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DIUMENGE 1
-Castellcir. A 2/4 de 2 del migdia, al local de Castellcir, concert solidari amb Compàs de 
Zebra. 

-Castellterçol. A 2/4 de 7 de la tarda, al Centre Espai Escènic, Obra de Teatre “La 
veritat”(Escena 42 – 5a mostra de teatre amateur a Castellterçol). A càrrec del Grup 
Punt i Seguit Teatre de Terrassa.

- Collsuspina. A les 6 de la tarda, al local social Ramon Cabanas, Tarda de cine. Organitza: 
Cooperativa juvenil de Collsuspina.

-L’Estany. A les 9 de la nit, al Cine, Madrid-Barça. Organitza penya Barcelonista de 
l’Estany.

-Santa Maria d’Oló. 8a Cursa de Muntanya Saltamarrades. Tres recorreguts: 21, 11 
i 6 km, amb diferents desnivells. I també cursa infantil Minimarrades. Sortida a les 
9 del matí, al passeig Carme Vidal, davant el Pavelló Esportiu. Més informació www.
saltamarrades.cat. A les 5 de la tarda, Fundació La Plana, Club de lectura, La vegetariana, 
de Han Kang. Més informació: info@fundaciolaplana.org

DIMARTS 3
-Moià. A les 8 del vespre, a la Biblioteca, Llegir el teatre. Tertúlia sobre l’obra de teatre 
Justícia de Guillem Clua, a càrrec d’Elvira Permanyer. (Sortida al Teatre Nacional de 
Catalunya el divendres 13 de març).

-Sant Quirze Safaja. A les 10 del matí, davant de l’Ajuntament, Caminanda. 

DIMECRES 4
-L’Estany. A les 10 del matí, a l’Hostal Grau, taller/tastet. Places limitades. Més informació 
i inscripcions a l’OAC.

-Moià. De 2/4 d’11 a 2/4 de 12 del migdia, a l’avinguda de la Vila, Oficina Mòbil 
Informació al Consumidor. 

DIJOUS 5
-Collsuspina. A les 10:00 del matí, amb sortida des de la plaça de l’Ajuntament, 
caminades saludables. 

-Moià. De 5 a 8 de la tarda, a l’Espai Jove la Pólvora, Taller de Serigrafia Feminista “El 
gènere és un parxe”. Aprendrem a estampar sobre tela, paper i altres suports, mentre 
explorem i qüestionem el sistema sexe-gènere establert. Porta la teva samarreta, bossa, 
o el que vulguis de roba (colors clars) i te la podràs estampar durant el taller. A càrrec 
d’Embrutafils i Madame Tornado. Inscripcions a joves@moia.cat o Instagram de l’Epai 
Jove. Organitza: Espai Jove i col·labora: Ajuntament de Moià.
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CAP DE SETMANA D’ACTES - DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

DIVENDRES 6
-Castellterçol. Actes pel dia internacional de les Dones. 
De 6 a 2/4 de 8 del vespre, a l’Espai Jove, 8M- I tu com et relaciones? 
Reflexionem sobre les relacions d’amistat, familiars i amoroses.

-L’Estany. A les 10 del matí, des de la plaça del Monestir, Sortida, Mou-te pel Moianès 
– pujarem al punt més elevat del municipi i coneixerem una de les joies del romànic 
català. Més informació i inscripcions: Consell Comarcal del Moianès. 

-Moià. A 1/4 de 4 de la tarda, a l’Escola Josep Orriols i Roca, Jornada de Portes Obertes. 
A 2/4 de 6 de la tarda, a la Biblioteca, “Disfressant l’elefant”, sessió de contes a càrrec 
de Marta Esmarats, sobre estereotips de gènere. A les 8 del vespre, a la biblioteca, 
“Si fossis terra”, un recital per a les dones i per als qui en som partidaris. Intèrprets: 
Sara Parés, Perepau Ximenis i Baltasar Fonts. A les 8 del vespre, a Can Carner, xerrada: 
Nutrició Esportiva, a càrrec del Dr. Pablo Escánez, metge de la Volta Ciclista a Catalunya. 
Organitza: Consorci del Moianès.

DISSABTE 7
-Castellcir. A les 5 de la tarda, participa en fer la pancarta del 8M – Dia de la Dona. 
Organitza el grup de dones de Castellcir. A les 8 del vespre, Concert de Som Mambes al 
Casal.

-Collsuspina. A les 5 de la tarda, al local social,  taller del circuit de la Diputació 
“Eduquem en família, crear i enfortir vincles familiars a través del moviment”. Gratuït.  
Cal fer inscripció prèvia enviant un correu electrònic amb el número de participants i 
edats a collsuspina@diba.cat. 
-Castellterçol. Actes pel dia internacional de les Dones. 400 anys de l’execució de 
Joana Carrera i Elisabet Cerdà, acusada de bruixeria (durant l’acte s’explicaran les 
senyalitzacions d’homenatge que s’instal3laran al camí que porta al Pla de les Forques, 
on foren executades. A les 12 del matí, a l’Antiga fàbrica tèxtil, Anla, presentació dels 
actes: 2020, any les veus de les dones del tèxtil – commemoració història de les dones 
del tèxtil. Tot seguit, a la plaça Vella, estesa de la bandera i lectura del manifest 8M.  
Organitza: Ajuntament de Castellterçol i entitats locals. A les 5 de la tarda, al Centre 
Espai Escènic, Concert d’acordions (en benefici de l’autisme).

