març
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Divendres
n Teatre a l’Aulet
A les 20 h. Sessió oberta a les
famílies i al poble de l’obra de
teatre “Els rossinyolets” dels i les
alumnes de P-5 (Dolors).
Tothom hi és convidat!
n Club de lectura

A les 21 h, a la Biblioteca.
Comentarem ‘A l’ombra de
les noies en flor-primera part’
de Marcel Proust. Organitza:
Biblioteca Municipal.

4

Dissabte
n Teatre a l’Ateneu:
‘Pares nostres’
A les 21 h, a l’Ateneu. A càrrec
de la Cia. Indòmita, amb David
Planas i Jordi Gilabert. Quatre
de les millors dramaturgues del
moment (Lluïsa Cunillé, Marta
Buchaca, Victoria Spunzberg
i Marta Aguilar) s’uneixen
per parlar d’un tema que ens
afecta a tots: la paternitat.
Anticipada 10 € / +Ateneu
11 € / Taquilla 12 €.
www.ateneu.celra.cat.
Organitza: Àrea de Cultura.
n Concert del grup PËSH

A les 23 h, al CC La Fàbrica. Una
fusió entre el caràcter i el so
cru americans i el toc britànic.
Organitza: CC La Fàbrica.
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Diumenge
n Carnaval infantil 2017
A les 10.30 h, sortida de la rua
de l’Avda. Catalunya. Recorregut:
Rambla Josep Pla, Pl. Ateneu i
Ctra. de Juià fins a la Pl. de l’Estació (on hi haurà el jurat).

A les 12 h, animació infantil amb
les Siamiss DJ’s
A les 13 h, entrega de premis.
Organitza: Ajuntament de Celrà i
AMPES i AMIPES de Celrà.
Col·labora: Associació de
Comerciants de Celrà.
n Dansa urbana a l’Ateneu:
‘Br2: Missió salvar el planeta’
A les 18 h, a l’Ateneu, a càrrec de
Brodas Bross. Any 2222. La llum
del sol ja no arriba pel canvi
climàtic i el planeta s’ha quedat
a les fosques. Enmig de la negror
apareixen uns divertits robots
que donen una espurna d’esperança a la humanitat. Anticipada
10 € / +Ateneu 9 € / Taquilla 12 €
/ Alumnes EMDC 4 €.
www.ateneu.celra.cat. Organitza:
Àrea de Cultura.
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Dilluns
n Taller de maquillatge
de Carnestoltes.
A les 17 h, al Local Jove.
Inscripcions al Local Jove (de
dilluns a dijous de 16 a 19 h)
o per whatsapp al 637431553.
Organitza: Àrea de Joventut.
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Dijous
n Hora del conte: ‘Contes
per la igualtat’
A les 17.30 h, a la Biblioteca.
A càrrec de la Cia. ClarArt.
Organitza: Àrea d’Igualtat
i Biblioteca Municipal.
En el marc del Dia
Internacional de les dones.
n Reunió Festa Major 2017

A les 20 h, a la Sala d’Entitats,
reunió oberta a tothom
qui vulgui col·laborar en
l’organització de la Festa
Major 2017. Organitza:
Coordinadora de Festes.

10

Divendres

n Tallers d’art col·laboratiu

per a dones
Al matí, a l’Escola d’Art,
prepararem el mural de ceràmica
amb el símbol de la dona.
Esmorzar a la sala d’entitats amb
les participants. Inscripcions al
igualtat@celra.cat o al 972492567.
Organitza: Àrea de Igualtat.
n ‘Anem a mirar

aparadors artístics’
A les 18. 45 h, davant l’Ateneu.
Concert itinerant amb Marina
Gil, inspirat en les creacions
dels artistes del projecte ‘Celrà
Aparadors Artístics’. Gratuït.
Organitza: Àrea de Promoció
Econòmica i Desenvolupament
Local. En el marc del Dia
Internacional de les dones.
n Club de novel·la negra

A les 21 h, a la Biblioteca.
Comentarem ‘Unos por otros’
de Philip Kerr. Organitza:
Biblioteca Municipal.
n Presentació dels llibres

‘Desmuntant Societat
Civil’ i ‘Plus Ultra’
A les 19 h, a la Sala Polivalent
de l’Ateneu, a càrrec del
seu autor Jordi Borràs.
Organitza: CUP Celrà.

