESTANY
- Mercat setmanal. Dimarts al matí, al centre del poble.
-Bibliobús. Dimecres 7 i 21 de juliol de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia. A la plaça del Monestir.
-Casal d’Estiu Gatzara. Del 28 de juny al 30 de juliol. Més informació: femgatzara@gmail.com
-Cursets de natació. Del 5 de juliol al 26 d’agost, de dilluns a dijous a les 6 a la piscina municipal. Per a
infants de 6 a 12 anys.
-Piscina municipal. Del 22 de juny al 5 de setembre, de dilluns a diumenge d’11 a 7 de la tarda.

MOIÀ
-Mercat setmanal. Diumenge al matí, a la plaça Major.
- Cursets de natació. A la piscina del CE Moià i a la piscina municipal. Més informació i inscripcions al CE
Moià.
-Cursets de tennis. Del 28 de juny al 27 d’agost. Més informació al Club Esportiu Moià.
- Curset d’Estiu de juliol de Dansa. Del 28 de juny al 30 de juliol, a l’espai de Creació LA NAU (polígon
Industrial Pla Romaní). Campus d’art i natura per a infants, Dansa Jove curs Estiu i Dansa Adults Estiu.
Més informació: nsdanza@outlook.es
- Concerts del X Curs d'Estiu de Música de Moià.
· Cada divendres a les 12 a la Plaça de l'Església (2, 9, 16 i 23 de juliol)
· Dijous 29 a la tarda, Concert final del X Curs d'Estiu de Música de Moià amb la presentació d'una
cantata pròpia creada pels participants al curs.
- Casals d’Estiu. Del 28 de juny al 30 de juliol – Consulta els Casals d’Estiu que pots fer a Moià:
· XXV Jornades esportives – Casal d’estiu al pavelló – Per inscripcions i més informació:
pavello@moia.cat. Organitza l’Ajuntament de Moià i el Consell Esportiu del Bages.
· Casal Estiu Club Judo Moià – Inscripcions i més informació al Club de Judo Moià:
davidroca@clubjudomoia.com
· Jornades de Tecnificació al CE Moià – Per inscripcions i més informació: cemoia@msn.com
· X Curs estiu de música – Més informació a curs.musica.moia@gmail.com
· Casal d’Estiu Gatzara – Més informació a femgatzara@gmail.com
· Casal Escola de Trail del Moianès – Més informació: trailmoianes@gmail.com
- Festival 38è Francesc Viñas Del 3 de juliol fins a l’1 d’agost, a l’Espai Cultural Les Faixes de Moià.
- Masterclasses de piano obertes al públic : Diumenges 4,11,25 de juliol i 1 d’agost a l’Espai Cultural Les
Faixes. Més informació: www.joventutsmusicals.cat/moia
-Piscina municipal i bibliopiscina. De dilluns a divendres de 2/4 d’11 a 2/4 de 8 del vespre. Abonaments
i entrades www.moia.cat. A la piscina consulta revistes, contes, novel·les,...lectura refrescant per fer
passar la calor. Tel. piscina: 672 269 258 o correu piscina@moia.cat

MONISTROL DE CALDERS
-Bibliobús. Dimecres 14 de juliol de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia, a l’Av. Del Dr. Pere Tarrés ,3.
- 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.
-Casal d’Estiu Gatzara. Del 28 de juny al 30 de juliol. Més informació: femgatzara@gmail.com
- Camp de treball Arqueològic al Jaciment de la Llandriga . Del 12 al 16 de Juliol i del 19 al 23 de juliol,
de 9 del matí a 2 del migdia (amb una parada per esmorzar, inclou aigua i entrepà). A partir de 12 anys
(els dimarts i dijous podran apuntar-se infants de 6 a 12 anys acompanyats d’adult). Inscripcions fins el 9
de juliol (a les 2 del migdia). Més informació: Ajuntament (tel. 93 839 90 00)

SANT QUIRZE SAFAJA
-Bibliobús. Dijous 2 i 16 de juliol de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia.

