Edita:

Amb el suport de:

desembre
DILLUNS 1
- Moià. De 2/4 de 8 a 2/4 de 10h del vespre, a Can Carner, Taller per a famílies
amb nens i nenes de 6 a 12 anys, Créixer en família. Ajuntament de Moià.
Inscripcions al Consorci del Moianès.

DIJOUS 4
- Moià. A les 8h del vespre, a Can Carner, Conferència: Bosc, societat i focs, a
càrrec de Martí Boada Juncà, geògraf, especialista en medi ambient, i professor
de la UAB. Organitza: Consorci del Moianès. A les 4h de la tarda, a lEsplai,
Programa dEducació viària per a la gent gran. Col·labora el Servei Català de
Trànsit.
- LEstany. A les 7h de la tarda, al Cine, Periodisme Internacional i Periodisme
local: Dues maneres de fer el mateix, amb Esteve Soler (presentador del 3/24) i
Griselda Guiteras.

DISSABTE 6
- Castellterçol. 6ªRyder Cup del Moianès. A 2/4 de 9h del matí, al Camp de golf
de Castellterçol, Concentració i sortida conjunta a les 9h del matí. Modalitat: 5
parelles  four ball / 4 jugadors  individual stableford. Aperitiu final al finalitzar
el torneig. Cal inscripció al Club de Golf Moià o al de Castellterçol. A partir de les
6h de la tarda, a la Plaça Prat de la Riba, Fira dHivern de Castellterçol.
- LEstany. A les 10h del matí, a la plaça, Passeig pel voltant de LEstany (6km). A
1/4 de 5 de la tarda, al Cine, Cine Familiar. A les 7h de la tarda, a lesglésia, Concert
amb el cor Lupulus Emsembla, dirigit per Oriol Vila. Obres religioses, laiques i
música popular.
- Moià. A les 9h del vespre, a lAuditori Sant Josep, Concert de Joventuts Musicals,
amb Ferran Albrich, cello i Ah Ruem Ahn, piano. Organitza: Joventuts Musicals.
A les 10h del vespre, el Grup de Teatre de lEsplai, posaran en escena La meva
dona és una santa, de lautora moianesa, Liuduvina Davi Sentías.

DIUMENGE 7
- LEstany. A les 10h del matí, a la Pista Vella, Botxes  torneig de fira. A 2/4 de
6h de la tarda, al cine, Teatre: La Xafardera del barri, de Josep Torras Porti, a
càrrec de lassociació teatral El Teló de Manresa.
- Moià. A les 6h de la tarda, a lEsplai, ball amb Raimon Rossell.
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DILLUNS 8
- LEstany. Fira de la Puríssima de LEstany. De 9 a 2h del matí: Fira amb parades
dartesania, productes de la terra i comerç local, i 43è Concurs de pintura ràpida
i 6a Trobada de plaques de cava de LEstany. A 2/4 d11h del matí, al pati de
lEscola Bitlles Catalanes (torneig de fira per equips de 5 jugadors). A les 11h del
matí, a la plaça, Rodabac, a càrrec de Titelles Naïp (Taleia Cultura). A les 12h del
migdia, contes 1714 a càrrec de Joan Boher, fundació la Roda. Espai Tastam
amb esmorzar davant de la font i vermut de pagès al migdia. A la 1h del migdia,
a la plaça, Ballada de Gegants. A continuació, a la plaça, 8a Trobada dEstanyencs
voltant pel món. A 3/4 de 2h del migdia, a la plaça, lliurament de premis del 43è
Concurs de Pintura ràpida. A més a més, visites guiades a la mina, portes obertes
al monestir, escacs, exposicions, tallers,... A les 5h de la tarda, al cine, Ball de
Fira amb Pep i Maria José. Organitza Ajuntament de LEstany i Consorci del
Moianès.
- Moià. A les 6h de la tarda, a lEsplai, repetició de lobra de teatre  La meva
dona és una santa.

DIMARTS 9
- Castellterçol . A les 8h del vespre, a Cal Recader, Xerrada: Contra la crisi Motivat,
a càrrec dAnna Flores, coach i PNL. Organitzat pel Consorci del Moianès.
- Moià . A partir de 2/4 de 6h de la tarda, a la biblioteca, Tarda de tallers: Celebrem
el Nadal i decorem la biblioteca.

DIMECRES 10
- Moià. De 3 a 5h de la tarda, a lAuditori Sant Josep, Xerrada informativa Model
Atenció Centrat a la persona. Tú decideixes com vols envellir. Organitza: Consorci
del Moianès. A les 7h del vespre, a Can Carner, Sessió informativa sobre la
normativa dal·lergògens. Organitza Consorci del Moianès.
- Santa Maria dOló. A les 3h de la tarda, a lEscola Sesmón, Xerrada: Educar
sense cridar.

