DISSABTE 10
- Castellterçol. A partir de 2/4 de 8 del vespre, a la sala de lectura, acte informatiu sobre les obres del Castell
i exposició dels dibuixos del Memorial Isidre Clapers dels alumnes de l’I.E. Organitza: Fund. J.M. Anzizu.
- L’Estany. Inauguració de la Casa de Cultura (pl. Monestir nº4) / Itineraris pel radial de l’Ecomuseu del
Moianès. A les 12 del matí, inauguració oficial, portes obertes a la Casa de Cultura: exposició permanent,
sala polivalent i biblioteca, pica-pica refrigeri. A les 5 de la tarda, a la biblioteca, taller de punts de llibre per
la canalla, i al centre de visitants: visita guiada a l’exposició permanent. A les 6, al centre de visitants, visita
guiada a l’exposició permanent, i visita guiada a la mina de desguàs de l’estany – radial de l’Ecomuseu.
- Moià. A les 12 del migdia, a la biblioteca de Moià, presentació del llibre de poemes de Miguel del Río
“Estos que parecen ser poemas”. El Museu de Moià i la Casa Natal Rafael Casanova participen a les Jornades
Europees de Patrimoni, amb Jornada de portes obertes a l’equipament, i visites guiades gratuïtes a les 12h
del migdia. El Parc Prehistòric de les Coves del Toll de Moià també hi participa d’11 a 2h del matí, al poblat
neolític de les Coves del Toll, amb tallers i activitats de demostracions de com vivia l’home a la prehistòria.
A les 9 del vespre, a l’auditori Sant Josep, Concert de Joventuts Musicals amb Trío Lorca.
- Santa Maria d’Oló. Inici del Júnior al local, de 12 a 2/4 de 2 del migdia. Inscripciions: dissabte 10 i 17 al
local de l’entitat en horari d’esplai i durant tota la setmana del 12 al 16 a l’Ajuntament. A 2/4 de 9 del vespre,
al Centre Recreatiu, re-estrena exclusiva de “Marhaba” més col·loqui amb els protagonistes de la
pel·lícula.Venda anticipada a l’Ajuntament.
DIUMENGE 11
- Castellcir i Castellterçol. Dins les Jornades Europees de Patrimoni, Visita a Esplugues, Rentador de la llana
i Poues de la Ginebreda. Més informació: Consorci del Moianès.
- Castellterçol. A les 6 de la tarda, a la Capellà de Sant Miquel, Aplec del Remei. Organitza: Fund. J.M. Anzizu.
- L’Estany. Itineraris per L’Estany. A 2/4 de 10 del matí, passejada per l’itinerari del Domini de l’Aigua. A les
11 del matí, passejada per l’itinerari del Domini de la Terra. A 2/4 d’1 del matí, passejada per l’itinerari de
les Fonts. Tots tres amb sortida des de la Casa de Cultura (pl. Monestir nº 4). A les 2h del migdia, “Fontada”,
fi de festa a la Font Grossa. Cal portar-se l’esmorzar o la carmanyola.
- Moià. A les 9 del matí, amb sortida de la plaça dels ànecs de Moià, Excursió. Cal portar esmorzar i bon
calçat. Rivendel. El Museu de Moià i la Casa Natal Rafael Casanova participen a les Jornades Europees de
Patrimoni, amb Jornada de portes obertes a l’equipament, i visites guiades gratuïtes a les 12h del migdia.
El Parc Prehistòric de les Coves del Toll de Moià també hi participa d’11 a 2h del matí, al poblat neolític de
les Coves del Toll, amb tallers i activitats de demostracions de com vivia l’home a la prehistòria. A l’Esplai
de la Gent Gran, Grup d’animació teatral els Atrevits, de Manresa, amb l’obra musical Escudella barrejada
de música i cançons.