11

Dissabte
n 11a Calçotada
popular de la CUP
A les 14 h al CC La Fàbrica.
Preu: 10 € (persones aturades
o jubilats 8 €, infantil 5 €).
Venda de tiquets als comerços:
Granja Port Lligat, Fleca
Ten-Ten, CC La Fàbrica i La
Sàlvia. Reserves: 639337879.
Cal portar plats i coberts de
casa. Organitza: CUP Celrà.

n VII Carnaval de Celrà

A partir de les 00.30 h, al CC La
Fàbrica. PD Fèmines, Xana Blue,
Celtic PD’s i Bratislava PD. Preu:
2 €. Organitza: Jovent de Celrà.

45è APLEC
DE LA SARDANA
n Diumenge 12 de març

A partir de les 10.30 i fins a
les 16 h, sardanes a la Plaça
de les Piscines amb les
cobles Mediterrània, Ciutat
de Girona i Bisbal Jove.

Dinar al Pavelló cobert de les
Piscines, a les 14 h aprox.
Menú: Fideuada, carn a la
brasa, làctics, pa, aigua, gasosa,
vi, cafè i gotes. Preu: 15 €.
Venda de tiquets: Can
Sixte Alzina, Llibreria
Biscle, Can Ponac.
Organitza: Agrupació
Sardanista de Celrà.
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Diumenge
n Teatre solidari: ‘La
vida d’un guanyador’
A les 18 h, a l’Ateneu. A càrrec
de la Cia. Oriart. La recaptació
anirà destinada al donatiu
que el grup ‘Les estupendes’
de Celrà, farà a la Trailwalker
2017. Preu: 7 €. Organitza:
Estupendes de Celrà.

14

Dimarts
n Vespres de jocs de taula
Al CC La Fàbrica. Més enllà del
parxís, hi ha una gran quantitat
de jocs de taula per a tots els
gustos. Vine a passar una bona
estona!

n Ple municipal ordinari
A les 20.30 h, a la sala de
plens de l’Ajuntament. Pots

seguir-lo en directe a
Ràdio Celrà, 107.7.

15

Divendres
n Presentació del llibre
‘Lugares de poder: los
guardianes de la Luz’
A les 19.30 h, a La Fàbrica.
Organitza: CC La Fàbrica.
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Dijous
n Reunió Festa Major 2017
A les 20 h, a la Sala d’Entitats,
reunió oberta a totes les
entitats que vulguin col·laborar
en l’organització de la Festa
Major 2017. Organitza:
Coordinadora de Festes.
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Divendres

n Al Gironès llegim: Club

de lectura especial
A les 21 h, a la Biblioteca.
Comentarem ‘La biblioteca de
noche’ d’Alberto Manguel, per
parlar de totes les biblioteques,
les públiques i les particulars.
Organitza: Biblioteca Municipal
i Al Gironès llegim.
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Dissabte
n Taller d’art en família
De 10 a 12 h, a l’Escola l’Aulet.
‘L’arbre de la nostra vida’,
amb Dolors Picazo. Inscripció
a artenfamiliaalaulet@gmail.
com. Preu per família: 22
€ sòcies i 27 € no sòcies.
Organitza: AMPA de l’Aulet.
n Cinema a l’Ateneu:

‘Aya de Yopougon’
A les 21.30 h a l’Ateneu.
L’Aya, l’Adjoua i la Bintou
són tres amigues del barri de
Yopougon, a Costa d’Ivori,
Són joves i volen viure la seva

pròpia vida, i això ja és molt.
Direcció: Marguerite Abouet i
Clement Oubrerie. França, 2013.
En el marc del Dia
internacional de les dones.
Gratuït. Organitza: Cineclub 21.

23

Dijous
n Al Gironès llegim:
Hora del conte
A les 17.30 h, a la Biblioteca.
“Vers per on” a càrrec de
la Cia. Contes en sol major.
Organitza: Biblioteca Municipal
i Al Gironès llegim.

24

Divendres
n Inauguració del
mural de les dones
A les 17 h, trobada oberta de
Dones de Celrà a la Plaça Maria
Mercè Marçal. En moti del Dia
Internacional de les dones
n Al Gironès llegim: Enric

Casasses a la Biblioteca de Celrà
A les 20 h, a la Biblioteca.
Conversa amb el poeta
Enric Casasses.
Organitza: Biblioteca Municipal
i Al Gironès llegim.
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Dissabte
n Bebeteca: ‘Coloraines’
A les 10.30 h, a la Biblioteca. A
càrrec de la Cia. UmpaLumpa.
Es dinamitzarà un petit taller de
papers de cel·lofana de colors.
Organitza: Biblioteca Municipal.
n Música a l’Ateneu:

Tomeu Penya
A les 21 h, a l’Ateneu.
Acompanyat pel músic Simó
Rabassa, el cantautor mallorquí
arriba amb sorpreses i un nou
format amb bones cançons i
grans dosis d’humor. No hi
faltaran els èxits de sempre.