DIJOUS 11
- Moià. D1/4 de 10 a 1/4 d1h del matí, a Can Carner, Tallers de creativitat:
Mentre estàs a latur treballa amb les idees. Organitza: Consorci del Moianès.
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DIVENDRES 12

- Moià. D1/4 de 4 a 3/4 de 5h de la tarda, a Can Carner, Cafè-tértulia: Què valoren
les empreses quan busquen un treballador/a? Organitza: Consorci del Moianès.
De 2/4 de 10 a 2/4 de 2h del matí, a Can Carner, Selecció per competències: la
gestió de lequip humà a lempresa. Organitza: Consorci del Moianès. A les 6h
de la tarda, a la biblioteca, lHora del conte, a càrrec de Klaus i Fòbik que explicaran
La princesa i la bicicleta.
- Monistrol de Calders. A 2/4 de 8h del vespre, a la Sala Petita, Taller: Cuina
daprofitament daliments. Organitza: Consorci del Moianès i i Ajuntament.
- Santa Maria dOló. A les 3h de la tarda, a lEscola Sesmón, Xerrada: Educar sense
cridar.

DISSABTE 13

- Calders. A les 6h del tarda, al Centre Cívic, Joc del Quinto per a la Marató de
TV3. Organitza: Agrupament Escolta Caldàrius.
- Castellterçol. A les 6h de la tarda, al Centre Espai Escènic, Musical BAH Teatre
Amagat. A les 11h de la nit, a Cal Recader, La Marató de TV3. Organitza:
Activaterçol.
- Collsuspina. De 10 a 2h del matí, al Local social, Taller sobre cuina saludable en
família. Cooperativa ECollsuspina. Més informació: ecollsuspina@gmail.com. A
les 6h de la tarda, al Local social, Xerrada Collsuspina feina feta, de lequip de
govern, properes intervencions, pressupost, construcció de lescola...
- Moià. A lEsglésia de lEscola Pia, Concert de Nadal de lEscola de Música de
lEscola Pia.
- Monistrol de Calders. A partir de les 5h de la tarda, a la Sala Petita del Centre
Recreatiu Municipal, Taller de quadres nadalencs en 3D. Inscripcions fins al dia
11 de desembre a lAssociació Dit i Fet. Hi haurà berenar per a tots els assistents.
Organitza Associació Dit i Fet.
- Santa Maria dOló. Al Casal de Joves, El Centru, dins els Actes de la Marató,
Xerrada sobre les malalties del cor.

DIUMENGE 14
- Moià. Al matí, al Club de golf Montbrú, Torneig de Nadal obert a tothom,

modalitat Scramble (parelles). A les 9h del matí, al Pavelló Poliesportiu, Campionat
infantil de Judo. Organitza: Club Judo Moià. Durant tot el matí, a la plaça Sant
Sebastià, Fira del tió, Mercat del Trasto, Trobada de plaques de cava, Inauguració
de lexposició de pessebres i diorames nadalencs. Organitza: Ajuntament de
Moià. A les 6h de la tarda, a lesglésia de lEscola Pia, concert de Joventuts
Musicals, Concert per la Marató, Orquestra Sons dArt. Organitza: Joventuts
Musicals. A les 6h de la tarda, a lEsplai, el grup de Teatre H...Tors, escenificaran
lobra Mossèn Ventura.
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- Sant Quirze Safaja. VII Pedalada Popular per col·laborar amb la Marató de TV3.
De 8 a 9h del matí, al Parc de lAigua inscripcions. A les 9h del matí sortida de la
pedalada. Dos circuits, de 19 km i de 35 km. Inscripcions anticipades a la web de
lajuntament: www.santquirzesafaja.catBotifarrada a larribada.
- Santa Maria dOló. A les 9h del matí, es de la plaça St. Antoni M. Claret, Caminada
/cursa per la Marató amb xocolata desfeta i coca al finalitzar. Tot seguit, acte
simbòlic per La Marató. A les 5h de la tarda, a lesglésia de dalt del poble, Concert
de lescola municipal de música amb una cançó dedicada a la Marató.

DIMARTS 16
- Moià. De 4 a 7h de la tarda, a Can Carner, Taller Objectiu Trobar feina!, organitza
Consorci del Moianès. De 5 a 9h de la tarda, a Can Carner, Xerrada informativa:
Reforma fiscal 2014: Com afecta a lempresa el projecte de llei de modificació
de irpf, iva i impost de societats?, a càrrec dEduard Sentias, consultor empresarial.
Organitza: Consorci del Moianès. A 1/4 de 6h de la tarda, a la biblioteca, Trobada
dels participants a lAtrapallibres per fer tertúlia sobre Julita, de Montserrat
Galícia.