-L’Estany. En el marc del Dia de la Dona, a la plaça del Monestir, taller de samarretes 
decoratives. Organitza l’Ajuntament de l’Estany i Pas de Fauna femení. A les 9 de la nit, 
a l’Hostal Grau, Sopar de la Dona, preu 21 € .

-Moià. Jornada emmarcada en el Dia Internacional de les Dones. A la Plaça del CAP, 
a les 5 de la tarda, Jocs de Cucanya, a les 6, Xerrada sobre la dona i a les 7, Lectura del 
manifest i berenar. Música en directe i activitats de reflexió. Organitza: AEIG Amadeu 
Oller (El Cau) i col·labora Ajuntament. A les 8, a l’Auditori Sant Josep, Concerts de 
Joventut Musicals de Moià, amb Marc Pérez, percussió.



4

-Monistrol de Calders. De 10 a 2/4 de 3 del migdia, a la Sala Petita, Dia de la Dona: 
Taller-Tastet de Sectors Laborals històricament masculins. La Motoserra com a aliada 
en el món Rural. 
-Santa Maria d’Oló. Programa d’actes Dia de la Dona. A les 4 de la tarda, a l’Espai 
Hemalosa, Dones, informem-nos?, Per què és el lila el color de la dona? En què 
consisteix la coreografia que posarem en pràctica? Qui l’ha creat? On? On s’han dut a 
terme? Seguidament, al parc de les mans, Gravació de la coreografia Un violador en tu 
camino (traduïda al català).
A les 9 del vespre, a l’hostal Santa Maria, Dones, sopem? Venda de tiquets al Forn 
Pedrals i Cal Marcelino. I després, Dones, cantem i ballem? Karaoke i ballaruca fins a la 
matinada. Organitza:  el col·lectiu de dones d’Oló i Ajuntament. 

DIUMENGE 8 – ACTES DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES #8març
- Calders. Dia de la Dona. A 2/4 de 10 del matí, al Casal de Calders, Dia internacional 
de les Dones, esmorzar de dones. Sòcies de l’Associació Cultural de la Dona gratuït, no 
sòcies 2 € . Organitza: Ass. Cultural de la Dona de Calders. Seguidament, col·locarem 
a la plaça, un mural fet per aquesta diada del taller #teixirengrup. A 2/4 de 2 del 
migdia, al centre cívic de Calders, Dinar groc. Organitza: ANC – a favor de la Caixa de 
Solidaritat. Preu: 15€.

-Castellcir. A 2/4 de 12 del matí, en el marc del dia de la Dona, a la Quintana, Ioga.

-Castellterçol. A 2/4 de 7 de la tarda, al Centre Espai Escènic, Escena 42 (5a mostra de 
teatre amateur a Castellterçol): Obra de teatre “El gran somni”. A càrrec del Grup de 
Teatre Filagarsa de Molins de Rei.

-L’Estany. A 2/4 de 12 del migdia, a la Plaça del Monestir, Lectura del Manifest i 
vermut. A les 5 de la tarda, al Cine, Ball amb Fermí Riu, organitza ACR.

-Moià. A 2/4 de 12 del matí, a l’Escola Pia, Tasta l’Escola – Jornada de portes obertes , 
amb tallers familiars. Inscripció prèvia a moia@escolapia.cat o bé 93 830 03 48.

-Monistrol de Calders. A 2/4 d’1 del migdia, a l’era del camp de futbol, Inauguració de 
Carrers. A la 1 del migdia, a l’era del camp de futbol,  Vermut Musical amb Chapaos 
a la nueva. I A les 2 del migdia, al Pavelló, Calçotada – preu 10€ (venda de tiquets a 
Ajuntament, Cal Ponsa i Forn Catot).  A 2/4 de 6 de la tarda, al Centre Parroquial, sessió 
de teatre fòrum de l’obra “Dones, dones, dones” de Manuel Molins.

-Santa Maria d’Oló. Programa d’actes Dia de la Dona. A les 10 del matí, a la plaça 
Catalunya, Gent,pintem?. Fixarem el dibuix de la jornada del 2019 a la paret. 
Pintarem davantals denunciant l’estat de la qüestió. Elaborarem la pancarta que 
encapçalarà la manifestació. A les 11 del matí, visita a l’Espai Hemalosa amb ulls de 
dona: Treballadores i extreballadores de les fàbriques ens descobriran el seu dia a 
dia i ho acabarem amb una taula rodona per a compartir experiències. A les 12 del 
migdia, Gent, manifestem-nos!. Manifestació fins davant de l’Ajuntament. Lectura del 
manifest. Tot seguit, a l’Espai Hemalosa Mirem-nos! Projecció de la gravació del dia 7 
a la tarda. Organitza:  el col·lectiu de dones d’Oló i Ajuntament.
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DILLUNS 9
-Calders. A la tarda, al Casal de Calders, Tallers de cremes naturals (fredes i calentes), 
a càrrec d’Anna Rodríguez. Activitat gratuïta. Organitza: Associació Cultural de la Dona 
de Calders.

