abril

6

Dijous
n Inauguració de
l’exposició dels alumnes
de pintura de l’EMAC
A les 19 h, al Centre Cultural
La Fàbrica. Inauguració
de l’exposició ‘La melodia
pintada’, mostra dels treballs
realitzats pels alumnes
de pintura de l’EMAC.
L’exposició es podrà visitar
fins el dissabte 29 d’abril.
Organitza: EMAC

7

9

Diumenge

n Titelles a l’Ateneu:

‘Valentina’
A les 18 h, a l’Ateneu. A càrrec
de la Cia. Forani Teatre.
Valentina no és una nena com
les altres. El seu somni és volar.
Voldria acariciar els núvols i
tocar els estels, però se sent
trista i enfadada perquè no ho
aconsegueix. Una història sobre
la valentia d’intentar l’impossible.
Anticipada 5 € / +Ateneu 6 € /
Taquilla 7 €. www.ateneu.celra.
cat. Organitza: Àrea de Cultura.

Divendres
n Club de novel·la negra
A les 21 h, a la Biblioteca.
Comentarem ‘Niebla roja’ de
Patricia Cornwell. Organitza:
Biblioteca Municipal de Celrà.

8

Dissabte
n Clown per a tots els públics a
l’Ateneu: ‘Nàufrags’
A les 20 h, a l’Ateneu. A càrrec
de la Cia. Industrial Teatrera. Un
espectacle en clau de clown de
dos nàufrags del quotidià que
viuen a la deriva. Un homenatge
a tots els viatgers que alguna
vegada es van sentir nàufrags.
Una picada d’ullet als naufragis
quotidians des de l’humor i
la fragilitat. Anticipada 10 € /
+Ateneu 11 € / Taquilla 12 €. www.
ateneu.celra.cat. Organitza: Àrea
de Cultura.

11

Dimarts
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.

n Vespres de jocs de taula
A partir de les 19.30, al CC La
Fàbrica. Més enllà del parxís, hi
ha una gran quantitat de jocs
de taula per a tots els gustos.

15

Dissabte
n Cinema a l’Ateneu: ‘La
danseuse’ (La ballarina)
A les 21.30 h. Loïe Fuller s’ha
convertit en ballarina de l’Òpera
de París i en una icona de la

Belle Époque. Però l’arribada
d’Isadora Duncan, jove i
prodigiosa, precipitarà la seva
caiguda. França, 2016.
Organitza: Cineclub 21. Actes Dia
Internacional de la Dansa

proposta pren impuls sobre els
anteriors discos per saltar cap a
mons ignots que frisen per ser
descoberts. Parla de coses que

Dijous
n Hora del conte:
‘Contes de Sant Jordi’ i taller de
xapes a càrrec de l’Associació La
Sal d’Olot.
A les 17.30 h, a la Biblioteca.

n DIJOUS 20

20
21

Divendres
n Xerrada: ‘Repercussions
de la sentència del Tribunal
de Justícia de la UE respecte
a les clàusules terra’
A les 19.3o h, a la Sala
Polivalent de l’Ateneu. Què
són les clàusules terra? En
tinc a la meva hipoteca?
Com ho he de fer perquè em
tornin els interessos pagats
de més? A càrrec de Àlex
Daudén, coordinador general
AICEC-ADICAE Catalunya, i
Xavier Nieto, de la ACC.
n Reunió informativa

general del casal d’estiu
de l’Esplai Celrà
A les 20 h, a l’Ateneu.
S’exposaran les informacions
generals del casal d’estiu 2017
i es respondran les qüestions
que surtin als precs i preguntes.
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Dissabte
n Jornada de portes
obertes De 10 a 13 h, jornada
de portes obertes a les
Escoles Bressol de Celrà.

n Música a l’Ateneu: ‘El
petit de Cal Eril’
A les 21 h, a l’Ateneu. Presentació
del disc ‘La Força’. Aquesta nova

FIRA D’ENTITATS I
SANT JORDI
Contes de Sant Jordi i taller de
xapes
A les 17.30 h a la Biblioteca.
n DISSABTE 22
Marxa Popular a Sant Miquel
-Inscripcions anticipades:
tiquets a 2 € (fins a 9 anys) i
5 € (a partir de 10 anys) en
venda a Carnisseria Sergi,
Ca l’Àlex i a l’Ajuntament.
-Inscripcions de 8 a 9 h
i sortida a les 9 h des de
la Pl. de l’Església.
-Avituallament i selfie
amb hashtag #FM17Celrà
a Sant Miquel.
-A l’arribada, esmorzar i obsequi
per a tots els participants
a la Pl. de l’Església.