-Casal d’Estiu Gatzara. Del 28 de juny al 30 de juliol. Més informació: femgatzara@gmail.com
-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.
-Sessions de ioga gratuïtes. Del 5 de juliol a l’11 d’agost, els dilluns a 2/4 de 8 del vespre i els dimecres
a les 7. Al Parc de l’Aigua. No cal inscripció prèvia.
-Tallers d’Estiu. Del 3 de juliol al 6 d’agost, de 2/4 de 6 a 2/4 de 8, al Parc de l’Aigua. Per a infants de 6 a
14 anys. Cinema, dibuix manga, dansa expressiva, educació emocional, expressió creativa amb pintura.
Inscripció prèvia a l’Ajuntament, 93 866 03 68.

SANTA MARIA D’OLÓ
-Bibliobús. Dimecres 7, 14 i 21 de juliol, de 4 a 2/4 de 7 de la tarda. A l’Av. Manuel Lopez s/n
-Espai de coworking. Racó Tic: nova obertura d’un espai on pots treballar, estudiar o llogar sala de
reunions. Més informació a l’ajuntament.
-Mercat setmanal. Dimarts al matí, a la plaça Sant Antoni Maria Claret.
-Obertura de la piscina municipal. Del 19 de juny fins al 31 d’agost, de 10 del matí a 8 de la tarda. De l’1
fins al 12 de setembre, d’11 del matí a 6 de la tarda.

__________________________
EXPOSICIONS
-Castellterçol
· A partir de l’11 de juny, de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 del vespre (de dilluns a divendres), a l’Espai de Lectura,
Exposició Memorials de la Fundació JMAnzizu-IES Castell
-Moià
· Exposició a la biblioteca “Paisatges literaris” del fotògraf Carles Rodríguez Marín . Organitza:
Biblioteca de Moià
· Del 28 de juny al 4 de juliol Exposició “Infinites” LGTBI+ a diverses botigues de Moià. Aquesta
exposició que ens han cedit les companyes del Consell Comarcal del Bages, us convidarà a endinsar-vos
dins les infinites categories relacionades amb la identitat, l’expressió de gènere i l’orientació sexual per
tal que reflexioneu sobre com us afecten a cadascú de vosaltres aquestes normes del gènere. Organitza:
Consell Comarcal Moianès
· Fins al 5 de juliol, al Museu de Moià (en horari de museu) Exposició “Les Aventures de L’aura de Remei
Graupera i m Bogatell”. Accés gratuït
· Fins al 9 de juliol, al Casal, exposició “Textures” de Montserrat Soler. Matins de 10 a 2/4 de 2 i tardes
de 2/4 de 6 a les 9. Diumenge tarda tancat.
· Del 8 de juliol al 26 de setembre. Al Museu de Moià (en horari de museu) Exposició “Homenatge a
aquells artistes. Pintures Rupestres d’Enric Marimon”. Accés gratuït
-L’Estany
· Del 3 de juliol fins al 19 de setembre, a la Sala Polivalent de la Casa de Cultura (Plaça del Monestir),
“Evocant l’estany”, de Marina Berdalet Andrés. De dilluns a diumenge de 10 a 2. Dimecres, dijous i
divendres, de 5 a 8.
· Del 3 de juliol fins al 12 de setembre, a la Plaça del Monestir, “Una mirada al monestir” ,exposició
fotogràfica. De dimarts a diumenge, de 10 del matí a 2 del migdia. Més informació: 93 830 30 40

__________________________
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 CASANOVA I MUSEU ARQUEOLÒGIC I
PALEONTOLÒGIC DE MOIÀ
Horari: 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 93 820 91 34. 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 museu de Moià 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. Accés
gratuït i visitable en horari del Museu.

PARC PREHISTÒRIC DE LES COVES DEL TOLL – MOIÀ
Horari de l’1 de juliol al 31 d’agost:
De dilluns a divendres de 2/4 d’11 a 2 del migdia.
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
podeu contactar directament al 93 820 91 34 (de dilluns a divendres de 8 del matí a 3 de la tarda).
*del 13 de juliol a l’1 d’agost. Jaciments de les Coves del Toll i Cova Toixoneres. Excavacions
arqueològiques a càrrec de l’equip de 20 arqueòlegs de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona,
dirigits pel Dr. Jordi Rosell.

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

__________________________