DIJOUS 22
- Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca, Taller Els mites de la por: bruixes, vampirs i mòmies: Una classe
de por: bruixes, vampirs, homes llop... quina és la seva història? Introducció al taller amb suport audiovisual.
DISSABTE 24
- Castellterçol. A les 6 de la tarda, a la Sala de Lectura, Inauguració Exposició de Bolets.
- Moià. Al Circuit Verd de Moià, 3ª Edició de la Nirvana Extreme, autèntic hard trial / enduro, una carrera
espectacular i única amb més de 60 hectàrees de terreny i diferents escenaris. Durant el matí, al Club de Golf
Montbrú, VII Ryder Cup Social 2015. A les 11 del matí, a la biblioteca, Taller Els mites de la por: bruixes,
vampirs i mòmies: Bruixes, disfressats de bruixes i bruixots es prepararà un encanteri màgic.
- Santa Maria d’Oló. Festa del Bolet. Concurs de boletaires i cuina de tardor.
DIUMENGE 25
- Calders. A les 12 del matí, a CACIS – Forn de la Calç, dins del programa “Tocats de lletra 2015” els poemes
d’Esteve Plantada i la dansa de Laura Bataller.
- Castellterçol. A les 10 del matí, a la Sala de lectura, Exposició de Bolets. A les 10 del matí, a la plaça Vella,
inici de la Fira del Bolet i les Herbes Remeieres, fins al migdia. Organitza: Ajuntament de Castellterçol.
- Moià. A les 6 de la tarda, a l’Esplai de Gent Gran, ball/castanyada amb el músic Carles Xandri.
- Santa Maria d’Oló. Durant tot el dia, Actes del Correllengua. Al matí, lipdub amb les entitats del poble i
S’Temple Bar al casc antic, i a la tarda, Cafè Concert al Centre Recreatiu.
DILLUNS 26
- Moià. A les 8 del vespre, a la biblioteca, Tertúlia literària sobre l’obre de teatre “Fum” de l’autor osonenc
Josep Mª Miró, a càrrec d’Elvira Permanyer.
DIMECRES 28
- Moià . A les 7 de la tarda, a la biblioteca de l’escola J. Orriols i Roca, xerrada: Com prevenir les relacions
abusives, de la Fundació Vick Bernadet, oberta a totes les famílies. Ampa Escola.
DIJOUS 29
- Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca, Taller Els mites de la por: bruixes, vampirs i mòmies: Vampirs,
taller de maquillatge i realització d’un mòbil.
DIVENDRES 30
- Castellterçol. A les 9 del matí, a l’IE Ramona Calvet, Festa de la Castanyada.

DILLUNS 12
- Moià. El Museu de Moià i la Casa Natal Rafael Casanova participen a les Jornades Europees de Patrimoni,
amb Jornada de portes obertes a l’equipament, i visites guiades gratuïtes a les 12h del migdia. El Parc
Prehistòric de les Coves del Toll de Moià també hi participa d’11 a 2h del matí, al poblat neolític de les Coves
del Toll, amb tallers i activitats de demostracions de com vivia l’home a la prehistòria.

DISSABTE 31
- Santa Maria d’Oló. Castanyada, organitzada pel Júnior.
- Moià. Durant el matí, al Club de Golf Montbrú, 3ª prova Lliga tardor. A les 11 del matí, a la biblioteca, Taller
Els mites de la por: bruixes, vampirs i mòmies: Mòmies, taller de momificació.

DIVENDRES 16
- Moià. A 2/4 de 6 de la tarda, a la biblioteca, sessió de contes per infants d’un a quatre anys, a càrrec de
la rondallaire Ada Cusidó.

DIUMENGE 1
- Castellterçol. A 2/4 de 6 de la tarda, a la plaça nova, Sardanes amb la cobla principal de l’Escala.
- Moià. A les 6 de la tarda, a l’Esplai de Gent Gran, projecció de la gravació teatral de l’obra Don Juan Tenorio.