DIJOUS 18
- Calders. A les 5h de la tarda, al Casal, Ball i Rifa de Nadal. Organitza ajuntament
amb la col·laboració del Caliu.

DIVENDRES 19
- Calders. A les 3h del migdia i a les 5h de la tarda, al Centre Cívic de Calders,
Representació dels Pasorets, pels alumnes de lEscola Anton Busquets i Punset
i la Llar dInfants Tren Blau.
- Moià. De 2/4 de 10 a 2/4 d1h del matí, a Can Carner, Taller Objectiu Trobar
feina!, organitza Consorci del Moianès. A les 7h de la tarda, a la biblioteca, el grup
de Grans Lectors de lEsplai interpretaran Les nostres Festes Nadalenques:
posada en escena de records i nadales.

DISSABTE 20
- Calders. De 5 a 7h de la tarda, al Centre Cívic, Caga Tió, Organitza Bar El Mirador
i Agrupament Escolta Caldàrius  inscripcions prèvies al Bar Mirador. Sortida
Cultural a Barcelona (visita al Born i al Parlament). Organitza El Caliu.
- Castellcir. A les 10h de la nit, inici de lespectacle IX Nit de Somnis. Organitza:
Ampa escola de Dansa Municipal Somnis, amb la col·laboració de lAjuntament
de Castellcir.
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- Moià. A partir de les 11h del matí, a la plaça del Cap, matinal de simulacre
dexarceració dun vehicle, passe de vídeo i exposició dun vehicle de servei, en
motiu del 50è Aniversari del Parc de Bombers de Moià. Al Club de Golf Montbrú,
Sopar de Nadal al restaurant del Golf, places limitades a laforament.
- Monistrol de Calders. A les 7h de la tarda, a la Sala Petita del Centre Recreatiu
Municipal, projecció dels documental Els homes que no volien pujar una
muntanya de mes de 8.000 metres. Presentat pel director Pere Herms i
protagonista Raül Coromines. Organitza lAssociació Dit i Fet.
- Santa Maria dOló. De 6 a 2/4 de 9h del vespre, a dalt del poble, 2n Pessebre
Vivent.

DIUMENGE 21
- Castellterçol. A partir de les 10h del matí, el Pare Noel, visita a la gent gran que
viu sola, i a partir de 2/4 de 5h de la tarda, el Pare Noel visita la gent gran a les
residències de Castellterçol.
- Collsuspina. Al Local social, Dinar popular Pro Nicaragua amb els Desperta
Espurnes. A les 12h del matí, Taller de polseres. A la 1h del migdia, Exposició del
projecte que els desperta espurnes desenvolupen a Nicaragua. A les 2h del
migdia, Dinar típic nicaragüenc, i a les 4h de la tarda, concert amb Namina. Més
informació i preu: www.despertaespurnes.org
- LEstany. Al migdia, a la Plaça, Tió per la canalla.
- Moià. Durant el matí, al Club de Golf Montbrú, Torneig Copa Plà dels Pins. A les
6h de la tarda, a lEsplai, ball amb el grup Dancing Group.
- Monistrol de Calders. A 2/4 de 9h del matí, amb sortida des de lAv. Pere Tarrés,
Caminada mensual de Dit i Fet. Recorregut de 15 km amb esmorzar al Restaurant
lEsclopet de Granera. Cal inscripció prèvia fins el dimecres 17 de desembre a
lass. Dit i fet. Organitza lAssociació Dit i Fet.
- Santa Maria dOló. Fira de Nadal. De 10 a 3h del migdia, Fira de Nadal Al Torrent
Gros, amb parades dartesania, productes de la terra i comerç local. I múltiples
activitats per a tots els gustos i edats. Organitza Ajuntament i Consorci del Moianès.

DILLUNS 22
- Calders. A 2/4 de 4h de la tarda, al Casal Social de Calders, Festa intergeneracional:
Cantada de Nadales dels nens de lescola als avis, amb grup danimació i torronada.

DIMARTS 23
- Moià. A les 6h de la tarda, a la biblioteca, la rondallaire Anna Garcia explicarà
contes de Nadal amb una nit màgica. A 2/4 de 9h del vespre, al claustre de
lescola Pastorets.
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DIMECRES 24
- Calders. A les 11h de la nit, a lesglésia parroquial, Missa del Gall. En acabar hi
haurà restolines.
- Castellcir. A les 7h de la tarda, al Casal, Cagatió i cantada de Nadales.
- Castellterçol. A 2/4 de 7h de la tarda, a la plaça Vella, Caga Tió. Organitza:
Ajuntament de Castellterçol.
- Moià. A 2/4 de 5h de la tarda, a lEspai Cultural Les Faixes, Taller de Fanalets per
anar a rebre els reis. A les 6h de la tarda, a lEspai Cultural Les Faixes, Caga-tió.
Organitza: Ajuntament de Moià.
- Monistrol de Calders. A partir de les 5h de la tarda, a la Sala Gran del Centre
Recreatiu, Caga Tió. Hi haurà xocolata i coca pels assistents. Organitza Ajuntament
amb col·laboració de lAmpa Escola LEsqueix.