Anticipada 18 € / Taquilla 20 €.
www.ateneu.celra.cat.
Organitza: Àrea de Cultura.
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Diumenge
n 1a cursa de
muntanya de Celrà
A les 9 h, al Pavelló de les
Piscines. Dos circuits de 14
i 21 km, amb 600 i 1200 m
de desnivell, respectivament,
que permetran descobrir les
Gavarres. Hi haurà obsequi pels
participants i premis per als
primers classificats masculins
i femenins en ambdues
distàncies. Inscripció: 14 i 20 €.
Organitza: AEC Ter-Gavarres.
n Assemblea general ordinària

dels socis de Can Ponac
A les 12 h en primera
convocatòria i a les 12.30
h en segona convocatòria,
a Can Ponac.
n Teatre familiar a

l’Ateneu: ‘Loops’
A les 18 h, a l’Ateneu. A càrrec
de la Cia. Engruna Teatre. Vine
a conèixer la Zig i la Zag, dos
personatges ben diferents
en busca d’alguna cosa.
Anticipada 5 € / +Ateneu
6 € / Taquilla 7 €.
www.ateneu.celra.cat.
Organitza: Àrea de Cultura.
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Divendres

n Teatre a l’Aulet

A les 21 h, sessió oberta a les
famílies i al poble de l’obra de
teatre dels i les alumnes de 3rB
(Míriam): ‘Un follet a l’internat’.
n Club de lectura
A les 21 h, a la Biblioteca.
Comentarem ‘Arbres d’hivern’
de Sylvia Plath. Organitza:
Biblioteca Municipal.

TEMPS DE
MAÇONERIA
1717-2017
n Diumenge 19

A les 11 h, a la Pl, de l’Església.
‘Què ens diuen les pedres?’:
visita guiada pel Barri Vell a
càrrec de Miquel Bellido. A
les 16.30 h, a la sala polivalent
de l’Ateneu. Inauguració de
l’exposició sobre la Maçoneria
(Del 9 de març a l’1 d’abril,
de dll a dis de 16.30 a 19 h).
n Dissabte 25
A les 16.30 h, a la sala
polivalent de l’Ateneu. Breu
introducció a l’exposició, a
càrrec d’Antoni Carreras.
A les 17.30 h: ‘Els inicis de la
Maçoneria’, a càrrec de Miquel
Bellido; ‘Una nova llum. La
Maçoneria de l’any 1717 fins a
l’edat contemporània’, a càrrec
de Tono Álvarez; col·loqui obert.
n Dissabte 1 d’abril
A les 11 h, a la Pl. de l’Església.
‘Què ens diuen les pedres?’:
visita guiada pel Barri Vell a
càrrec de Miquel Bellido.
A les 17.30 h, a la sala polivalent
de l’Ateneu, conferència: ‘La
Maçoneria als nostres dies’,
a càrrec d’Antoni Carreras i
Genís Morillas; ‘Personatges
històrics maçons’, a càrrec
d’Antoni Bou; col·loqui obert.
RECUPEREM EL SOPAR
DE DONES!
28 d’abril
1r plat, 2n a escollir (carn o peix,
postres, pa i begudes. Opció
vegetariana (cal notificar-ho en
la compra del tiquet).Dj amb
animació sorpresa. Detall per
a les participants. Servei de
bar. 25 € per persona. Tiquets
a partir del 20 de febrer i fins
el 18 d’abril a Carnisseria Sergi,
Perruqueria Sílvia i Enric Ferrer.
Organitza: Coordinadora
de Festes amb el suport de
l’Associació de Comerciants.