DISSABTE 17
- Calders. Taller de Gospel a càrrec del director Moisés Sala, obert a tothom. Organitza el Grup de Gospel
de Calders, Tarale·lejant Albades. Més informació: 665165665.
- L’Estany. STAGNUM 2015. A les 10h de la nit a l’església de la Pietat de Vic, La Fura del Baus, amb
Bauernkantate (versió lliure de la Cantata dels Pagesos de Bach, amb flamenc, música electrònica i imatge).
Programació especial de l’Albergueria,Centre de Difusió Cultural del Bisbat de Vic amb la col·laboració
d’Stagnum.
- Moià. A les 6 de la tarda, a l’Esplai, projecció de la sarsuela catalana Cançó d’amor i de guerra.

DISSABTE 7
- Monistrol de Calders. A la tarda, a la sala petita del Centre Recreatiu, Celebració 25 anys de la revista El Clot.

DIUMENGE 18
- Castellterçol. A les 6 de la tarda, al Centre Espai Escènic, Acte obert a la gent de Castellterçol: 127 dies a
l’Ajuntament. Organitza: Castell en positiut.
- Collsuspina. De 8 del matí a 4 de la tarda, Collsuspina Camina.
- Moià. A les 6 de la tarda, a l’Esplai de Gent Gran, actuació/concert de la coral de Moià.
- Santa Maria d’Oló. Jornada del centre excursionista d’Oló. A les 10 del matí, sortida natural divulgativa
al bosc amb el biòleg Jordi Baucells. A 2/4 de 2 del migdia, a Els Clapers, dinar de germanor i a 2/4 de 4 de
la tarda xerrada /debat: A les portes dels 10 anys i el futur del Centre Excursionista d’Oló. Inscripcions a:
centreexcursionistaolo@gmail.com, abans del 16/10/15.

NOVEMBRE

DIUMENGE 8
- Moià. A les 6 de la tarda, a l’Esplai, actuació d’havaneres i cançons catalanes pel grup de cantaires de l’esplai.
DIUMENGE 15
- Castellterçol. A les 8 del matí amb sortida des del pavelló, X Cursa de Muntanya (11km) i II Mitja Marató
de Muntanya (21 km). Organitza: Centre Excursionista Castellterçol.
CURSOS I ACTIVITATS DEL CONSORCI DEL MOIANÈS
Des dels Ajuntaments del Moianès, el Consorci i el Consell Comarcal estem treballant per poder tornar a
oferir-vos els serveis del Consorci a principis d’octubre.
Per aquest motiu estem planificant les accions formatives per aquest proper trimestre i paral·lelament fem
aquesta difusió per saber si hi ha prou interessants per poder-les iniciar en el moment d’obertura de l’entitat.
Us mantindrem informats.
Mentrestant podeu consultar l’evolució del procés a la web del Consorci: www.consorcidelmoianes.cat