Parades de les entitats de Celrà
De 10 a 14 h a la Pl. de
l’Església.
Taller infantil de roses de St.
Jordi
De 10 a 12 h a la Pl. de l’Església.
Bebeteca
‘Roses i altres coses’ amb
Marina Gil. A les 10.30 h a la
Biblioteca.
Visita guiada a l’església de
Sant Feliu
A les 11.30 i a les 13 h.
Animació infantil amb Els
Trambòtics
A les 12 h a la Pl. de l’Església.
Lectura de textos del Taller
d’Escriptura de Papyrus
A les 13 h, a la Biblioteca.

no es poden dir ni es poden
veure. Transita per paisatges
dolçament fantasmagòrics,
alhora confortables i inquietants.
Anticipada 10 € / +Ateneu 11 € /
Taquilla 12 €. www.ateneu.celra.
cat. Organitza: Àrea de Cultura.
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Dimarts
n Taula temàtica de Dansa
A la Biblioteca, del
25 al 30 d’abril.
Organitza: Biblioteca
Municipal de Celrà
Actes Dia Internacional
de la Dansa
n Exposicions i visionats
‘Història de la dansa: darreres
tendències’
A l’EMDC, del 25 al 30 d’abril.
Organitza: EMDC
Actes Dia Internacional
de la Dansa
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Divendres
n Teatre a l’Aulet
A les 21 h, els alumnes de
3r-A (M.Àngels) representaran
l’obra de teatre ‘La
llegenda de Sant Jordi’.
n Club de lectura
A les 21 h, a la Biblioteca.
Comentarem ‘L’avar’ de Molière.
Organitza: Biblioteca
Municipal de Celrà.
n Sopar de dones

A les 21 h, al Pavelló
de les Piscines.
1r plat, 2n a escollir (carn o
peix), postres, pa i begudes.
Opció vegetariana (cal notificarho en la compra del tiquet).
DJ amb animació sorpresa.
Detall per a les participants.
Servei de bar.
Preu: 25 € per persona.

Tiquets 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.

29

Dissabte
n Sortida ‘Els tresors de l’illa
dels Salzes’ amb Marina Gil
A les 10 h, des del pàrquing
d’inici de la ruta al C/ Ter
i fins a les 12.30 h.
Descobrir els tresors que ens
envolten, com és la pròpia
natura i el sistema fluvial del
Ter al seu pas pel municipi de
Celrà. Per descobrir aquests
tresors només cal estar alerta,
escoltar i respectar l’entorn
perquè els tresors que anirem a
conèixer creixen, volen o sonen.
Començarem amb un mapa gros
i un de petit per cada família.
Caldrà portar una campana
o una mena de timbre. Cal
inscripció prèvia al 972492567
o a tergavarres@celra.cat.
Gratuït. Organitza: Àrea de
Promoció Econòmica.
n Jornada festiva: presentació
del Sound System local
A partir de les 10 h, a
la Torre Desvern.
Presentació del Sound
System Local amb actuacions
musicals variades a
càrrec d’artistes locals.
Organitza: Associació
The Musical Fire Kult.
n Concert de música
tradicional romanesa
i catalana
A les 17 h, a la Plaça de
l’Ateneu. Amb Ilie de
la Girona i un grup de
música tradicional catalana.
Tastets de gastronomia
romanesa i catalana.
Gratuït. Organitza: Coordinadora
de Festes de Celrà.

DIA INTERNACIONAL
DE LA DANSA
n Recorregut dansat
pels diferents espais
del Centre Cultural
La Fàbrica
A les 19 h, al CC La Fàbrica.
-Lectura Manifest DID17
(escales del terrat).
-Presentació dels treballs
coreogràfics sobre un lloc no
convencional de les alumnes
de PTP4.
-Qi Gong amb bastó, alumnat
de tai-txi.
-Impro Jamm, grup ContactGirona.
-Presentació del taller ‘Catàleg
d’errors’.
n Màgia al Pavelló de
les Piscines: ‘Una nit
amb el Mag Lari’
A les 20.30 h.
Després de més de 25 anys
fent funcions per tot arreu,
m’adono que la meva vida
és una gira constant i, en el
fons, el que més m’agrada és
estar sobre els escenaris, com
més diversos millor, coneixent
gent i llocs diferents,
fent el que se’m dóna millor:
il·lusionar i fer riure el públic.
Entrada anticipada 12 € /
+Ateneu 14 € / Taquilla 15 €.
www.ateneu.celra.cat.
Organitza: Àrea de Cultura.