CURSOS I TALLERS
DE FORMACIÓ
LABORAL
Àrea de Promoció Econòmica
i Desenvolupament Local
Inscripcions i informació
Tel. 972 492 567
promoeco@celra.cat
n Curs d’emprenedor

a empresari
Intensiu de cap de setmana: 4
i 5 de març, de 10 a 14 h i de
16 a 20 h. És la segona part
del curs ‘Aprendre conceptes
financers jugant al CashFlow’.
A partir d’una sessió de joc de
taula dirigida, desenvoluparem
els conceptes bàsics dins el
món de l’empresa. Perquè una
vegada entesa la lògica financera,
fem un canvi de mentalitat i
ens atrevim a fer el pas des
d’empleat a autònom. Gratuït.
Inscripcions al 972492567
o promoeco@celra.cat.
n Curs d’informàtica bàsica

Curs de 20 hores orientat a
l’aprenentatge bàsic i pràctic
per a la recerca de feina.
Amb aquests continguts,
l’enfocament inferirà un model
centrat en l’alumne, combinant
mètodes d’aprenentatge
experiencial, cooperatiu i per
descobriment. Dimarts i dijous
de 9.30 a 11.30 h. Del dimarts
14 de març al 13 d’abril. Gratuït.
Inscripcions al 972492567
o borsatreball@celra.cat
n L’horta del Ter-Gavarres

Curs de formació en
horticultura ecològica i creació
de producte-marca. Inici: 9
de març, 3 mesos de durada.
Horari: dimarts i dijous de
9.30 a 13.30 h. Inscripcions al
972492567 i a diversificacio@
celra.cat. Indicar les següents
dades: noms i cognoms,
data de naixement, adreça
postal i telèfon de contacte.

n Conferència: ‘Les 10 claus

per augmentar els beneficis i disminuir l’estrès’
Dijous 23 a les 18 h, a càrrec
de Miquel Pino, economista i
mentor d’empreses. S’explicarà
com optimitzar el control i la
gestió del seu negoci a través
d’una metodologia pròpia: ‘Més
beneficis i menys estrès’, fruit
de més de 25 anys d’experiència.
Gratuït, amb inscripció prèvia a
promoeco@celra.cat. Organitza: el servei d’emprenedoria de
l’Àrea de Promoció Econòmica.

CURSOS I TALLERS
ESPAI JOVE
Local Jove (plaça de l’Església)
joventut@celra.cat
whatsApp 637431553
+info: joventut.celra.cat
n Curs intensiu per Setmana

Santa de monitor/a de lleure
Del 8 al 18 d’abril, al Local Jove
de Celrà i al Pavelló de Sant
Julià de Ramis. De 9 a 14 h i de
15 a 20 h. Colònies: 14, 15 i 16
d’abril. Preu: 300 €. Inscripcions:
dimarts i dijous de 17 a 21.30
h a l’Escola Galligants (C/
Montseny 35-37 entresòl, Girona)
o bé trucant al 972233981.
+informació a joventut@celra.
cat o al 637431553 (Mariona).

AULA DE TEATRE
DE L’ATENEU
n Del text a l’escena

Del 5 d’abril al 14 de juny,
els dimecres de 20 a 22 h.
A partir de l’anàlisi de text
donarem vida als personatges
que hi apareixen.
Professora: Meritxell Yanes.
Preu: 90 €.
Més informació i
inscripcions: cultura@
celra.cat o al 972493026.

ACTIVITATS A
CAN PONAC
Dilluns
Taller de manteniment
de la memòria.
De 16.30 a 17.30 h i de
17.30 a 18.30 h (dos grups).
Cal inscripció prèvia.
Dimecres
Atenció psicològica.
De 15 a 19 h. Cal concretar cita
prèvia trucant al telèfon 972
49 22 00 o a l’Oficina Municipal d’Atenció a la Persones.
Dijous
Taller de narració oral. Taller de
promoció de la lectura de 10.15
a 11.15 h. Dies 2 i 16 de març
Taller de manteniment de la
memòria. De 17.30 a 18.30 h.
Gratuït. Cal inscripció prèvia.
Tu en saps molt! El 16
de març a les 16 h.
Parlem de flors. Quan es
poda? Quan he de regar-les?
Vine a debatre alguna cosa
relacionada amb les flors
i plantes! T’hi esperem!
Smart Avis. El 30 de març
a les 15.30 h (mòbils d’última generació) i a les
16.30 h (mòbils ‘antics’)
Divendres
Taller d’informàtica.
Grup I: de 15.30 a 16.30 h
Grup II: de 10 a 11 h
Grup III: de 11 a 12 h
Cal inscripció prèvia. Màxim 8 places per grup.
Caminada. El 17 de març a les
9.30 h, iniciem des del mateix
Can Ponac. Nota: aquest dia no
hi haurà curs d’informàtica.
REVISIONS AUDITIVES
Durant el mes de març
podeu adreçar-vos a l’Oficina
Municipal d’Atenció a les
Persones per demanar
hora. Tel. 972 492 200