DIMARTS 10
-Calders.  A la tarda al Casal de Calders, Tallers de cremes naturals (fredes i calentes), 
a càrrec d’Anna Rodríguez. Activitat gratuïta. Organitza: Associació Cultural de la Dona 
de Calders.

-Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, a la Biblioteca, TdeTallers: vine a jugar amb la poesia!. 
Dibuixarem rimes i pintarem un bestiari.

- Sant Quirze Safaja. A les 9 del matí, al Centre Cívic Parc de l’Aigua, Pilates. 

DIJOUS 12
-Castellterçol. Des de Castellterçol, Marxa nòrdica: sortida al Montnegre. Activitats per 
la gent gran. Consell Comarcal del Moianès.

-Moià. A les 7 de la tarda, a l’Institut Moianès, activitat i xerrada “El rol de la dona en 
la funció educativa”, adreçada amb famílies amb fills de 6 a 16 anys. A càrrec de Forn 
de Teatre Pa’tothom. Organitza: AMPA. Activitat emmarcada en els actes de Dia de la 
Dona i oberta a tothom.

DIVENDRES 13
-L’Estany. A les 6 de la tarda, Tensió arterial. Tot el que hem de saber. Xerrada a càrrec 
d’Emma Ventura, farmacèutica de l’Estany.

DISSABTE 14
-Castellterçol. A 1/4 de 6 de la tarda, al Centre Espai Escènic, Cineclub: “Carol”. 
Organitza: Cine Club la Comarca del Moianès.

-Moià. A les 8 del vespre, a l’Auditori Sant Josep, Cicle Joves Talents, Josefina Company, 
piano i Júlia Garrido, violoncel.

- Santa Maria d’Oló. El 14 i 15 de març, a la fundació La Plana, Festa de Primavera 2020: 
Xerrada, sopar, ritual i símbols, caminada... Més informació: info@fundaciolaplana.org

DIUMENGE 15 
-Calders. Family Workshop – ioga, jocs, música, gimnàs per a gossos de Petaneres 
(activitat pensada per realitzar amb nens entre 5 i 12 anys, que tinguin gos). Més 
informació: info@petaneres.com

-Castellterçol. A 2/4 de 7 de la tarda, al Centre Espai Escènic, Escena 42 (5a mostra 
de teatre amateur a Castellterçol): Obra de Teatre “Escac i mat”. A càrrec del Grup de 
Teatre Qollunaca de Terrassa.



6

-Santa Maria d’Oló. El 14 i 15 de març, a la fundació La Plana, Festa de Primavera 2020: 
Xerrada, sopar, ritual i símbols, caminada... Més informació: info@fundaciolaplana.org

DILLUNS 16
-Moià. A 1/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca, trobada dels participants de l’Atrapallibres 
categoria 11 anys, per comentar el llibre “El fil invisible de la natura”, de Gianumberto 
Accinelli. 

DIMARTS 17
-Calders. A les 5 de la tarda al Centre Cultural, Xerrada: Perfils segurs i informació 
fiable a internet. Inscripció prèvia al Consell Comarcal del Moianès. Consell Comarcal 
del Moianès: Oficina del Consumidor.

-Moià. A les 5 de la tarda, a la biblioteca, trobada dels participants de l’Atrapallibres 
categoria 10 anys, per comentar el llibre “El refugi del Tarek”, de Muriel Villanueva. 

-Sant Quirze Safaja. A les 10 del matí, al Centre Cívic Parc de l’Aigua, Xerrada Mossos 
d’Esquadra. 

DIMECRES 18
-Castellterçol. A les 5 de la tarda, a l’Espai de lectura, Club de lectura infantil: Viatgem 
amb l’Astèrix. Tertúlia conduïda per Manel Seguer i Alfons Díaz.

-Collsuspina. A 2/4 de 5 de la tarda, al Casal de la gent gran, xerrada “ El dolor i els 
remeis naturals”, impartit per la Creu Roja. Inscripció prèvia a l’Ajuntament o al Consell 
Comarcal del Moianès.

-Moià. A 1/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca, trobada dels Menjallibres, participants de 
l’Atrapallibres categoria 9 anys, per comentar el llibre “El segrest de la bibliotecària” de 
Margaret Mahy. De 6 a 8 de la tarda, a l’Oficina Jove del Moianès, Estudiar a l’Estranger. 
Vols saber totes les opcions que tens per estudiar a l’estranger? Vine a l’Oficina Jove del 
Moianès!

DIJOUS 19
-Collsuspina. A les 10:00 del matí, amb sortida des de la plaça de l’Ajuntament, 
caminades saludables. 