DIJOUS 25
- Castellterçol. A les 8h del vespre, al Centre Espai Escènic, Pastorets, a càrrec
del Grup Nou de Teatre.
- Monistrol de Calders. A les 8h del vespre, al Centre Parroquial, Teatre: No parlaré
a classe, adaptació lliure de lobra El Florido Pensil, a càrrec del grup de teatre del
centre Parroquial de Monistrol de Calders. (venda dentrades al centre parroquial
el dissabte 20 de desembre de 12 a 1h del migdia i una hora abans de començar
cada representació).

DIVENDRES 26
- Castellterçol. A 2/4 de 9h del vespre, a lesglésia de Sant Fruitós, Concert de
Nadal de la Coral Castellterçol.
- Moià. A les 6h de la tarda, al Pavelló Poliesportiu, Festival de dansa Moià 
Sport. Organitza Moià Sport.
- Monistrol de Calders. A les 8h del vespre, al Centre Parroquial, Teatre: No parlaré
a classe, adaptació lliure de lobra El Florido Pensil, a càrrec del grup de teatre del
centre Parroquial de Monistrol de Calders. (venda dentrades al centre parroquial
el dissabte 20 de desembre de 12 a 1h del migdia i una hora abans de començar
cada representació).
- Santa Maria dOló. Al migdia, arribada de les princeses per recollir les cartes
als reis mags. A la tarda- vespre, al Centre recreatiu, Quinto, a càrrec del F.C. Oló.
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DISSABTE 27
- Castellterçol. A 2/4 de 7h de la tarda, a Cal Recader, Arribada del Patge Reial.
A partir de les 7h de la tarda, a lAnla, Quinto de Nadal. A continuació Karaoke i
gresca. Organitza Diables de Castellterçol.
- Collsuspina. Al matí, Arribada del Patge Reial a lAjuntament.
- LEstany. Imagina Jove. Jornada plena dactivitats per als joves (seegways, diversos
tallers, xerrades i fi de festa a la nit) Més informació a lajuntament i al facebook
Imagina LEstany. Organitza: Ajuntament de LEstany i Imagina LEstany.
- Monistrol de Calders. A partir de les 5h de la tarda, a la sala petita del Centre
Recreatiu Municipal, xerrada-berenar i mercat sobre productes naturals per la
confecció de roba, a càrrec de cotó Roig. Organitza: Grup de Consum La Meuca.

DIUMENGE 28
- Calders. A 2/4 d1h del migdia a la plaça, Arribada del Patge Reial.
- Castellterçol. A 2/4 de 7h de la tarda, al Centre Espai Escènic, Pastorets, a càrrec
del Grup Nou de Teatre.
- LEstany. Al migdia, a lEsglésia, El patge real recull les cartes per als Reis.
- Moià. A les 12h del migdia, a la plaça Sant Sebastià, Arribada del Carter dels
Reis. Organitza: Comissió de Reis. A les 6h de la tarda, a lEsplai, el grup de teatre
de Gent Gran del Casal Sagrada Família de Manresa, escenificaran el musical, La
vida es bella.
- Monistrol de Calders. A partir de les 12h del migdia, a la plaça Nova, arribada
del Patge Reial. Organitza A.E. Monistrolenca. A les 6h de la tarda, a la sala petita
del centre recreatiu municipal, Sessions de Quinto. Organitza Grup de Teatre del
Centre Parroquial.
- Sant Quirze Safaja. A les 6h de la tarda, al Centre Cívic, Arribada del Patge Reial,
amb escudella de contes i rebuda del patge per donar-li les cartes, i berenar.
- Santa Maria dOló. DisCUCmòbil a Oló.