n Sopar + Concert al Moll
A partir de les 21 h, sopar
d’entrepans de tota la
vida i d’especials.
Tot seguit, concert amb
‘Deux clichés’ i PD local.
Organitza: Jovent de
Celrà i CPJ El Moll.
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Diumenge
n Taller infantil de
mocadors de Festa Major
A les 11 h, a la Plaça de l’Església.
Es decoraran mocadors per
la Festa Major. Preu: 1 €.
Organitza: Coordinadora
de Festes.
n Espectacle infantil
a càrrec d’en Murri
A les 12 h, a la Plaça de
l’Església. Jocs participatius,
confeti, globus gegants
i molta gresca.
Organitza: Coordinadora
de Festes.

n Olimpíades populars
+ sopar + corrandes
A les 16.30 h, a la Plaça
Catalunya. Un any més, per
la Festa Major tornen les
Olimpíades. Fes pinya amb
el teu barri, doneu-ho tot a
les proves i a guanyar!
A les 20.30 h, sopar popular
en què cada barri porta una
part de l’àpat i l’organització
posa el vi i l’aigua.
Després de sopar, a les 22 h, un
grup de corrandes convidarà
a tothom a participar en
aquesta música tradicional.
Organitza: Jovent de
Celrà i CPJ El Moll.
n Concert al Moll: Miquel
del Roig + PD Ivanote
A partir de les 12 de
la nit, al Moll.
Organitza: Jovent de
Celrà i CPJ El Moll.

ACTIVITATS AL
LOCAL JOVE
Local Jove (plaça de l’Església)
joventut@celra.cat
WhatsApp 637431553
+info: joventut.celra.cat
n Let’s Dance - Hip Hop

Els dilluns de 18 a 19 h, al Local
Jove. Espai de ball a través del
hip hop i les seves variants.
Una bona manera de moure
el cos i compartir-ho amb les
amistats. Inscripcions al Local
Jove. Gratuït. +info: joventut@
celra.cat o bé al 637431553.
Organitza: Àrea de Joventut.
n Punt Jove de Salut ‘La Clau’

Els dimecres de les 17.30 a les
19.30 h al Local Jove. Espai
d’informació i acompanyament
a joves sobre temes relacionats
amb la salut (drogues,
sexualitat, alimentació, salut
emocional...). Servei gratuït,
anònim i confidencial.
Tallers grupals i atenció
individualitzada. +info: laclau@
celra.cat o bé al 637431553.

TALLER
D’ESCRIPTURA
CREATIVA
n Taller d’escriptura creativa

Espai per escriure i llegir
el que escrivim, a càrrec
de Carme Caum.
Grup 1: els dimecres de
17.30 a 19.30 h a la Sala
polivalent de l’Ateneu
Grup 2: els dimecres de
19.30 a 21.30 h, al local
de l’antiga Biblioteca.
Data d’inici: dimecres 19 d’abril.
Preu de les 10 sessions: 20 €.
Inscripcions i informació
al 634505541.
Organitza: Connexió Papyrus.
Col·labora: Ajuntament de Celrà.

ACTIVITATS A
CAN PONAC
n 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.
n 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.
n Dijous

Taller de narració oral
Taller de promoció de la
lectura de 10.15 a 11.15
h. Dies 6 i 20 d’abril.
Taller de manteniment de la
memòria. De 17.30 a 18.30 h.
Gratuït. Cal inscripció prèvia.
Tu en saps molt! Preparem el ‘Celrà s’engalana’
Dijous 13 d’abril a les 15.30 h
Ajuda’ns a engalanar Can
Ponac preparant les nostres papallones. Vine i porta
material per reutilitzar.
Xerrada
Dijous 6 d’abril a les 17 h, el
Dr. Ballbona i el Sr. Cabarrocas ens ofereixen una xerrada
sobre l’activitat física.
Smart Avis
El 27 d’abril 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: Pujada
a Sant Miquel
Divendres 21 d’abril ens trobem
davant de Can Ponac a les 8 h.
Cal portar esmorzar i aigua.
Atenció: Aquest dia no hi
haurà curs d’informàtica.
n Dissabte

Va de Teatre!
Dissabte 8 d’abril anem a
l’Ateneu a veure l’obra
‘Nàufrags’. Ens trobem a les
19 h a la cafeteria del teatre. Cal inscripció prèvia.

ESCOLA DE DANSA
Inscripcions i informació
Tel. 972 492 658
escoladedansa@celra.cat
n 29 d'abril: Dia

Internacional de la Dansa
De 15.30 a 18.30 h, a l’EMDC.
Taller de composició titulat
‘Catàleg d’errors’ amb Cecilia
Colacrai i Mireia de Querol (a
partir de 14 anys i adults). Cal
inscripció prèvia. Preu 15 €,
gratuït pels alumnes de l’EMDC.
n Hipopressius i

REVISIONS AUDITIVES
Durant el mes d’abril podeu
adreçar-vos a l’Oficina
Municipal d’Atenció a les
Persones per demanar
hora. Tel. 972 492 200

Consciència Corporal
Dissabte 1, de 9.30 a 11.30
h. Amb Mercè Miquel. Per
enfortir la faixa abdominal i el
sòl pelvià. Preu sessió: 20 €.