DIVENDRES 20
-L’Estany. A les 6 de la tarda, a la Sala Polivalent de la Casa de Cultura, xerrada: Perfils 
segurs i informació fiable a internet. Inscripció prèvia al Consell Comarcal del Moianès. 
Consell Comarcal del Moianès: Oficina del Consumidor.

-Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, a la Biblioteca, Espectacle poètic “Poesia a la masia” a 
càrrec de Pamipipa: titelles, rimes, música i cançons (infants d’1 a 3 anys). A 2/4 de 8 del 
vespre, al bar 7deNit, Pub Quiz de Level. Vine a concursar amb els amics i practica el teu 
anglès. Entrada a partir dels 16 anys.



7ACTIVITATS AL MOIANÈS I MARÇ 2020

DISSABTE 21
-Castellterçol. Actes del Dia internacional de les Dones. A les 9 de la nit, al Centre espai 
Escènic, Concert de Lídia Pujol. Homenatge a Joana Carrera i Elisabet Cerdà i a totes les 
dones acusades de bruixeria. A càrrec de l’Ajuntament de Castellterçol.

-Collsuspina. A 2/4 de 7 de la tarda, al local social Ramon Cabanas, Jornada participativa: 
Repensem el Carrer Major de Collsuspina. Aporta la teva idea!

-Moià. Celebració de Saint Patrick Day. A partir de les 8 del vespre, a l’Espai Cultural Les 
Faixes. Organitza: Country Moià.

- Santa Maria d’Oló. De 2/4 d’11 del matí a 6 de la tarda, a la Fundació La Plana, Taller 
de Salut: Sistema Neuro/hormonal – malalties neuro-degeneratives: Memòria i 
moviment. Més informació: info@fundaciolaplana.org

DIUMENGE 22
-Castellterçol. A 2/4 de 7 de la tarda, al Centre Espai Escènic, Escena 42 (5a mostra de 
teatre amateur a Castellterçol): Obra de teatre “Aprofitats”. A càrrec del Grup de Teatre 
el Foment Cultural de Súria.

-L’Estany. A les 2 del migdia, al Cine, La calçotada de la Penya. Organitza Penya 
Barcelonista de l’Estany. 

-Santa Maria d’Oló. A 2/4 de 5 de la tarda, a l’Espai Hemalosa, l’Aula de música d’Oló 
organitza una Pinta musical amb actuacions i servei de bar. De 5 a 8 de la tarda, a la 
fundació La Plana, Tertúlia de les pensadores per la pau i el naixement. Més informació: 
info@fundaciolaplana.org.

DIMARTS 24
-Moià. A 2/4 de 7 de la tarda, a l’INS Moianès, reunió per a famílies d’alumnes de 1r 
d’Eso.

DIMECRES 25
- Castellterçol. A 2/4 de 8 del vespre, a l’Espai de Lectura, Club de lectura amb Jordi 
Martín Lloret, traductor de “Gos blanc” de Romain Gary. 

- Santa Maria d’Oló. A 2/4 de 4 de la tarda, a l’Espai Hemalosa, Teatre d’Ombres, La 
mort dins e la closca d’una nou. Amb teatre d’ombres. Muntatge basat en un conte 
tradicional escocès. Recomanat a partir de 8 anys.

- Sant Quirze Safaja. A les 10 del matí, al Centre Cívic Parc de l’Aigua, Taller de 
manualitats. 

DIJOUS 26
-Castellterçol. A les 6 de la tarda, a l’Institut Escola de Castellterçol, El viatge de Primària 
a Secundària. Activitat concedida per la Diputació de Barcelona. Especialment indicada 
per famílies de 5è i 6è de Primària. 
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-Moià. De 5 a 8 de la tarda, a l’Oficina Jove del Moianès, Què vull ser i què necessito. 
Vols descobrir les teves habilitats i reflexionar sobre la teva futura professió? Vine! 

DIVENDRES 27
-Moià. Amb dues funcions, una a 2/4 de 6 i l’altra a 2/4 de 7 de la tarda, a l’Espai 
Cultural Les Faixes, Cantata infantil La Cabra d’Or escrita per Imma Soler i amb música 
d’albert Gumí. Venda d’entrades a les escoles participants: Josep Orriols i Roca i Escola 
Pia de Moià, IE Castellterçol, Escola de L’Estany, Escola de Sant Quirze Safaja, Escola 
La Popa de Castellcir i Escola els Ventets de Collsuspina, i també a Cal Ros, a Moià. 
Organitza: El Moianès Canta. A les 8 de la tarda, a la Biblioteca,” Art i Natura”, xerrada 
a càrrec de Lídia Camprubí Alcoceba, estudiant de Belles Arts. Primera xerrada del Cicle 
de Primavera del Cercle Artístic del Moianès.

-Monistrol de Calders. A les 7 de la tarda, al Complex Cultural Cal Sitges d’Artés, xerrada: 
Camins públics i particulars – corriols i dret de pas. Organitza: Federació ADF Bages-
Moianès.

DISSABTE 28
-Castellterçol. A les 5 de la tarda, a l’Espai de lectura, Cineclub: Projecció de cinema 
clàssic. Organitza Cine Club la Comarca del Moianès. A les 8 del vespre, al Pavelló 
Municipal Joan Casanovas, Acte d’homenatge a Ferran Miró. A càrrec de la Coral de 
Castellterçol.

DIUMENGE 29
-Castellterçol. A 2/4 de 9 del matí, a l’Aparcament del Cap, Sortida botànica a l’Espina 
(Collsuspina). A càrrec de Flora Catalana Moianès. A 2/4 de 7 de la tarda, al Centre Espai 
Escènic, Escena 42 (5a mostra de teatre amateur a Castellterçol): Obra de teatre “El 
crèdit”. A càrrec del Grup ATC del Casal de Calaf.

-Santa Maria d’Oló. A les 10 del matí, a l’Espai Hemalosa, visita a l’Ecomuseu i ruta 
fotogràfica. Visita guidada a l’Espai Hemalosa, sessió teòrica amb l’Albert Vega i sortida 
a fer una ruta fotogràfica on posarem en comú les nostres experiències. Portar calçat 
còmode i la vostra càmera o telèfon mòbil. Preu: + 12 anys 3 €. A les 6 de la tarda, 
a l´Espai Hemolsa, Teatre: Pigmalió, a càrrec de l’agrupació teatral Marià Font. Preu 
entrada: 6€.

DILLUNS 30
-Moià. A les 8 del vespre, a la Biblioteca, tertúlia sobre la novel.la “El conte de la 
serventa” de l’escriptora Margaret Atwood, a càrrec de Marià Baqués. 
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ACTIVITATS D’ABRIL
DIMECRES 1
-Moià. De 2/4 d’11 a 2/4 de 12 del migdia, a l’avinguda de la Vila, Oficina Mòbil 
Informació al Consumidor. 

-Sant Quirze Safaja. A les 10 del matí, al Centre Cívic Parc de l’Aigua, Taller de 
manualitats. 
DIVENDRES 3
-Moià. A 2/4 de 8 del vespre, al a Biblioteca, presentació del llibre “La veritable història 
del llibreter assassí de Barcelona” a càrrec del seu autor Marcel Fité. Amb la col.
laboració d’Edicions 1984.

DIJOUS 9
-Castellterçol. A les 9 del vespre, a Cal Recader, sortida dels Armats de Castellterçol.

-Moià. A les 9 del vespre, a la Plaça Major, Els Armats.

DIVENDRES 10
-L’Estany. Al Cine, cinema familiar, organitzat per ACR.

-Moià. A les 9 del vespre, amb sortida des de l’església parroquial, Processó de 
Divendres Sant.

DISSABTE 11
-Castellterçol. A les 9 de la nit, a la plaça Vella, Moixiganga: la paraula i la dansa en la 
Passió de Crist.

-L’Estany. Durant tot el dia, Festa de la Primavera. Organitza Ajuntament de l’Estany.

DIUMENGE 12
-Castellcir. Fira Agronatura. Durant tot el matí i fins al migdia, parades d’artesania, 
alimentació... i diverses activitats per a tots els públics. A la tarda,  es fa l’Aplec 
sardanístic i es rifen coques, pernils, llonganisses i mostra de cultura popular... (veure 
programes a part).

- Caramelles per diferents pobles del Moianès  
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ACTIVITATS DEL CONSORCI – CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS

CURS DE CATALÀ BÀSIC I MÒDULS FORMATIUS DEL SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDAEs 
tracta d’una formació de 120 hores. La primera part, de 90 h, és un curs de català bàsic 
adaptat al nivell dels alumnes que hi participin. La segona part consisteix en dos mòduls 
formatius de 15 h cadascun.
Llocs i dates:
-Moià. Consell Comarcal. Del 16 de març al 23 de setembre de 2020
 Horari: Dilluns i dimecres de 2/4 de 10 del matí a 12 del migdia.

-Castellterçol. Espai de Lectura. Plaça Vella 5. Del 17 de març al 24 de setembre de 2020.
 Horari: Dimarts i Dojous, de 2/4 de 10 del matí a 12 del migdia.

-Santa Maria d’Oló. Espai Ex-Tic. Carrer Barcelona 4. Del 17 de març al 24 de setembre 
de 2020.
 Horari: Dimarts i Dijous, de 4 a 2/4 de 7 de la tarda.

DINAMITZACIÓ DE LA GENT GRAN
-Mou-te pel Moianès! Caminades per a gent gran a la comarca del Moianès. El primer 
divendres de cada mes. Informa’t!!

NOU SERVEI DARP
- Oficina del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Els dimarts i 
els dijous de 9 a 1 del matí, l’oficina atendrà les peticions de serveis agrícoles amb cita 
prèvia. Ubicada a l’edifici de l’ajuntament de Collsuspina.

PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL MOIANÈS
Ens trobareu a: 
- Del 27 al 29 de març, al B-Travel: Saló del Turisme de Barcelona.
- Del 3 al 5 d’abril, al Mercat del Ram: mercat del sector ramader, turístic i lúdic, a Vic.
- El 25 i 26 d’abril, a Alícia’t: Festa de la gastronomia de les comarques de Barcelona, a 
Món Sant Benet – Sant Fruitós de Bages.

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
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ACTIVITATS DE LES ENTITATS/ AJUNTAMENTS

CALDERS
- Bibliobús. dijous 12 i 26 de març de 11 a 2/4 de 2 del migdia.
- Mercat setmanal. Dissabte al matí.
- Activitats al Casal Social de Calders. T’oferim reforç escolar, ceràmica per a infants, 
anglès per a adults, contacontes, pilates, zumba, gimnàstica... Més informació, 
inscripcions i pagament al Casal Social de Calders: 93 830 92 63 casal@calders.cat

CASTELLCIR
- Bibliobús. dijous 12 i 26 de març de 12 a 2h del migdia.

CASTELLTERÇOL
- Bibliobús. dijous 5, 12, 19 i 26 de març de 4 a 7h de la tarda.
- Mercat setmanal. Dissabtes al matí, de 7 a 2, a la plaça Enric Prat de la Riba.
- Pavelló d’Esports Joan Casanovas. Obert de dilluns a dijous de 9 a 11 del matí, i de 
dilluns a divendres de 2/4 de 5 a 10 del vespre. Els dissabtes obert de 9 a 1 del matí.
- Escacs. Els dilluns, dimarts i divendres de 2/4 de 8 a 9 del vespre a l’Espai de Lectura.
- Escolania. De 2/4 de 7 a 1/4 de 9 del vespre, a Cal Recader.
- Ioga. Cada dilluns  de 2/4 de 6 fins a 3/4 de 9, a l’escola de música i dansa (2 grups, de 
2/4 de 6 a 7 el primer i d’1/4 de 8 a 3/4 de 8 el segon).
- Dansa. Cada dimarts, de 2/4 de 6 fins a 2/4 de 9, a l’escola de música i dansa. La 
primera hora per alumnes de fins a 5 anys, la segona per a infants de 6 a 12 anys i la 
tercera a partir de 13 anys. 
- Hip-hop. Cada dijous de 2/4 de 6 fins a 2/4 de 8 – escola de música i dansa (2 grups, 
de 2/4 de 5 a 2/4 de 7 el primer i de 2/4 de 7 a 2/4 de 8 el segon).
- Fem Salut a Castellterçol. Els dijous, a 2/4 de 4 de la tarda a les Escoles Velles. 
- Grup de dones. Espai dedicat al lleure i a les relacions interpersonals. Els dimecres, a 
les 4 de la tarda fins 2/4 de 6, a Les Escoles Velles. 
- Taller de benestar personal. Espai de millora del benestar. Els divendres, a partir de  2/4 
de 4 de la tarda i fins a 2/4 de 6, a les Escoles Velles. Cal inscripció prèvia a l’Ajuntament.
- Country suau. Els dijous a les 5 i a 1/4 de 7 de la tarda, a les Escoles Velles.
- Esplai Draks. Els dissabtes, a partir de les 6 de la tarda i fins les 8, a Cal Recader.

COLLSUSPINA
- Bibliobús. Dimarts 10 i 24 de març de 4 a 7 h de la tarda.
- Puntes de coixí. Els dilluns, a l’edifici de l’ajuntament – Casal de gent gran, de 5 a 7 de 
la tarda.
- Taller de memòria. Els dimarts, a l’edifici de l’ajuntament – Casal de gent gran, de 2/4 
de 4 a 5 de la tarda. 
- Costura. Els dimarts, a l’edifici de l’ajuntament – Casal de gent gran, de 5 a 8 del vespre.
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- Gimnàstica. Els dimecres, a l’edifici de l’ajuntament – Casal de gent gran ,de 2/4 de 4 
a 2/4 de 5 de la tarda.
- Ganxet. Els dijous, a l’edifici de l’ajuntament – Casal de gent gran, a les 3 del migdia.
- Punt de Trobada. Els divendres de 2/4 de 5 a 8 del vespre, i els dissabtes de 6 a 2/4 de 
9 del vespre, al local social Ramon Cabanas, amb servei de bar, espai de joc i activitats. 

GRANERA
- Visita a la Capella de Santa Cecília. La visita es farà després de la missa de 2/4 d’1, cada 
primer diumenge de mes. Més informació: Ajuntament de Granera.

