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desembre
DIUMENGE 1
- Castellcir. Festa Major d’Hivern – Sant Andreu. A 2/4 de 12 del matí, a la 
Quintana, Ioga. A la 1 del migdia, JAPAJAPA clown per a tota la família. A les 4 
de la tarda, a la sala Sant Jordi, Presentació del projecte Castellcir Sostenible. A 
les 6 de la tarda, al Casal, Cinema per a tota la família amb la projecció de Tadeo 
Jones. 
- Castellterçol. A les 10 del matí, al Centre d’Atenció Primària, Campanya de 
donació de sang.
- Moià. A partir de les 10 del matí, a la plaça Major, Fringe Viñas Festival. Vine 
al Mercat, escolta música, vota pel millor grup i guanya un lot de productes. 
Organitza ABIC , Joventuts Musicals i Ajuntament de Moià.

DIMARTS 3
- Sant Quirze Safaja. A les 9 del matí, al Centre Cívic Parc de l’Aigua, Pilates. 

DIMECRES 4 
- Moià. A 2/4 de 7 de la tarda, a l’Espai Jove La Pólvora, Xerrada sobre l’ús de 
pantalles i relacions saludables, a càrrec de la psicòloga Meritxell Blanco, amb la 
col·laboració del Consell Comarcal del Moianès. 

DIJOUS 5
- L’Estany. A les 7 de la tarda, a la sala polivalent de la Casa de Cultura, Xerrada 
– Teatre: posi’m dues cerveses i una taula periòdica. Organitza: Bibliobús Cavall 
Bernat i Sala de lectura. 

DIVENDRES 6
- Castellterçol. A les 11 del matí, a les Escoles Velles, Inauguració de l’exposició 
de pessebres. Agrupació de Pessebristes de Castellterçol – 75 anys.
- L’Estany. A les 10 del matí, al Local Social Cine, Vine a jugar a la Play Station 4 – 
Campionat de videojocs de futbol. Organitza: Penya Barcelonista de l’Estany. A 
les 5 de la tarda, al Local Social Cine, Cine Familiar. Organitza: Associació Cultural 
i Recreativa de l’Estany. A 2/4 de 8 del vespre, a la sala polivalent de la Casa 
de Cultura, Xerrada “Experiències en cooperatives”, a càrrec d’Ignasi Gómez 
Margarit. Organitza: Associació de la gent gran de l’Estany i Ajuntament. 
- Monistrol de Calders. De 10 a 1 del matí i de 5 a 8 de la tarda, al pavelló, Decorem 
el poble- fem els guarniments de Nadal (veure programa a part).

DISSABTE 7
- Calders. A les 5 de la tarda, a la plaça Major, Vine a buscar el tió de Nadal. 
Inscripcions a l’ajuntament i al bar Mirador (5€).
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- Castellterçol. Fira Capgirem l’Avet. A partir de les 5 de la tarda i fins les 11 
de la nit, a la plaça Prat de la Riba, Fira d’hivern de comerç local, entitats i 
artesania. A partir de les 5 de la tarda, al carrer Racó, Inflable demolution. A les 
6 de la tarda, a l’Espai de lectura, Inauguració exposició concurs de fotografia 
#Castellterçolpoblepagès i entrega de premis. A 2/4 de 7 de la tarda, a Cal 
Recader, Tast de 10 xocolates (1a sessió). A 2/4 de 8 del vespre, a la plaça Prat 
de la Riba, Grup musical de versions: ”d’Aquell Parell”. A les 8 del vespre, a 
Cal Recader, Tast de 10 xocolates (2a sessió), organitza: Activaterçol. Places 
limitades. Venda de tiquets a Pastisseria Miró (5€). A càrrec dels mestres 
xocolaters Francesc Brugarolas i Elies Miró. A partir de les 8 del vespre, Caldet 
de la Fira. També hi haurà tallers  d’adornaments nadalencs, de manualitats, 
de realitat virtual. Radio Castellterçol realitzarà un programa especial des de 
la Plaça Prat de la Riba. I taller de Tions a càrrec de l’Associació d’Escudellers de 
Castellterçol, en benefici de la Marató de TV3. Organitza: Ajuntament. 
- Collsuspina. A 2/4 d’11 del matí, al local social, Taller d’espelmes. 20 €. Places 
limitades. Organitza: Desperta Espurnes.
- L’Estany. A partir de les 10 del matí i fins a 2/4 de 2 del migdia, Inauguració d’un 
tram visitable de la Mina – es podrà visitar un tram habilitat. Organitza: Centre de 
Visitants de l’Estany. A les 6 de la tarda, a la sala polivalent de la Casa de Cultura, 
Xerrada: Les malalties minoritàries (berenar i donatiu Marató de TV3), a càrrec 
d’Emma Carné. A les 8 del vespre, al Local Social Cine, Teatre: Embolics d’Alta 
Costura, de Josep Torras Portí, a càrrec de l’Associació Teatral el Taló. Preu: 7€.
- Monistrol de Calders. De 10 a 1 del matí i de 5 a 8 de la tarda, al pavelló, Decorem 
el poble- fem els guarniments de Nadal (veure programa a part).