CURSOS I ACTIVITATS DE LES ENTITATS / AJUNTAMENTS
Calders.
- Cursos al Casal Social de Calders. Cursos de Gimnàstica, anglès... Més informació al Casal social de Calders.
Tel. 93 830 92 63 / casal@calders.cat
Castellterçol.
- Ateneu La Pólvora. Tots els dimecres classes de Trapezi i teles a l’ANLA. www.trapezicinema.com
- Al local ANLA, Balls de Saló amb Hand to Hand. Per més informació: www.hand-to-hand.net
Collsuspina.
Consulta a l’Ajuntament les activitats que es fan al local social i al local de la Gent Gran: pilates, cosim...
- Associació Artística Desperta Espurnes. Curs de Joieria amb Tulio Andrade. inf: 691 148 508 Judith
L'Estany.
- A l'hotel d'entitats classes de dansa, pilates, zumba, ioga... Més inf a l'Ajuntament.
- Els dissabtes a la tarda a la Pista Vella, Bitlles Catalanes. Organitza: Club Bitlles Catalanes Els Estanyencs.
Moià.
- Biblioteca. Dimarts a 2/4 de 4 de la tarda, Conversa en alemany i anglès. Dimecres, a les 4 de la tarda,
Converses en francès. Cal inscriure’s a la biblioteca, imprescindible tenir nivell de conversa. Places limitades.
Els mites de la por: bruixes, vampirs i mòmies. Taller de quatre dies de durada (a partir de 8 anys – si són
més petits cal que vinguin acompanyats d’un adult). Places limitades. Inscripcions a la biblioteca. Gratuït.
Dies 22, 24, 29 i 30. Més informació de les activitats a cada dia de l’agenda.
- 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. Classes de Ioga. Més informació: 93 830 05 23.
- Dansalut.Vinyasa Ioga i Ioga per embarassades a Can Carner. Més informació: Ioga – Roser Serradell: 630
109 325 o associaciodansalut@gmail.com
- Ateneu La Pólvora. Tots els dimecres classes de Trapezi i teles a l’Ateneu 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
- Moianesencs voltant pel món. Els diumenges del mes de novembre, a les 6 de la tarda, a l’Auditori Sant
Josep, Cicle de conferències Moianesencs voltant pel món. Organitza El Fanal, grup ecologista de Moià.
Santa Maria d’Oló
- Oló: Mou-te amb l’esport! Els dimarts, a la sala polivalent, Psicomotricitat per la gent gran. Els Divendres
a l’exterior i al pavelló, Running. Els dilluns Karate-do: inici de classes el 19 d’octubre, inscripcions a l’Ajuntament.
- Vols aprendre anglès? Diferents nivells i cursos a El Centru. Inscripcions i més informació a l’Ajuntament.
EXPOSICIONS
- Del 13 de setembre al 20 de novembre, al Museu de Moià, Exposició temporal Formes de la Natura de
l’artista Sergi Ricart.
- Durant tot el mes d’octubre a la biblioteca, Exposició fotogràfica : “Comunitat dels Avets. Qui som? Com
som?, un recorregut pel dia a dia de les persones que conviuen als Avets de Moià.
ARXIU HISTÒRIC
Moià. Per consultes cal concertar-ho al telf. 93 8207600. arxiu@arxiu.moia.cat
COVES DEL TOLL
Moià. Fins l’11 de desembre, obertes Dissabtes i diumenges de 2/4 d'11 del matí a 2h del migdia i de 3 a
2/4 de 7h de la tarda. Festius i ponts obertes de 2/4 d'11 a 2h del migdia (30min abans de l’hora de tancament
es realitzarà l’última visita guiada). 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 al 93 820 91 34.
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. De dimarts a diumenge obert 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.
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DIJOUS 1
- Moià. A les 8 del vespre, a l’Auditori Sant Josep, xerrada- acte: La crisi dels refugiats dels conflictes bèlics,
a càrrec de: representant de Creu Roja Catalunya, representant de serveis jurídics especialitzats, exposició
d’experiències d’acolliment de refugiats. Més informació a l’Ajuntament de Moià i al Consorci del Moianès.
DIVENDRES 2
- Castellterçol. A les 6 de la tarda, al Casal Arrels, Taller per gent gran: Hipertensió. Organitza Col·legi de
Farmacèutics. A 2/4 de 7h de la tarda, a la C-59, Rally Costa Brava Històric. Organitza: Rally Classics.
- Moià. Al Club de Golf Montbrú, X trobada de taxistes 2015. A les 8 del vespre, a la biblioteca, xerrada sobre
“Aprendre a meditar amb l’hinduisme i el budisme”, a càrrec del doctor en filosofia i professor de l’Institut
Moianès, Vicente Merlo.
- Santa Maria d’Oló. A les 7 de la tarda, a local del júnior, reunió de pares - nova temporada júnior!!
DISSABTE 3
- Calders. Celebració del Dia de la Gent Gran. A les 2, al Casal, Dinar, i a les 5 de la tarda al Centre Cívic,
funció teatral. Inscripcions al Casal. De 12 a 2 del matí, a CACIS – el Forn de la Calç, Mostra d’Art Efímer
“Efímera 2015”. A 2/4 de 7 de la tarda, a CACIS, inauguració exposició “Cronozona 2” col·lectiva. A continuació,
presentació dels treballs de Gwoman i Kallis. A les 8 del vespre, Concert The Legion of Flying Monkeys.
- Castellterçol. XXIV Concurs de Gos d’Atura. A 2/4 de 6 de la tarda, al monument del Pastor, actuació de
l’Esbart Rosa d’Abril. A les 6 de la tarda, pel camí ramader, arribada del ramat de Jesús Suriñach. Organitza:
Ass. Concurs Gos d’Atura. A les 8 del vespre, al Centre Espai Escènic, vespre de Cinema a Castellterçol: Rastres
de Sàndal. Després, tertúlia amb Anna Soler-Pont, productora. Organitza: Fundació J.M.Anzizu.
- Granera. A les 5 de la tarda al local, curs de melmelades. Organitza: Consorci del Moianès i Ajuntament.
- Moià. De 10 a 2 del matí, a Can Carner, Taller de debat de l’Avanç del Pla del POUM – Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal, de Moià – Procés de participació ciutadana. Inscripcions al taller: poum@moia.cat .
A les 6 de la tarda, a l’Esplai, projecció musical de l’André Rieu. A les 9 del vespre, a l’auditori Sant Josep,
Concert de Joventuts Musicals amb Manel Sánchez, guitarra i Jordi Roca, violí.
- Santa Maria d’Oló. A les 12 del migdia, al local del Júnior, inici del Moviment Júnior.
DIUMENGE 4
- Castellterçol. XXIV Concurs de Gos d’Atura. A les 9 del matí, al camp de proves, Esmorzar de Pastors. A
2/4 d’11 del matí, al camp de proves, inici del XXIV Concurs de Gos d’Atura i 6a Final Internacional Campions.
A 2/4 d’11 al camp de proves, Mercat d’Artesania. Organitza: Ass. Concurs Gos d’Atura.
- Moià. D’11 a 2 matí, Festa d’inici curs de Escola Pia. A les 6 de la tarda a l’Esplai, ball amb Montse Pujalt.
- Santa Maria d'Oló. A les 8:40 a la pl.St. Antoni M.Claret excursió familiar: Esplugues, El Roquer i Poues
Ginebreda.
DILLUNS 5
- Castellterçol. A les 8 del vespre, a la sala de lectura, Taula de solidaritat amb refugiats. Organitza Ajuntament.
- Santa Maria d’Oló. A les 7 de la tarda, al Pavelló, classe gratuïta de Karate-do, oberta a tothom.
DIMARTS 6
- Castellterçol. A 1/4 de 10 del matí, a la plaça dels Estudis, a l’Espai lúdic Tardor Saludable: Presentació del
nou espai i sessió pràctica amb Fisioterapèuta a l’espai Lúdic.
DIMECRES 7
- Castellterçol. A 2/4 d’11 del matí, a la plaça Prat de la Riba, unitat mòbil Oficina al Consumidor. A la tarda,
a l’espai Franch, inici Grup de Dona curs 2015/2016. Ajuntament de Castellterçol.
DIVENDRES 9
- Moià. El Museu de Moià i la Casa Natal Rafael Casanova participen a les Jornades Europees de Patrimoni,
amb Jornada de portes obertes a l’equipament. Horari: Divendres de 2/4 d’11 a les 2 del matí, dissabte de
2/4 d’11 a les 2 del matí i de 2/4 de 4 a 6 de la tarda, i diumenge i dilluns de 10 del matí a 3 del migdia.