CURSOS I TALLERS
DE FORMACIÓ
LABORAL

Dissabte 22, de 9.30 a
12.30 h. Amb Jordi Homs.
Treball de col·locació de la
veu en referència al cos i al
moviment. Preu sessió: 21 €.

Àrea de Promoció Econòmica
i Desenvolupament Local
Inscripcions i informació
Tel. 972 492 567
promoeco@celra.cat
n Formació pràctica:

‘Com el mòbil ens pot
ajudar a trobar feina?’
Els dimarts i dijous de 9.30 a
11.30 h, del 24 d’abril a 29 de
maig, a la sala d’informàtica de
Promoció Econòmica. De la mà
de Bru Mongé, et proposem
un procés d’entrenament
per a conèixer i dominar les
principals apps per trobar feina
en línia. És imprescindible tenir
un smartphone i saber accedir
al correu electrònic. Gratuït.
Inscripcions a promoeco@celra.
cat o al 972492567. Organitza:
Àrea de Promoció Econòmica
i Desenvolupament Local.

n Taller de veu i moviment

n Katsu-gen
Dissabte 29, d’11 a 14 h. Amb
Liliana Pelman. Preu: 30 €.
n Trimestral contemporani

amb Enric Fàbregas
Els dimecres de 20.30 a 22 h, del
19 d’abril al 21 de juny. Preu: 120 €.

l’agenda

CELRÀ

abril
2017

n Semestral contemporani

amb Dominik Borucki
Els dilluns d’11.30 a 13.30 h, del
16 de gener al 19 de juny. Preu 8
sessions: 128 €. Preu sessió. 20 €
n Dansa clàssica

suau per adults
Els dimarts, de 10.30 a 12 h. Amb
Lia Condis. Preu trimestre: 120 €.

n Projecta’t

Dissabte 8 d’abril de
10 a 13 h, a la Sala La
Carbonera de Girona.
Instal·lació interactiva amb
projecció d’imatges de la
Fàbrica Pagans. A càrrec dels
professors de l’Escola d’Art
de Celrà amb la col·laboració
dels alumnes d’infantil.
Organitza: Escola Municipal
d’Art i Àrea de Cultura.

EXPOSICIÓ

l’agenda

CELRÀ

n AfroYin

Els dilluns de 19.30 a 20.45 h.
Amb Maria Farriols. Preu: 80
€ per trimestre + matrícula.

DIA
INTERNACIONAL
DE L’ART

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

n ‘La melodia pintada’
Al CC La Fàbrica.
Amb obres dels alumnes
de pintura de l’Escola
Municipal d’Art de Celrà.
Inauguració el 6 d’abril a les
19 h i oberta fins al 29 d’abril.
Organitza: Escola
Municipal d’Art de Celrà
i Àrea de Cultura

Venda de llotges per a
la Festa Major 2017
A partir del diumenge 22
d’abril a la Fira d’Entitats i
després, a l’Ajuntament.
Preu: 35 €

ESPORTS
Petanca (Campionats de
lliga) - Pistes de petanca
Dissabte 8
- 9 h, Celrà - Bescanó.
Dissabte 29
- 9 h, Celrà - Fornells
Bàsquet - Pavelló Poliesportiu
Dissabte 8
- 17.30 h, CEJ Celrà – Bàsquet
Pia Olot, sots 21 masculí.
- 19 h, CEJ Celrà – Escolàpies
Figueres, sots 25 femení.
Dissabte 29
- 9 h, CEJ Celrà – Sant
Gregori, pre mini mixt.

XVII CONCURS
DE FOTOGRAFIA
n Concurs de fotografia De
la Torre Desvern a Sant Miquel
Lliurament de fotografies
fins al divendres 21 d’abril
a l’Ajuntament de Celrà.
Premis: 1r premi 200 €; 2n
premi 150 €; premi Escola
d’Art (exclusiu pels alumnes
de fotografia de l’Escola
d’Art) 100 €; premi al millor
conjunt de fotografies 150
€; premi infantil (fins a 12
anys) una tauleta digital.
Capa participant pot
presentar un màxim de
tres fotografies inèdites
Consulta les bases del
concurs a www.celra.cat.
Organitza: Escola
Municipal d’Art de Celrà
i Ajuntament de Celrà