DILLUNS 29
- Moià. A partir de 2/4 de 6h de la tarda, a la biblioteca de Moià, Taller de fanalets
per anar a rebre els Reis dOrient. A la tarda, a laula dinformàtica de lEsplai,
jocs intergeneracionals, per els nostres nets , dentre 8 i 11 anys.
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DIMECRES 31
- Castellterçol. Cursa de Sant Silvestre.
- Moià. A les 5h de la tarda, des de la plaça Sant Sebastià, Cursa de Sant Silvestre.
- Monistrol de Calders. A les 12h de la nit, a la plaça de lEsglésia, comiat de lany
2014 i rebuda del nou any 2015, amb raïm i cava per a tots els assistents. A partir
de la 1h de la nit, a la Sala Gran del Centre Recreatiu, sessió de Disco Mòbil. Hi
haurà servei de bar. Organitzat per lajuntament.
- Santa Maria dOló. Al Centre Recreatiu, Nit de Cap dAny.

gener
DISSABTE 3
- Calders. De 5 a 7h de la tarda, al centre Nèstor Almendros, Taller de Fanalets,
Organitza Bar el Mirador i Agrupament Escolta Caldàrius  inscripcions prèvies al
bar mirador.
- Castellterçol. A les 9h del vespre, al Centre Espai Escènic, Festival de Nadal,
organitza: La Urban Castle Dance.
- Moià. A les 5h de la tarda, a la sala dexposicions de El Casal, Taller de Fanalets
per anar a rebre als Reis. Organitza: Ajuntament de Moià.
- Monistrol de Calders. De les 9 i fins les 11h de la nit, encàrrecs de regals als Reis
Mags a lEscola LEsqueix. Organitzat per A.E. Monistrolenca. A les 10h de la nit,
a la sala petita del centre recreatiu municipal, Sessions de Quinto. Organitzat pel
Grup de Teatre del Centre Parroquial.

DIUMENGE 4
- Monistrol de Calders. A les 12h del migdia, al Camp del Met, Partit de futbol de
cadets, entre lA.E. Monistrolenca i La Salle. Organitza A.E. Monistrolenca. A les 6h
de la tarda, a la sala petita del centre recreatiu municipal, Sessions de Quinto.
Organitzat pel Grup de Teatre del Centre Parroquial.
- Moià. A LEsplai de gent gran, projecció en Cinema dun concert.

DILLUNS 5
- Calders. A les 6h de la tarda, Cavalcada de Reis, es podran anar a rebre a Cal
Paloma.
- Castellcir. A les 7h de la tarda, Cavalcada de Reis.
- Castellterçol. A 3/4 de 6h de la tarda, Cavalcada de Reis.
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- Collsuspina. Cavalcada de Reis.
- LEstany. Al vespre, davant de lHostal, Arribada dels Reis dOrient.
- Moià. A partir de les 6h de la tarda, arribada a lavgda. de la vila, de la Cavalcada
dels Reis dOrient. Organitza: Ajuntament de Moià i Comissió de Reis.
- Monistrol de Calders. A partir de les 12h del migdia, i amb sortida de la plaça
Nova, trobada per anar de donar menjar als cavalls dels Reis Mags. A partir de
les 6h de la tarda, , pels carrers del poble amb arribada a la plaça nova, Gran
Cavalcada de Reis Mags. Actes organitzats per A.E. Monistrolenca, amb el suport
de lAjuntament.
- Sant Quirze Safaja. A les 6h de la tarda, arribada dels reis a lesplanada de la
campanya i benvinguda a lesglésia. A continuació cavalcada fins al Centre Cívic,
on Ses Majestats repartiran les joguines. Xocolatada per a tothom.
- Santa Maria dOló. A la tarda, Cavalcada de Reis. A la nit, Discomòbil reial al
Centre Recreatiu.

DIUMENGE 11
- Moià. Durant el matí, al Club de Golf Montbrú, Torneig de Reis. A les 6h de la
tarda, a lAuditori Sant Josep, Concert de lEscolania de Castellterçol. A les 6h de
la tarda, a LEsplai de gent gran, ball amb el grup Salme.

DISSABTE 17
- Castellterçol. Cavalcada dels Tres Tombs. Festa de Sant Antoni Abat. Organitza:
Sant Antoni Abat.
- Moià . A les 12h del migdia, a la biblioteca, la companyia de titelles Penjim
Penjam amb lespectacle musicat el llop cantaire dels tres porquets i la Caputxeta.

DIUMENGE 18
- Moià. A partir de les 8h del matí, des de la plaça Sant Sebastià, Cursa 2 turons:
Cursa de muntanya, Cursa infantil, Canicross i marxa Nòrdica. Organitza: GEMI.
A la 1h del migdia, a la plaça del Cap, Danses tradicionals de Moià: Ball del Ciri,
Ball de Gitanes i Garrofins. Organitza: Ajuntament de Moià. A les 6h de la tarda,
a lEsplai de la Gent Gran, Teatre a càrrec de LEsplai de Cervelló.
- Monistrol de Calders. Festa de Sant Antoni Abat, amb parades dartesania,
productes de la terra i joc de les botifarres.
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DILLUNS 19
- Moià. A les 7h de la tarda, amb sortida de Can Carner, Ballada dels Garrofins
pels carrers de Moià. Organitza: Ajuntament de Moià.