DIUMENGE 8
- Castellcir. A partir de les 11 del matí, Venda de rams de Castellcir amb tothom, 
per guarnir les nostres portes per les festes nadalenques.  
- Castellterçol. A les 6 de la tarda, al Centre Espai Escènic, Cineclub: Taste of 
cement. Organitza: Cineclub la Comarca del Moianès. 
- L’Estany. Fira de l’Estany. A 2/4 de 9 del matí, al costat de l’ajuntament, esmorzar 
popular: entrepà de botifarra. Preu: 3€. A 2/4 d’11 del matí, a la pista vella, Tirada 
de bitlles catalanes. Organitza: Club de bitlles catalanes Els Estanyencs. A 2/4 
d’11 del matí en anglès, a 2/4 de 12 del matí en castellà i a 2/4 d’1 del migdia en 
català, visites guiades al Monestir i al claustre. D’11 a 1 del matí, a l’aparcament, 
Revoltim – Activitat infantil. Organitza: ACR. A 3/4 de 2 del migdia, a la plaça del 
Monestir, Veredicte i lliurament de premis del 48è Concurs de Pintura ràpida. 
A les 5 de la tarda, al Local Social Cine, Ball de Fira amb Sílvia Bas. I de 9 a 
2 del migdia: Fira d’artesans, pintors i entitats, i moltes altres activitats, com 
passejada en tractor i vehicles de l’ADF (donatiu per la Marató de TV3).
- Santa Maria d’Oló. A 2/4 d’11 del matí, visita a l’espai Hemalosa i a l’atelier de 
l’artista Glòria Segalà (pintura sensitiva). Imprescindible inscripció prèvia a info.
ecomuseu.olo@gmail.com o al 938385000.
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DIMARTS 10 
- Castellterçol. A les 6 de la tarda, a l’Espai de Lectura, Xerrada: L’ús de pantalles i 
relacions saludables, a càrrec de la psicòloga Meritxell Blanco. Organitza Consell 
Comarcal i Ajuntament.
- Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca, tarda de tallers: tot retallant i 
enganxant en farem un de blanc, un de ros i un de negre... qui són? Els Tres 
Reis d’Orient. A les 6 de la tarda, a Can Carner, Xerrada: Compres segures 
per internet. Organitza: Consell Comarcal del Moianès. A les 8 del vespre, a la 
biblioteca, Llegir el teatre, tertúlia sobre l’obra de teatre: “Europa Bull”, de Jordi 
Oriola, a càrrec d’Elvira Permanyer
- Sant Quirze Safaja. A les 10 del matí, davant de l’ajuntament, Caminada.

DIMECRES 11
- L’Estany. De 6 a 8 de la tarda, a la Casa de Cultura, 2a sessió del curs de benestar 
per a persones cuidadores no professionals. Organitza: Ajuntament de l’Estany 
i Consell Comarcal del Moianès.

DIJOUS 12
- Calders. A les 5 de la tarda, al Casal de Calders, xerrada: Com evitar estafes a 
domicili? Eines i recomanacions per a la gent gran. Organitza: Consell Comarcal 
i Ajuntament. 
- Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, a l’Espai Jove La Pólvora, Taller idees de regals 
econòmics i sostenibles. 
- Santa Maria d’Oló. A les 5 de la tarda, al Centru, Xerrada: l’ús de pantalles 
i relacions saludables. Organitza: Consell Comarcal del Moianès i Ajuntament.

DIVENDRES 13
- Calders. A 2/4 de 4 i a 1/4 de 6 de la tarda, doble sessió de teatre, El nas de 
Satanàs, de l’escola Anton Busquets i Punset. 
- Moià. De 3 a 6 de la tarda, a la Plaça del CAP, Activitats per a tots els infants del 
poble i cursa solidària per la Marató de TV3. Escola Pia i Afa Escola Pia de Moià, 
i altres entitats i associacions de Moià. A 2/4 de 8 del vespre, a la biblioteca, 
xerrada “Introducció als jocs de taula moderns”, a càrrec de l’Associació Caldaus. 
A les 8 de la tarda, a l’Espai Jove La Pólvora, Concert. 
- Santa Maria d’Oló. A 1/4 de 4 de la tarda, a l’Espai Hemalosa, Emociona’t: obra 
de teatre dels nens i nenes de l’escola Sesmon d’Oló. 

DISSABTE 14
- Castellterçol. A les 6 de la tarda, al Centre Espai Escènic, Ballem: Ballada de 
Nadal de l’Esbart Rosa d’Abril. Activitat per La Marató de TV3. A la plaça Vella, 
Gran Pessebre, a càrrec de l’Agrupació de Pessebristes de Castellterçol, amb la 
participació de tothom.

desembre
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- Collsuspina. Amb sortida a 2/4 de 9 del matí, des del centre del poble, Caminada 
popular, per la Marató de TV3. Recorregut de 8 km - 6€ -  amb esmorzar a 
l’arribada. Més informació a l’Ajuntament. 
- L’Estany. Durant tot el dia, Activitats per la Marató de TV3. De 10 del matí a 2 
del migdia, a la plaça del Monestir, 2n mercat de segona mà i jocs tradicionals 
per a la mainada. A les 11 del matí, a la plaça del Monestir, esmorzar solidari: 
melindros i xocolata calenta. A 2/4 d’1 del migdia, a la plaça del Monestir, balls 
en línia, zumba masterclass i sardanes. A les 5 de la tarda, a la pista Vella, Tirada 
popular de bitlles catalanes. Organitza: L’Estany per la Marató. Col·labora: 
Ajuntament de l’Estany i ADF Quercus.
- Moià. A les 11 del matí, a l’església de l’Escola Pia, Concert Solidari de l’Escola 
de Música de l’Escola Pia. D’11 a 12 del matí, al museu Casa Rafel Casanova, 
Taller d’iniciació al teixit manual, a càrrec de Remei Graupera. Inscripcions: 
600923213. A les 12 del migdia, a la plaça del CAP, Fringe Viñas Festival: concert 
del grup guanyador del concurs: Grup Miops. Organitza: Ajuntament de Moià, 
Joventuts Musical i l’ABIC. A les 8 del vespre, a l’Auditori de Sant Josep, Concert 
de Joventuts Musicals: Duo Vallés – Vera, saxo i piano. A les 10 de la nit, a l’Espai 
Cultural Les Faixes, Nit de Somnis. Festa de l’Escola Municipal de Dansa.
- Monistrol de Calders. De 10 del matí a 2 del migdia, davant de l’ajuntament, 
Paradeta de Nadal per la Marató 2019. Organitza: Casal L’Espiga. De 4 a 8 de 
la tarda, al Casal la Mestra, Taller de costura nadalenca (5€), a càrrec de Crea’t 
Handmade (veure programa a part). A les 5 de la tarda, a la plaça Nova, Engeguem 
el Nadal – Decorem l’arbre. 
- Sant Quirze Safaja. A les 11 del matí, ens trobem a la plaça de l’Església per anar 
a buscar el tió. Taller de manualitats a la plaça i pica-pica.
- Santa Maria d’Oló. De 6 a 2/4 de 8 de la tarda, a dalt del poble, VII Pessebre 
Vivent. Entrada 6 € a partir de 3 anys. Amb pa torrat i botifarra per tothom. 

DIUMENGE 15
- Castellterçol. A les 8 del matí, amb sortida des del Centre d’Atenció Primària, 
Sortida botànica a la cova del Penitent i font de les Febres (Granera). A les 
12 del matí, a l’Espai de Lectura, Taller d’estudi i determinació de plantes, a 
càrrec de Flora Catalana Moianès. A les 6 de la tarda, al Centre Espai Escènic, 
Cineclub: Aftermath. Organitza: Cineclub la Comarca del Moianès. A la plaça 
Vella, Gran Pessebre, a càrrec de l’Agrupació de Pessebristes de Castellterçol, 
amb la participació de tothom.
- L’Estany. A les 10 del matí, a la Pista Vella, Campionat de Botxes.
- Moià. Durant tot el matí, a la plaça de Sant Sebastià i a la plaça de Can Rocafort, 
Fira del Tió i Mercat del Trasto i Trobada de plaques de cava i col·leccionisme. 
Organitza: Ajuntament.  Al matí, a l’ajuntament vell (plaça Sant Sebastià), 
Inauguració de l’exposició de pessebres i diorames nadalencs, i tallers a la plaça 
per fer decoracions nadalenques. Organitza: Pessebristes de Moià. 
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- Monistrol de Calders. A les 12 del migdia, a la plaça Nova, On és el tió?.
- Sant Quirze Safaja. XI Pedalada Popular – III Caminada o cursa (CACO). De 8 
a 9 del matí, al Parc de l’Aigua, recollida de dorsals, i de 9 a 2/4 de 10 del matí, 
sortida lliure. Els beneficis aniran destinats a la Marató de TV3. Inscripcions: 
anticipades www.sqs.cat o el mateix dia al Parc de l’aigua de 8 a 9 del matí. Més 
informació: www.sqs.cat. 
- Santa Maria d’Oló. A les 5 de la tarda, a la fundació La Plana, Tertúlia de 
pensadors de la pau. Més informació: info@fundaciolaplana.org. De 6 a 7 de la 
tarda, a dalt del poble, VII Pessebre Vivent. Entrada 6 € a partir de 3 anys.  Amb 
pa torrat i botifarra per tothom. 

DILLUNS 16
- Castellterçol. A les 10 del matí, amb sortida des de la plaça Vella, 2a Cursa 
solidària de Nadal amb els alumnes de l’IE Castellteçol.

DIMARTS 17
- Calders. A les 5 de la tarda, al Casal de Calders, Xerrada: Compres segures per 
internet. Organitza: Consell Comarcal del Moianès i Ajuntament. 
- Moià. A les 5 de la tarda, al Restaurant Les Voltes, Taller de cuina per a joves, a 
càrrec de Jan Fargas (Restaurant Les Voltes).

DIMECRES 18
- Castellcir. A les 12 del matí, a la plaça de l’Era, Penjada de desitjos a l’arbre de 
Nadal. 
- Sant Quirze Safaja. A les 5 de la tarda, a la casa del poble, Taller de decoració 
de Nadal. Cal inscriure’s al 93 866 03 68 o a st.quirzes@diba.cat -  Ajuntament.

DIJOUS 19
- Castellterçol. A 3/4 de 4 de la tarda, al pavelló municipal, Tradicional Concert 
de Nadal de l’IE Castellterçol. 
- Moià. A les 7 de la tarda, a l’Espai Jove La Pólvora, Cinema Jove. 

DIVENDRES 20
- L’Estany. A les 6 de la tarda, al Casal de L’Estany, Xerrada Compres segures per 
internet  i Com evitar estafes a domicili? Eines i recomanacions per a gent gran. 
Organitza: Consell Comarcal del Moianès i Ajuntament. 
- Castellterçol. A les 6 de la tarda, a la plaça Vella - Espai de Lectura, Caga tió 
popular.  
- Moià. A les 8 del vespre, al claustre de l’Escola Pia, Tradicionals Pastorets.