CURSOS I TALLERS
ESCOLA DE DANSA
Inscripcions i informació
Tel. 972 492 658
escoladedansa@celra.cat
n Axis Syllabus

Dissabte 11
De 12 a 14 h i de 15 a 18 h.
Taller de cos i moviment
per persones interessades
en la locomoció humana.
Amb Maria Mora.
Preu: 60 €
n Hipopressius i cons-

ciència corporal
Dissabte 18
De 9.30 a 11.30 h.
Amb Mercè Miquel.
Preu per sessió: 20 €
n Veu i moviment

l’agenda CELRÀ

març
2017

EXPOSICIONS
n 100 anys de

n Exposició de

n Mostra de llibres

n Temps de maçoneria.

‘Ressorgiment’
De l’1 al 16 de març, a
la Biblioteca. La revista
‘Ressorgiment’, creada a
Buenos Aires, es va publicar
en català, de forma mensual
i ininterrompuda, al llarg
de cinquanta-sis anys. De
fet, es tracta de la revista
de més durada en català
publicada a l’exili. Organitza:
Biblioteca Municipal.
Durant tot el mes, a la
Biblioteca. Mostra de llibres
de recent adquisició: ‘Joves
poetes catalans’. Organitza:
Biblioteca Municipal.

Dissabte 25
De 9.30 a 12.30 h.
Treball de col·locació de la veu en
referència al cos i al moviment.
Amb Jordi Homs.
Preu per sessió 21 €.

ESPORTS

n Afro Yin

n Diumenge 5

Dilluns
De 19.30 a 20.45 h.
Amb Maria Farriols.
Preu: 80 € el trimestre
+ matrícula.

l’agenda

CELRÀ

n Semestral de dansa contem-

porània amb Dominik Borucki
Del 16 de gener al 19 de juny.
Dilluns
D’11.30 a 13.30 h.
Preus: tot el curs: 266 € / 12
sessions: 192 € / 1 sessió: 20 €.
n Dansa clàssica

suau per a adults
Dimarts
De 10 a 11.30 h.
Amb Lia Condis.
Preu: 120 € el trimestre.

INFORMACIÓ:
Tel. 972 49 30 26
cultura@celra.cat

-17 h Multiesports CelràVilobí d’Onyar, futbol sala.
n Dissabte 11
- 9 h CEJ Celrà-Nou
Caules, pre mini mixt
- 12 h CEJ Celrà-Llagostera,
infantil masculí
- 17.30 h CEJ Celrà-Salle
Girona, sots 21 masculí
-Campionat de lliga de casals
de petanca, Celrà-Sant Dalmai.
A partir de les 9 h, a les pistes
municipals de petanca.
n Diumenge 12
-17 h Multiesports CelràLloret, futbol sala
-19 h CEJ Celrà-Escolàpies
Figueres, sènior masculí
n Dissabte 18 i diumenge 19
-Campionat territorial de
patinatge artístic pre

fotografies ‘Mamis’
Del 14 de febrer al 10 de març,
a la Sala d’Exposicions del CC
La Fàbrica. Fotos de mares
en campanya proalletament
i proconciliació familiar i
laboral. Obres de Rebeca
García, de l’Associació Dona
Vida de Cassà de la Selva.
Acte inclòs en el Dia
Internacional de la Dona.
Organitza: Àrea d’Igualtat.
1717-2017
Oberta del 9 de març a l’1
d’abril, de dilluns a dissabte de
16.30 a 19 h, a la sala polivalent
de l’Ateneu. Inauguració el
diumenge 19 a les 16.30 h.

selecció cadet i juvenil,
al llarg de tot el dia.
n Dissabte 25
- 9 h CEJ Celrà-Sarrià de
Ter Negre, pre mini mixt
-10.30 h CEJ CelràCellera, mini mixt
-12 h CEJ Celrà-Gifreu
Llançà, infantil masculí
-17.30 h CEJ Celrà-Bisbal
BK, sots 21 masculí
-19 h CEJ Celrà-Petit Plançó
Olot, sots 25 masculí
Campionat de lliga de casals
de petanca, Celrà-Jubilats.
A partir de les 9 h, a les pistes
municipal de petanca.
n Diumenge 26
-17 h Multiesports Celrà-Caldes
de Malavella, futbol sala
-19 h CEJ Celrà-Fontcoberta,
sènior masculí