DIMARTS 20
- Moià. A les 12h del migdia, a lEsglésia parroquial, Ofici solemne en honor a
Sant Sebastià amb la participació dels Garrofins. Organitza: ajuntament de Moià
i Parròquia de Santa Maria de Moià.

DIMECRES 21
- Castellterçol. A les 9h del matí, a la plaça Vella, Festa Major dHivern, i a la plaça
Prat de la Riba, Fira de Sant Fruitós.

DIJOUS 22
- Calders. Festa Major dHivern. A la 1h del migdia, Missa Solemne i Cant dels
Goigs de Sant Vicenç. A les 2h del migdia, al Centre Cívic, Escudellada popular,
organitzada per lAssociació Cultural de la Dona. A 2/4 de 5h de la tarda, al Centre
Cívic: Espectacle infantil i berenar.

DIVENDRES 23
- Calders. Festa Major dHivern. Al Casal, Tallers de Salut per a nens. Informació
al Casal: 93 830 92 63.

DISSABTE 24
- Calders. Festa Major dHivern. Al matí i a la tarda, al Casal, Tallers de salut per
a adults. Informació al Casal, al 93 830 92 63. A les 9h del vespre, a lesglésia
parroquial, Concert de Sant Vicenç, de la mezzosoprano Mireia Pintó i Valislav
Bronevetzky al piano, organitzat per Moianès Solidari. Venta anticipada dentrades
a lAjuntament.
- Moià. A les 7h de la tarda, a la Plaça Major, Trobada de country. Organitza:
Country Moià. A les 8h del vespre, a la Plaça Major, Botifarrada dels Tres Tombs.
Organitza: Comissió dels Tres Tombs.
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DIUMENGE 25
- Calders. Festa Major dHivern. Al matí, a la plaça Major, Mercat de Sant Vicenç.
A les 11h del matí, a la plaça, Degustació de Baieton: esmorzar dhivern tradicional
del Moianès. Al matí i a la tarda, al Casal, Mostra de teràpies naturals. A partir de
les 8h del matí, al camp de futbol, Senglanada, organitzada per Calders Bike.
Informació a: http://blogcaldersbike.blogspot.com.
- Moià. A partir de les 11h del matí, pels carrers de Moià, Passant dels Tres Tombs,
Ball del Contrapàs. Organitza: Comissió dels Tres Tombs. A les 6h de la tarda, a
lEsplai de la Gent gran, Ball amb Carles Xandri.

DILLUNS 26
- Moià. A les 8h del vespre, a la biblioteca, Tertúlia literària sobre el llibre K.L.
Reich de Joaquim Amat-Piniella, a càrrec del filòleg Lluís Calderer.

DISSABTE 31
- Moià. A les 9h del vespre, a lAuditori Sant Josep, Concert de Joventuts Musicals
amb Jorge Nava, piano. Organitza: Joventuts Musicals de Moià.

Més informació:

Enguany el Consorci del Moianès celebra el seu 20è Aniversari (1994  2014) i per
aquest motiu ha organitzat diferents actes i activitats en els municipis del Moianès.

- JORNADES AGROFORESTALS
Jornades sobre temes dinterès pel sector agrari i forestal. Bosc, societat i focs.
4 de desembre - Moià

- PRESENTACIÓ AGENDA DACTIVITATS DE NADAL
Presentació de la programació recollida en lagenda dactivitats de Nadal, en el
marc dels actes de la Fira de LEstany.
8 de desembre 2014  LEstany
12

AGENDA
D'ACTIVITATS
DEL MOIANÈS

- JORNADA IRIS NOU MODEL DATENCIÓ CENTRAT A LES PERSONES 
TÚ DECIDEIXES COM VOLS ENVELLIR
Una jornada adreçada a totes les persones que estan treballant o que volen treballar
en els ector serveis a les persones (residències, centres de dia,...) per conèixer una
nova manera de treballar i dentendre el món de latenció a les persones en situació
de dependència.
10 de desembre - Moià

- TERTÚLIA  CAFÈ: QUÈ VALOREN LES EMPRESES QUAN BUSQUEN UN
TREBALLADOR/A?
Cada empresa, cada lloc de treball, cada seleccionador, valora certs aspectes quan
inicia un procés de selecció. Tenint en compte el tipus dempreses i llocs de treball
que hi ha al Moianès i les competències que són necessàries, parlarem de què és
el que més valora una empresa dun treballador.
12 de desembre 2014  Moià

- ESMORZAR EMPRESARIAL
Esmorzar de treball amb les empreses dels sectors del Fòrum El Moianès Ve de
Gust: productors, elaboradors, serveis turístics i establiments comercials del
Moianès.
Desembre 2014