DISSABTE 21 
- Castellterçol. A les 11 del matí, al Centre Espai Escènic, Concert de Nadal de 
l’Escola Música i Dansa. 

desembre
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-Moià. A les 12 del migdia, a la plaça Sant Sebastià, Arribada del Pare Noel i 
cantada de nadales. L’Acadèmia d’idiomes Level organitza l’arribada del Pare 
Noel per celebrar els 20 anys de l’acadèmica. També hi haurà una cantada 
de nadales a càrrec dels alumnes de música moderna de Quim Vila. Hi haurà 
xocolatada i activitats per a tothom. A 2/4 de 6 de la tarda, a l’Espai Cultural Les 
Faixes, Concert de l’Espai Musical de Moià. 
- Monistrol de Calders. De 10 a 2 del matí, al Casal La Mestra, Taller de manualitats 
Decopatch (5€ col·laboració amb la investigació del càncer infantil). Organitza: 
Ampa Escola L’Esqueix (veure programa a part).
- Santa Maria d’Oló. De 2/4 d’11 del matí a les 6 de la tarda, a la fundació La 
Plana, Taller de salut. Més informació: info@fundaciolaplana.org

DIUMENGE 22
- Castellterçol. A les 6 de la tarda, al Centre Espai Escènic, Cineclub: Turneja. 
Organitza: Cineclub la Comarca del Moianès. 
- Collsuspina. A les 12 del migdia, al local social, Concert de Nadal i Vermut, amb 
l’orquestra de Collsuspina.
- L’Estany. A les 12 del migdia, a la plaça del Monestir, Vine a fer Cagar el Tió. 
Organitza: Associació Cultural i Recreativa de l’Estany. A les 6 de la tarda, a la 
sala polivalent de la Casa de Cultura, Concert entre amics; peces d’en Djavan, 
cantautor i compositor brasiler. Organitza: Lluís Vilardell i Cristina Álvarez. 
- Moià. A les 6 de la tarda, a l’Auditori de Sant Josep, Presentació dels poemaris 
de Carles Riera «Déu és a prop» i «Història natural».  
- Monistrol de Calders. A les 12 del migdia, al pavelló, Caguem el Tió. A les 6 de la 
tarda, a la Sala Petita, Concert de Nadal a càrrec de la coral Taral·lejant Albades.
- Sant Quirze Safaja. A les 11 del matí, al Parc de l’Aigua, El tió ja no pot més! 
Cagarem el tió, taller de cartes màgiques i lliurament de la carta a la bústia reial 
i pica-pica nadalenc.
- Santa Maria d’Oló. Fira de Nadal. Al llarg del matí i fins al migdia, a la plaça 
Catalunya, amb parades d’artesania i productes de la terra, i activitats per a tots 
els públics, animació infantil, visita guiada a l’espai hemalosa... De 10 a 2 del 
matí, a la fira de Nadal, Recollida de joguines. Organitza: Creu Roja. A les 6 de la 
tarda, a l’Espai Hemalosa, Concert de Nadal de l’Aula de Música d’Oló. 

DIMARTS 24
- Castellcir. A les 7 de la tarda, Tió de Nadal. 
- Collsuspina. A la tarda, al local social, Tió de Nadal. 
- Moià. A partir de les 5 de la tarda, a la plaça del CAP, Caga Tió popular, amb 
animació infantil. Organitza: Ajuntament.  
- Santa Maria d’Oló. A les 8 del vespre, a l’Església Nova, Misa del Gall.

desembre
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DIMECRES 25
- Castellterçol. A les 8 del vespre, al Centre Espai Escènic, Els Pastorets, a càrrec 
de l’Esplai Draks i Grup Nou de Teatre.
- Moià. A les 7 de la tarda, a l’Espai Cultural Les Faixes, Representació Els 
Pastorets. A la tarda, al gimnàs de l’IES Moianès, Quinto de Nadal del CE Moià.
- Monistrol de Calders. De 8 de la tarda a 11 de la nit, a la Sala Petita, Sessió de 
Quinto. Organitza: Grup de Teatre Centre Parroquial de Monistrol de Calders. 

DIJOUS 26
- Castellterçol. A les 7 de la tarda, al pavelló municipal, Quinto de Nadal dels 
Diables de Castellterçol.
- L’Estany. A les 6 de la tarda, al local social Cine, Quinto de Nadal. 
- Moià. A la tarda, al gimnàs de l’IES Moianès, Quinto de Nadal del CE Moià.
- Monistrol de Calders. De 6 de la tarda a 9 del vespre, a la Sala Petita, Sessió de 
Quinto. Organitza: Grup de Teatre Centre Parroquial de Monistrol de Calders. 
- Santa Maria d’Oló. A les 6 de la tarda, a l’Espai Hemalosa, Quinto del FC Oló. 

DIVENDRES 27
- Moià. A les 6 de la tarda, a la biblioteca, tarda de contes: “L’arbre del senyor 
Edudald” i altres contes ambientats en les festes de Nadal, a càrrec de Mònica 
Torra. 
- Monistrol de Calders. De 5 a 8 de la tarda, al pavelló, Tarda de ping pong.

DISSABTE 28
- Castellterçol. La Nit del Pessebre. A les 6 de la tarda, des de les Escoles Velles, 
La Ruta dels Pessebres – Pas a pas,  i a les 8 de la tarda, Kahoot, escape room, 
coca i xocolata desfeta. 
- Moià. A les 5 de la tarda, a la plaça Major, Arribada del carter dels Reis. A la 
tarda, al gimnàs de l’IES Moianès, Quinto de Nadal del CE Moià. A 2/4 de 9 del 
vespre, a l’Auditori de Sant Josep, Concert de Nadal del Cor Xera.
- Monistrol de Calders. A les 5 de la tarda, al Barral, Taller infantil “Escultura de 
cuir”. Organitza: Associació cultural El Barral. 

DIUMENGE 29
- Calders. A 2/4 de 7 de la tarda, al Centre Cívic, vine a portar la carta al patge 
reial.
- Castellterçol. A 2/4 de 7 de la tarda, als jardins de Cal Recader, Patge reial. 
- Collsuspina. A les 12 del migdia, a l’ajuntament, Vine a portar la carta als Reis.
- L’Estany. A les 12 del matí, a l’església de Santa Maria de l’Estany, Vine a rebre 
els Carters Reials. Organitza: Associació Cultural i Recreativa de l’Estany. 
- Moià. A les 7 de la tarda, a l’Espai Cultural Les Faixes, Representació Els 
Pastorets.

desembre
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- Monistrol de Calders. A les 12 del matí, a la plaça Nova, Portem la carta al patge. 
De 6 de la tarda a 9 del vespre, a la Sala Petita, Sessió de Quinto. Organitza: Grup 
de Teatre Centre Parroquial de Monistrol de Calders. 
- Santa Maria d’Oló. A les 11 del matí, a l’Espai Hemalosa, Espectacle infantil amb 
Cacauet Teatre. Seguidament, arribada de les princeses d’orient per recollir les 
cartes dels més menuts.

DILLUNS 30
- Santa Maria d’Oló. Sortida al Campi qui Jugui amb el Moviment Júnior. 

DIMARTS 31
- Castellterçol. A la plaça Vella, Cursa de Sant Silvestre. 
- Moià. A partir de les 5 de la tarda, a la plaça Sant Sebastià, Cursa de Sant 
Silvestre. 
- Monistrol de Calders. A 3/4 de 12 de la nit, a la plaça de l’Escorxador, Cremem 
el 2019 i Benvingut el 2020. A partir de 2/4 d’1 de la nit, al pavelló, Cap d’any al 
Sot, i a les 2 de la nit, Insershow en Concert.
- Santa Maria d’Oló. A partir de les 8 de la tarda, a La Fundació Plana, Cap d’any a 
La Plana: Música de Clara Peya, sopar de cap dany, campanades, Upúpids (reggae 
& funk) i PD Cindy de la guia (tropical) i PD Quelic. Preu social 40 €. Reserves a 
funlaplana@gmail.com / 93 838 52 03. Després de les campanades, al pavelló 
municipal, Nit de Cap d’Any.

DIMECRES 1
- Castellterçol. A 2/4 de 8 de la tarda, al Centre Espai Escènic, Els Pastorets.  
- Moià. A la tarda, al gimnàs de l’IES Moianès, Quinto de Nadal del CE Moià. A les 
7 de la tarda, a l’Espai Cultural Les Faixes, Representació Els Pastorets.

DIJOUS 2
- Moià. A partir de les 5 de la tarda, a la biblioteca, Vine a fer el teu fanalet per 
a rebre els Reis d’Orient, a càrrec de Creativa. Amb el suport de l’Ajuntament de 
Moià.

DIVENDRES 3
- Monistrol de Calders. De 4 a 8 de la tarda, al Casal La Mestra, Taller de costura 
secreta, a càrrec de Creat Handmade (veure programa a part). De 5 a 8 de la 
tarda, al pavelló, Tarda de ping pong. De 9 a 11 de la nit, a l’Escola l’Esqueix, 
Encàrrecs Reials. 

gener
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DISSABTE 4
- Monistrol de Calders. A les 4 de la tarda, a la Sala Petita, Taller de Fanalets. 
Organitza: Jovent de Monistrol.
- Santa Maria d’Oló. A partir de les 4 de la tarda, a l’escola Sesmon, Tarda de 
Fanalets amb els monitors del Moviment Júnior. 

DIUMENGE 5
- Calders. A la tarda, arriben Ses Majestats els Reis Mags de l’Orient. Més 
informació a la web de l’ajuntament.
- Castellcir. A les 7 de la tarda, Rebuda als Reis Mags d’Orient. 
- Castellterçol. A partir de 2/4 de 7 de la tarda, Cavalcada de S.S.M.M. Reis Mags 
d’Orient. 
- Collsuspina. A la tarda, Cavalcada de Reis. 
- L’Estany. A les 7 de la tarda, Arribada dels Reis Mags d’Orient. Organitza 
l’Associació Cultural i Recreativa de l’Estany. 
- Moià. A les 6 de la tarda, a l’Avinguda de la Vila, Cavalcada de Reis.
- Monistrol de Calders. A les 12 del migdia, al Saladic, Alimentem els cavalls. I a 
les 6 de la tarda, a la Platanera, Cavalcada de Reis.
- SQS. Arribada dels Reis d’Orient. 
- Santa Maria d’Oló. A partir de les 6 de la tarda, Cavalcada de Reis. Recorregut 
per l’Avinguda Manuel López i ofrena a l’església de Dalt el poble. Després, es farà 
l’entrega de regals al pavelló municipal. A les 12 de la nit, al pavelló municipal, 
ball amb el grup de versions Waikiki.

DILLUNS 6
- Moià. A la tarda, al gimnàs de l’IES Moianès, Quinto de Nadal del CE Moià.
- Monistrol de Calders. A 2/4 de 4 de la tarda, a Ca la Mestra, Torneig Fifa 2019.

DIVENDRES 10
- Moià. A les 6 de la tarda, a l’Espai Jove La Pólvora, Trobada jove: encarem el 
2020. Pluja d’idees. 

DISSABTE 11
-Moià. A les 12 del migdia, al Museu de Moià, inauguració de l’exposició 
temporal “Artist¬Monts”, tot un món de matisos, formes i colors, de Montserrat 
Cardona”.