L’ESTANY
- Bibliobús. dimecres 11 i 25 de març de 11 a 2/4 de 2 del migdia.
- Mercat setmanal. Dimarts, al matí, al Centre del poble.
- Club de rol. Els dimarts, de 5 a 7 de la tarda, a l’escola. A càrrec de Sergi: 676900981. 
Organitza AMPA.
- Gimnàstica. Els dilluns i dijous, d’11 a 12 del matí, a l’Hotel d’entitats. Organitza: 
Associació de la gent gran de l’Estany.
- Zumba. Els dimarts, de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del vespre, al Local social Cine. 
- Cant Coral. Els dimarts, de 2/4 de 7 a 1/4 de 8 del vespre, al local de l’associació de la 
Gent Gran. Organitza: Associació de la gent gran de l’Estany.
- Ioga. Els dimarts i dijous, de 5 a 6 de la tarda, a l’Hotel d’Entitats,. Organitza: Grup 
de Ioga de L’Estany. I els dijous de 2/4 de 7 a 3/4 de 8 del vespre, a l’hotel d’entitats, a 
càrrec d’Eli Vidal.
- Art. Els dilluns d’1/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tarda, a l’Escola. Organitza AMPA.
- Ioga per adolescents. Els dimecres, de 8 a 9 del vespre, a la Sala Polivalent de la Casa 
de Cultura, amb Eli Vidal. Cicle: A L’Estany actuem per una vida saludable. 
- Pilates. Els dimecres de 8 a 9 del vespre, a l’hotel d’entitats. A càrrec de Mercè Monrós.
- Teixir llana. Els dimecres i divendres, de 2/4 de 5 a 6 de la tarda, al local associació de 
la gent gran. Organitza: Associació de la gent gran de l’Estany.
- Xerrem en anglès. Els dijous de 3/4 de 8 a 2/4 de 9 del vespre, al local associació de la 
gent gran. Organitza: Associació de la gent gran de l’Estany.
- Jocs de taula. Els dissabtes i diumenges de 5 a 7 de la tarda, al local associació de la 
gent gran. Organitza: Associació de la gent gran de l’Estany.
- Cinema clàssic. El tercer diumenge de mes, de 2/4 de 5 a 6 de la tarda, a la Sala 
Polivalent de la Casa de Cultura. Organitza: Associació de la gent gran de l’Estany.

MOIÀ
- Mercat setmanal. Diumenge al matí, a la plaça Major.
- Biblioteca de Moià: Del 16 al 21 de març, Setmana de la Poesia – Regala’t un poema. 
Vine a buscar la teva poesia als establiments de l’ABIC – Dia Mundial de la Poesia 2020 
– Setmana del comerç. 
Conversa en diferents idiomes: anglès, els  dilluns d’1/4 de 4 a 1/4 de 5 de la tarda. 
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Alemany i francès, els dimarts de 2/4 de 4 a 2/4 de 5 de la tarda. Imprescindible 
coneixement de l’idioma nivell conversa. Aquesta activitat és possible gràcies als 
voluntaris internacionals de la Comunitat dels Avets. Preu de la inscripció: 3 € (donatiu 
pels Avets).
- Cercle Artístic. Els dimarts de 6 a 2/4 de 8 del vespre, a Can Carner, Dibuix. I els 
dissabtes a la tarda, també. Consulta horaris a l’entitat.
- Espai Jove. Obrim de dilluns a divendres de 5 a 8 de la tarda. 

MONISTROL DE CALDERS
- Bibliobús. dimecres 4 i 18 de març de 11 a 2/4 de 2 del migdia.
-Taller de memòria. Els divendres de 5 a 7 de la tarda al casal l’Espiga. Una proposta 
per estimular i millorar la memòria, destinada a la gent gran que desitja mantenir una 
ment activa.
-Taller d’empatia i compassió. Els dies 10, 17, 24 i 31 de març i 7 d’abril, a les 4 de la 
tarda, a Ca la Mestra. Inscripcions a l’Ajuntament de Monistrol o bé al Consell Comarcal 
del Moianès.
-La Botigueta d’intercanvi. Els dies 1 de març, 5 d’abril, 3 de maig, 7 de juny, 5 de juliol, 
9 d’agost, 6 de setembre, 4 d’octubre, 8 de novembre i 13 de desembre, d’11 a 1 del 
migdia. Grup de treball d’acció social.
- Taller “Empatia i compassió” : els dies 10, 17, 24 i 31 de març i 7 d’abril,  a les 4 de 
la tarda a Ca la Mestra. Inscripcions a l’Ajuntament o al Consell Comarcal del Moianès.
- Espai de jocs autogestionat. Tots els dimarts, dimecres i divendres, de 5 a 7 de la tarda, 
al Casal La Mestra.
- 1r Concurs Literari “Premi Marquet de les Roques”. Narració curta i poesia. Termini 
de presentació de les obres literàries: 9 d’abril. Consulteu les bases a www.savall.cat

SANT QUIRZE DE SAFAJA
- Bibliobús. dijous 5 i 19 de març de 2/4 de 12 a 2h del migdia.
- Gent Activa SQS. Activitats variades. Cada dimarts al matí. Veure calendari.
- Quarta edició feliç Dia del pare. A tots els pares que el cap de setmana del 20, 21 i 22 
de març, consumeixin o gastin en algun establiment i/o restaurant del municipi i que 
omplin la butlleta de desitjos: Sortegem un lot de productes de SQS.

SANTA MARIA D’OLÓ
- Bibliobús. Dimecres 4, 11, 18 i 25 de març de 4 a 7 de la tarda.
- Mercat setmanal. Dimarts al matí, a la plaça Sant Antoni Maria Claret.
-Gimnàstica Abdominal Hipopressiva. Els dilluns de febrer i març, d’1/4 de 8 del vespre 
a 1/4 de 9 del vespre, a l’Espai Hemalosa. Inscripció a l’Ajuntament. Places limitades. 
-Caramelles 2020: Dimarts dies 17, 24 i 31 de març d’1/4 de 10 de la nit a 10 a les 
10 de la nit, Assaigs. Dissabte 11 d’abril tarda i diumenge 12 d’abril al matí, Dies de 
Caramelles. Organitzat per l’Àrea Municipal de Música de Sta. Maria d’Oló.
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EXPOSICIONS 

CASTELLTERÇOL
-Del 9 al 27 de març, a l’Espai de Lectura, en horari de dilluns a divendres de 2/4 de 5 
a 2/4 de 8 de la tarda, Exposició de dibuixos d’Alfons Díaz i Donaire: Astèrix i Obèlix, 
els gals.

 MOIÀ 
- Fins al 8 de març, al Museu de Moià, exposició “Artist&Monts”, tot un món de matisos, 
formes i colors, de Montserrat Cardona. Accés gratuït i visitable en horari de museu.
- Del 12 de març al 10 de maig, al Museu de Moià, exposició temporal “olis sobre fusta 
i tela de Carme Morales”. Accés gratuït i visitable en horari de Museu.
- Durant tot el mes de març, a la biblioteca, exposició de pintures de l’artista moianès 
Climent Sala. 
- De l’1 al 15 d’abril, a la biblioteca, exposició “L’Angus i els monstres al món” – 
portades de la col·lecció. Amb la col·laboració de la llibreria “El petit tresor” de Vic i 
l’Editorial Casals. 

L’ESTANY
- Del 8 de febrer al 8 de març, a la sala polivalent de la Casa de Cultura, exposició 
“Recordar es también despertar” d’Eva Salvador.

PUNTS D’INTERÈS 
COVES DEL TOLL
Moià. 
-Fins al 20 de març, dissabtes, diumenges, festius i ponts, obertes de 2/4 d’11 del matí 
a 3 del migdia. 
-A partir del 21 de març, Les Coves del Toll, inicien el seu horari d’estiu, obrint els cap 
de setmana de 2/4 d’11 a 7 de la tarda, i els festius i ponts de 2/4 d’11 a 3 del migdia. 
-Del 6 al 9 d’abril, a les Coves del Toll, Obert per Pasqua!, de 2/4 d’11 a 2 del migdia. 
-Del 10 al 12 d’abril, a les Coves del Toll, Obert per Pasqua!, de 2/4 d’11 del  matí a 7 
de la tarda. 
-El 13 d’abril, les Coves del Toll, Obert per Pasqua!, de 2/4 d’11 a 3 de la tarda.
Última visita 30 minuts abans de tancar. Amb l’entrada de les Coves es pot visitar 
gratuïtament el Museu Arqueològic i Paleontològic de Moià ubicat a la Casa Natal Rafel 
Casanova de Moià. Per reserves de grups, activitats i tallers podeu contactar al 93 820 
91 34, de dilluns a divendres de 8 a 3 del migdia. Més informació a www.covesdeltoll.
com i a info@covesdeltoll.com. 
Del 6 al 9 d’abril, Casal de setmana santa, al Museu i a les Coves! Per més informació 
i inscripcions: 938209134 i info@covesdeltoll.com



15ACTIVITATS AL MOIANÈS I MARÇ 2020

MUSEU CASA NATAL RAFAEL CASANOVA - MUSEU ARQUEOLÒGIC I PALEONTÒLOGIC 
DE MOIÀ
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 a 3 del 
migdia. Per visites guiades i activitats cal reservar i contractar el servei amb anticipació 
al telèfon  93 820 91 34. 
-Del 6 al 9 d’abril, el Museu de Moià-Casa Rafel Casanova, Obrim per Pasqua!, de 2/4 
d’11 a 2 del migdia.

MONESTIR DE SANTA MARIA DE L’ESTANY
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 10h 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 
(Consulta les visites programades per setmana santa a: www.moianesturisme.cat)

CASA DE CULTURA - CENTRE DE VISITANTS DE L’ESTANY – LA MINA
Obert cada dia de dilluns a diumenge de les 10 del matí a les 2 del migdia. Més informació 
a www.viulestany.cat, al telèfon 93 830 30 00 / estany.dinamitza@estany.cat 
(veure les visites guiades pel mes de març als dies de l’Agenda).

ESPAI HEMALOSA 
Visites concertades a l’espai Hemalosa “Oló a ritme de teler” – Ecomuseu del Moianès. 
Més informació: Ajuntament de Santa Maria d’Oló i info@ecomuseu.olo@gmail.com 
(veure les visites guiades pel mes de març als dies de l’Agenda).
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