- JORNADA HABITATGE I TERRITORI
Presentació dels serveis de lOficina Local dHabitatge. Intercanvi dexperiències.
Desembre 2014

Cursos i activitats del Consorci del Moianès
Les xerrades, tallers i altres actes dun dia, ja es troben detallats a llarg de lagenda
dactivitats.
- Manipulador daliments nivell bàsic. 15 i 22 de desembre de 6 a 9h del vespre
(lloc a concretar en funció de la procedència dels inscrits).
- Mòdul especialitzat: Infermeria bàsica- sondes. Divendres 5, 12 i 19 de desembre
de 2/4 de 10 a 2/4 d1 del matí, a Can Carner, Moià.
Per més informació consulta loferta formativa del Consorci: www.consorcidelmoianes.cat.

CONSULTA TAMBÉ ELS HORARIS DE LA LUDOTECA EDU.MOIANÈS, un espai de
joc i d'estudi adreçat als alumnes de 6 a 12 anys organitzat pel Consorci del Moianès.
Període: doctubre a maig.
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Cursos i activitats de les Entitats
i Ajuntaments
Calders.
- Cursos al Casal Social de Calders. Cursos de Gimnàstica, anglès, Taller de fotografia,
Ioga, Patchwork, Puntes de coixí, Gospel, Teatre, Bingo, Judo, Dansa moderna, Hiphop, Pilates, Francès, Hipopressius i Atletisme, i a més a més reforç descolar i Eso.
Més informació al Casal social de Calders. Tel. 93 830 92 63 / casal@calders.cat
Castellterçol.
- XXIII Concurs Popular de Pessebres. Dues catefories: dins a 14 anys i majors de 14
anys. Inscripcions a lajuntament fins el dia 19 de desembre. Els premis es lliuraran
el dia 21 de gener amb motiu de Sant Fruitós.
- Ateneu La Pólvora. Tots els dimecres classes de Trapezi i teles a lANLA. De 5 a 6h
de la tarda, nens a partir de 6 anys. Més informació: www.trapezicinema.com
- Urban Castle Dance. Hip-hop, funk, breakdance, ball comercial, zumba, fitness,
casals, festivals, ballades solidaries ... Més informació i horaris 617 44 32 91 /
desusa_eu00@hotmail.com
- Al local ANLA, Balls de Saló amb Hand to Hand. Per més informació consulta la
web: www.hand-to-hand.net
Collsuspina.
- Casal de Nadal a Collsuspina. Els dies 24, 29, 30 i 31 de desembre i 2 i 5 de gener,
de 9 a 1 del matí, al Local Social de Calders. Informació: despertaespurnes@yahoo.es
- Els dimarts d1/4 de 7h a 3/4 de 8h del vespre, al local social, Zumba.
Inscripcions al local a les hores.
- Dilluns de 9 a 10h del matí, al local social, Pilates.
- Cada dilluns de 5 a 7h de la tarda, a l'Ajuntament, Fem Puntes - Puntes de coixí.
Per més informació al 93 830 03 76
- Cada dimarts de 5 a 7h de la tarda, al 3º pis de l'Ajuntament, Cosim.
Per més informació al 93 830 03 76
- Cada dimecres, de 8h a 2/4 de 10 del vespre, al local social, Ioga.
Per més informació al 93 830 03 76
- Cada dijous, de 8 a 2/4 de 10h del vespre, al local Social, Tai-Txí.
Per més informació al 93 830 03 76
- Cada 2º i 4º dissabte de mes, de 5 a 6h de la tarda, al local social, Balls en línea.
L'Estany.
- Classes de dansa. Dilluns de 2/4 de 9h a 2/4 de 10h del vespre, al local social - cine.
- Els dissabtes a la tarda a la Pista Vella, Bitlles Catalanes. Organitza: Club Bitlles
Catalanes Els Estanyencs.
- Els dimarts i els dijous de 5 a 6h de la tarda, a l'hotel d'entitats, Classes de Ioga.
Més informació: Dolors (647517597).
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- Els dijous de 2/4 de 9 a 3/4 de 10 del vespre, al cine, Zumba. Més informació:
647 94 49 85 - Mel.
- Cada dimecres de 8h a 9h del vespre, a l'Hotel d'Entitats, Classes de Pilates.
- Cada diumenge a les 11h del matí, Missa.
Moià.
- Biblioteca. A partir del 15 de desembre i fins el 2 de gener la Biblioteca serà un
punt de recollida de joguines, amb col·laboració de la Creu Roja i els Serveis Socials
de Moià.
- Suport a l'Alletament matern. Trobades el primer dimarts de cada mes, a partir
de 3/4 de 5h de la tarda, a Can Carner.
- Cercle Artístic del Moianès. Activitats docents a Can Carner. Els dissabtes de 2/4
de 7h a 3/4 de 8h de la tarda, classes de dibuix per a nens i nenes de 7 a 14 anys.
Els dimarts de 6 a 2/4 de 8h de la tarda, Classes de dibuix i pintura per a adults.
- Cultura de la Dona, Can Carner. Els dilluns de 7 a 8h el vespre, els dimecres de 4
a 5h de la tarda i els dijous de 9 a 10h del vespre, Ioga (93 830 05 23).
- Dansalut. Cursos i tallers de Dansa, Ioga... Més informació: Ioga - Roser: 630 109
325 / Dansa - Helena: 652 137 994.
- Ateneu La Pólvora. Tots els dimecres classes de Trapezi i teles a lAteneu La Pólvora.
De 2/4 de 7h a 2/4 de 8h de la tarda, nens a partir de 6 anys. Més informació:
www.trapezicinema.com. Cada dijous de 2/4 de 6 a 2/4 de 7h de la tarda, a lAteneu
La Pólvora de Moià, Curs de circ amb Moi Jordana.
Més informació a despertaespurnes@yahoo.es.