DIMECRES 15
- L’Estany. A les 7 de la tarda, a la Casa de Cultura, Xerrada amb Vicent Partal. 

DIVENDRES 17 
- Castellterçol. Els municipis de Castellcir, Castellterçol, SQS i Granera  - Festa de 
Sant Antoni Abat, amb els tradicionals tres tombs.

gener
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- Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca, espectacle familiar de titelles de 
Festa Major. A les 6 de la tarda, a l’Espai Jove La Pólvora, Com fer la volta al món 
amb pocs diners, amb la col·laboració de Jordi Vilagut.
DISSABTE 18
- Moià. A les 7 de la tarda, Entrega de la bandera dels Tres Tombs al banderer 
2020. A les 8 del vespre, a l’Auditori de Sant Josep, Concert Joventuts Musicals: 
Anabel Real, soprano i Hug Vilamala, piano.

DIUMENGE 19
- Calders. Al matí, Caminada. Més informació: web de l’ajuntament.
- Moià. A  partit de les 9 del matí, amb sortida des de davant el pavelló poliesportiu, 
XVIII edició de la Cursa Dos Turons. Dues curses de muntanya i curses infantils. 
Informació i inscripcions: www.2turons.cat. A 2/4 d’1 del migdia, a la plaça del 
CAP, Danses tradicionals de Moià. Ball del Ciri, Gitanes i Garrofins. A partir de 
les 7 de la tarda, per les places de Moià, Ballada dels Garrofins. 
- Santa Maria d’Oló. A 2/4 de 10 del matí, Caminada de Sant Sebastià per la 
Marató de TV3. A les 12 del matí, a la plaça Sant Antoni Maria Claret, Concert-
Vermut amb la Quarta Justa. Organitza: Els amics de la Marató. 

DILLUNS 20
 - Moià. A les 12 del migdia, a l’església parroquial, Sant Sebastià - Festa Major 
d’Hivern. Ofici de Sant Sebastià i ballada dels Garrofins. 

DIMECRES 22
- Calders. Festa Major d’hivern. Escudella de Festa Major.

DIVENDRES 24
- Moià. A les 7 de la tarda, a l’Espai Jove La Pólvora, Cinema Jove. 

DISSABTE 25
- Moià. A partir de les 7 de la tarda, a la plaça Major, Botifarrada popular dels 
Tres Tombs. 

DIUMENGE 26
- Moià. Durant tot el matí, pels diferents carrers de Moià, Passant dels Tres 
Tombs. A la 1 del migdia, davant l’església parroquial, Interpretació del Ball del 
Contrapàs. 

DILLUNS 27
- Moià. A les 8 del vespre, a la biblioteca, Tertúlia de la novel·la “Las memorias de 
Adriano”, de Marguerite Yourcenar, a càrrec de Marià Baqués.

gener
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DIMARTS 28 - Moià. A les 6 de la tarda, a l’Espai Jove La Pólvora, Taller de 
manualitats i papiroflèxia. A les 8 del vespre, a la biblioteca, llegir Teatre, tertúlia 
sobre l’obra de teatre “La casa de les Aranyes”, de Paco Zarzoso, a càrrec d’Elvira 
Permanyer.

(Consultar els horaris d’algunes de les següents activitats per als mesos de 
desembre 2019 i gener 2020 als respectius ajuntaments. Els horaris es poden 
veure modificats degut als dies festius o vigílies de festa).

CALDERS
- Bibliobús. Dijous 5 i 19 de desembre, d’11 a 2/4 de 2 del migdia.
- Mercat setmanal. Dissabte al matí.
- Trobades lúdiques del Caldaus. Cada dimarts a partir d’1/4 de 10 del vespre, a 
la sala d’entitats o biblioteca: jocs de taula com el Catan, Carcassone, Pandèmic... 
Més informació: caldausludic@gmail.com
- Activitats al Casal social de Calders. T’oferim reforç escolar, ceràmica per a 
infants, anglès per a adults, contacontes, pilates, zumba, gimnàstica per a gent 
gran, cos i consciència, dansa kids, voleibol, patinatge, gimnàstica rítmica i 
judo. Cal realitzar preinscripció abans de l’inici de l’activitat. Places limitades. 
Inscripcions i pagaments al Casal Social de Calders. 
T938309263 casal@calders.cat
- Activitats de l’Atap Calders. Cada dimecres d’1/4 de 8 a 1/4 de 9 del vespre, al 
Casal Social de Calders, Txi-kung.  

CASTELLCIR
- Bibliobús. Dijous 5 i 19 de desembre, de 12 a 2 del migdia.

CASTELLTERÇOL
- Bibliobús. Dijous 5, 12 i 19 de desembre, de 4 a 7 de la tarda, a la plaça Prat de 
la Riba.
- 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.
- Espai de lectura.  Obert de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 del vespre, a la plaça Vella. 
- Escacs. Els dilluns, dimarts i divendres de 2/4 de 8 a 9 del vespre a l’Espai de 
Lectura.

gener
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- 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. 
- Assaig coral. Dimarts 5 de novembre, a Cal Recader, de 10 a 12 de la nit i 
dissabte 23 de novembre, de 9 a 11 del matí. 
- 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).
- 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. 
- Esplai Draks. Els dissabtes, a partir de les 6 de la tarda i fins les 8, a Cal Recader.
- Casal Arrels – Bingo. Els diumenges 10, 17 i 24 de novembre, de 6 a 20 a les 
Escoles Velles, Bingo. A partir de les 8h hi haurà sopar.

COLLSUSPINA
- Bibliobús. Dimarts 3 i 17 de desembre, de 4 a 7 de la tarda.
- Casal de la Gent Gran – activitats. Els dilluns, de 5 a 8 de la tarda, puntes de 
coixí. Els dimarts de 2/4 de 4 a 5 de la tarda, Taller de memòria i de 5 a 8 de la 
tarda, Costura. Els dimecres de 2/4 de 4 a 2/4 de 5 de la tarda, Gimnàstica. Els 
dijous a partir de les 3, Ganxet, i a 1/4 de 4, jocs de taula, a la biblioteca. Al Casal 
hi pots venir sempre que vulguis, hi som totes les tardes de 3 a 7.
- Punt Jove i Punt de Trobada. Els divendres de 2/4 de 5 a 8 del vespre, i els 
dissabtes de 2/4 de 6 de la tarda a 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 és farà desprès de la missa de 2/4 
d’1, cada primer diumenge de mes. Més informació: Ajuntament de Granera. 

L’ESTANY
- Bibliobús. Dimecres 4 i 18 de desembre, d’11 a 2/4 de 2 del matí. 
- Mercat setmanal. Dimarts al matí, al centre del poble.
- Club de rol. Els dilluns, de 2/4 de 6 a 7 de la tarda, a l’escola. A càrrec de Sergi: 
676900981. 
- Biodansa. Els dilluns, cada 15 dies, de 2/4 de 8 a 9 del vespre, a l’hotel d’entitats. 
A càrrec d’Antònia Sentías: 669877573.
- 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.

activitats de les entitats / ajuntaments
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- Zumba. Els dimarts, de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del vespre, al Local social Cine. 
- Cant Coral. Els dimarts, de 9 a 10 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 ¾ de 8 de la tarda, a l’hotel 
d’entitats, Ioga, a càrrec d’Eli Vidal. 
- Taller de dibuix i còmic. Els dimecres, de 2/4 de 6 a 7 de la tarda, a l’Escola. A 
càrrec de Sergi: 676900981. 
- Ioga per adolescents. Els dimecres, de 8 a 9 del vespre, a la Sala Polivalent de 
la Casa de Cultura, amb Eli Vidal. 
- 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.
- Consultori de noves tecnologies. El primer divendres de mes, de 6 a 7 de la 
tarda, a l’associació de la Gent Gran de l’Estany. 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.
- Sardanes. Els dissabtes de 6 a 8 del vespre, al local social Cine. Organitza: 
Associació de la gent gran de l’Estany.

MOIÀ
- Mercat setmanal. Diumenge al matí a la plaça Major.
- Conversa en idiomes a la Biblioteca. Els dilluns de 2/4 de 4 a 2/4 de 5 de la 
tarda, Italià. Els dilluns d’1/4 de 4 a 1/4 de 5 de la tarda, anglès. I els dimarts de 
2/4 de 4 a 2/4 de 5 de la tarda, alemany i francès. Imprescindible coneixement 
de l’idioma nivell conversa. Aquesta activitat és possible gràcies als voluntaris 
internacionals de la Comunitat dels Avets. 
- Recollida de joguines. Fins el 20 de desembre, a la biblioteca, sota el lema “Els 
seus drets en joc” recollida de joguines noves, no bèl·liques i no sexistes, per als 
infants sense recursos del municipi. Campanya organitzada per la Creu Roja.
- Atrapallibres a la Biblioteca. Aquest mes de desembre hi haurà la primera 
trobada dels participants als tres clubs de lectura lligats a l’Atrapallibres del 
Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil. Si tens entre 9 i 11 anys, encara ets a 
temps a apuntar-te a la Biblioteca. 
- Llumineta de la Biblioteca. Durant tot el mes de desembre, a la biblioteca, 
sortegem una panera literària infantil i una d’adults. Només cal que t’emportis 

activitats de les entitats / ajuntaments
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en préstec algun document, i la panera pot ser teva! El sorteig es farà el dia 28 
de desembre.
- 1r Concurs de Pessebres de Moià. Dues categories: particulars i establiments. 
Inscripcions fins al 21 de desembre, a través de pessebristes.moia@gmail.com o 
691446171. Troba les bases del concurs a les webs dels Pessebristes de Moià i 
Ajuntament de Moià.
- 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. 
- Gent Gran activa. Cada dilluns amb sortida a 2/4 de 10 del matí, des de la plaça 
del CAP, Caminades Saludables. Cada dilluns a 2/4 de 10 del matí, a Can Carner, 
Taller de manualitats. Els dimecres i divendres a les 11, a Can Carner, Taller de 
memòria. Informació i inscripcions: Ajuntament de Moià.
- Grup de suport emocional i ajuda mútua. Un recurs de suport psicològic per 
a persones cuidadores no professionals. Inici el dimarts 15 d’octubre de 10 a 
2/4 de 2 del matí. Les sessions tindran lloc del 15 d’octubre al 17 de desembre. 
Inscripcions a l’Ajuntament. 
- Venda del calendari de l’Associació Cultural Modilianum per a l’any 2020 amb 
fotografies històriques de Moià. Amb la compra del calendari es col·labora en 
les activitats de Moianès Solidari. 

MONISTROL DE CALDERS
- Bibliobús. Dimecres 11 de desembre, d’11 a 2/4 de 2 del matí.
- Botigueta d’intercanvi. Del dia 4 al 18 de desembre, a la planta baixa de 
l’ajuntament, els dilluns, dimecres i dissabtes de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de ka tarda.
- Recollida d’ampolles de cava – Fomentem el reciclatge. De dilluns a divendres 
en horari d’atenció al públic, a l’ajuntament de Monistrol de Calders.
- Concurs decorem la nostra façana. Decora la teva façana, porta, finestra... hi 
haurà 3 categories: decoració més sostenible, més original i més espectacular. 
Inscripcions a l’ajuntament o al mail festesdemonistrol@gmail.com, fins el 22 de 
desembre. Es donaran els premis la nit de reis al Pavelló.
- Ludoteca autogestionada. A partir del 4 de desembre, tots els dimecres i 
divendres de 5 a 7 de la tarda, al Casal La Mestra. Aquest hivern no passis fred al 
carrer amb la canalla i porta jocs al Casal.
- Taller de memòria. Tots els divendres de 5 a 7 de la tarda, al Casal L’Espiga, 
Taller de memòria per a gent gran. Més informació i inscripcions a l’Ajuntament. 

SANT QUIRZE DE SAFAJA
- Bibliobús. Dijous 12 de desembre, de 2/4 de 12 a 2 del matí.
- Classes de Cardio. Opcions: Dimarts de 7 a 8 de la tarda o dimecres de 2/4 de 9 
a 2/4 de 10 del vespre. Cost: 20€/mes. Més informació: Ajuntament. 
- 8è Casal de Nadal – L’Olor de Nadal. Els dies 23, 24, 27, 30 i 31 de desembre 

activitats de les entitats / ajuntaments
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del 2019 i 2 i 3 de gener del 2020, al Centre Cívic Parc de l’Aigua (amb excursió de 
dia sencer a un Parc de les Olors). Més informació: Ajuntament de Sant Quirze 
Safaja. 

SANTA MARIA D’OLÓ
- Bibliobús. Dimecres 4, 11 i 18 de desembre, de 4 a 7 de la tarda.
- Mercat setmanal. Dimarts al matí a la plaça Sant Antoni Maria Claret.
- Activitats al Centru. Dimecres, dijous i divendres, de 4 a 5 de la tarda, Reforç 
Escolar al Centru.  

CASTELLTERÇOL
· Fins al 10 de gener, a la Sala de lectura, Exposició concurs de fotografia 
#Castellterçolpoblepagès.
· 75 anys de l’Agrupació de Pessebristes de Castellterçol. Exposició de pessebre 
als aparadors de les botigues del poble. Amb la col·laboració del comerç de 
Castellterçol i l’ajuntament. 
· Fins al 26 de gener, a les Escoles Velles, Exposició de Pessebres. Agrupació de 
pessebristes de Castellterçol. Horari: Dissabtes, diumenges i tots els festius, de 
12 a 2 del migdia i de 5 a 8 de la tarda. 

L’ESTANY
· Fins al 8 de desembre, a la sala polivalent de la Casa de Cultura, exposició: 
“Violència de gènere”, a càrrec del col·lectiu Reivindic[ART].

MOIÀ
· Fins al 20 de gener de 2020, al Museu de Moià, Exposició “1939 l’Abans i el 
després”, en commemoració del 80è Aniversari de la finalització de la Guerra 
Civil Espanyola.  
· Fins al 20 de desembre, al Museu de Moià, exposició temporal “L’Art del Tèxtil 
Manual”. Tapissos de Remei Graupera. 
· Fins al 9 de desembre, a la biblioteca, exposició “Interdependents, 
corresponsables”: una exposició sobre l’Agenda 2030 i el treball de recerca de 
batxillerat. Exposició basada en treballs de recerca d’estudiants de batxillerat 
que dona a conèixer l’Agenda 2030 de Desenvolupament sostenible, adoptada 
per l’ONU. Amb el suport de la UB i Diputació de Barcelona.
· Durant tot el mes de desembre, a la biblioteca, exposició de quadres de façanes 
de pedra de diversos edificis de Moià, creats per Josep Fonts Canellas. 
· A partir del 9 de gener, al museu de Moià, exposició temporal “Artist&Monts”, 
tot un món de matisos, formes i colors de Montserrat Cardona. Accés gratuït i 
visitable en horari de Museu.
· Del 6 de desembre al 12 de gener, a l’ajuntament Vell, plaça Sant Sebastià, XXVII 
edició de l’exposició de diorames dels Pessebristes de Moià. Horari: Dissabtes i 
vigílies de 5 a 8 de la tarda. Festius d’11 a 2 del matí i de 5 a 8 de la tarda.

exposicions
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ARXIU HISTÒRIC
Moià. Per consultes cal concertar-ho al 938207600 o a arxiu@arxiu.moia.cat. 
També podeu veure les novetats al web http://arxiu.moia.cat/

COVES DEL TOLL*
Moià. Horari d’hivern: Dissabtes, diumenges, festius i ponts de 2/4 d’11 a 3 del 
migdia (última visita 30 minuts abans de tancar). Amb l’entrada de les Coves es 
pot visitar gratuïtament el Museu Arqueològic i la Casa Natal Rafel Casanova. Per 
reserves de grups, activitats i tallers cal concertar-ho abans al 938209134, de 
dilluns a divendres de 8 a 3 del migdia. 

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. 

*El Museu de Moià – Casa Rafel Casanova- Coves del Toll: tancat els dies 24, 25, 
26, 31 de desembre i 1, 5 i 6 de gener.

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. Tancat per vacances entre el 9 de desembre de 2019 i 
el 17 de gener de 2020 (ambdós inclosos).

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. Tancat els dies 24, 25, 26, 31 de desembre i 1, 5 i 6 de gener.

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 

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. Consultar dies de tancament a la web.
 

punts d’interès
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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 

punts d’interès
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