Exposicions
- Calders. Des de desembre i fins al mes de febrer, al Forn de la Calç - CACIS, exposició
de l'artista Alèxia Lleonart "Herbes... o, com ho feia Albrecht Dürer?". Les visites al
centre i a l'exposició són concertades. Més informació: www.cacis.cat
- Castellterçol. Del 6 de desembre a l'1 de febrer, a la plaça dels Estudis, els dissabtes
i festius, de 12 a 2h del matí i de 5 a 8h del vespre, Exposició de pessebres i Diorames.

- Moià. Fins el 31 de desembre, al Museu de Moià, Exposició temporal L'Onze de
Setembre a Moià (1914 - 2014), realitzada per l'Ass. Cultural Modilianum. Del 14 de
desembre a l'11 de gener, a l'Ajuntament Vell, Exposició de Diorames i pessebres.
Horari: Dissabtes i vigílies de 5 a 8h de la tarda i festius d'11 a 2h del matí i de 5 a
8h de la tarda.
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Punts d'interès
ARXIU HISTÒRIC. Moià. Per consultes cal concertar-ho al telf. 93 8207600.
arxiu@arxiu.moia.cat
COVES DEL TOLL. Moià. Les Coves romandran tancades indefinidament fins nou
avís, degut a una inundació. Consultar la web www.covesdeltoll.com o el facebook
MUSEU CASA NATAL RAFAEL CASANOVA - MUSEU ARQUEOLÒGIC I
PALEONTÒLOGIC DE MOIÀ. Moià. Obert els dijous i divendres de 2/4 d'11 a 2h
del migdia. Els dissabtes de 2/4 d'11 a 2h del migdia i de 2/4 de 4h a 6h de la tarda.
Els diumenges i festius de 2/4 d'11 a 3h del migdia. Per visites guiades i activitats
cal reservar i contractar el servei amb anticipació al telèfon 93 830 01 43 / 93 820
91 34.
MONESTIR DE SANTA MARIA DE L'ESTANY. L'Estany. Tancat per vacances del
9 de desembre al 22 de gener. Per visites concertades per grups dins aquestes
dates trucar al 647 06 64 79 (Teresa). A partir del 22 de gener, obert de dimarts a
diumenge de 10h a 2h del migdia.
MUSEU ENRIC PRAT DE LA RIBA. Castellterçol. De dijous a dissabte obert de 10h
a 2/4 de 2h del migdia i de 3h a 2/4 de 6h de la tarda. Diumenge i festius obert de
10h a 3h del migdia. 93 866 63 62.
ESPLUGUES. Castellcir. Radial de l'Ecomuseu del Moianès. Al desembre, visites els
diumenges de 12 a 2h del migdia. Per altres horaris i al mes de gener, visites
concertades trucant al 93 830 14 18 / ecomuseu@consorcidelmoianes.cat
POUES DE LA GINEBREDA I RENTADOR DE LA LLANA. Castellterçol. Llocs Visitable
de l'Ecomuseu del Moianès. Visites concertades trucant al 93 830 14 18
/ecomuseu@consorcidelmoianes.cat
MINA DE L'ESTANY. L'Estany. Lloc visitable de l'Ecomuseu del Moianès. Visites
concertades trucant al 93 830 00 00 (Ajuntament de L'Estany) o al 93 830 14 18 /
ecomuseu@consorcidelmoianes.cat (Consorci del Moianès).

Consorci del Moianès
Can Carner. Joies, 11-13
08180 Moià
93 830 14 18
turisme@consorcidelmoianes.cat
www.consorcidelmoianes.cat
Edita:

Amb el suport de:

