maig
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Dimecres
n Reunió informativa Casal
Artístic
A les 19 h, a la Sala d’Entitats
del CC La Fàbrica.
Organitza: Escola Municipal
d’Art de Celrà i Àrea de Cultura.
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Divendres
n Festa Major de Celrà
Diferents actes durant tot el
dia: 2n berenar Holi a l’Aulet,
XXI mostra Passejant pels Patis,
Cercavila amb LaMASSAbloco!,
Pregó institucional a càrrec de
David Planas i Meritxell Yanes,
Inauguració XXI exposició de
rams de flor natural, Inauguració
i lliurament dels premis de
l’exposició del concurs de
fotografia, Pregó popular i
‘Xupinassu’, Correfoc amb els
Diables de l’Onyar i Concert Jove
amb Kop i Auxili. Més informació
a www.celra.cat/festamajor
n Berenar i Festa Holi

A les 17 h, davant de l’Escola
l’Aulet. Berenar Holi per donar
la benvinguda a la Festa
Major! Venda de pols de
colors: 1 sobre 2 €, 2 sobres 3
€. Es recomana vestir amb roba
blanca i vella i anar amb els
ulls protegits. Us hi esperem!
Organitza: AMPA de l’Aulet
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Dissabte
n Festa Major de Celrà
Diferents actes durant tot
el dia: Campionat social de
Petanca, Exhibició d’esports
canins, XXI mostra Passejant
pels Patis, 6a Trobada gegantera
de Celrà i Cercavila amb els
PetiTXEKS, Animació infantil

amb en Tonietti, Actuació de
l’Escola de Guitarres del Gironès
(director: Euken Ledesma),
Actuació d’alumnes de violí
de l’EMG (professor: Albert
Bosch), Actuació de l’alumne de
guitarra de l’EMG Albert Cros
(professor: Euken Ledesma),
Actuació d’alumnes de flauta
travessera, saxòfon i clarinet de
l’EMG (professor: Mercè Galí i
Josep Coll), Teatre “No demanis
mai perdó”, V Corretapes,
concert de la Fera Ferotge, Nit
de Festa amb Vacas Sagradas i
Orquestra Maribel i Fi de Festa
al CPJ El Moll. Més informació
a www.celra.cat/festamajor.

7

Diumenge
n Festa Major de Celrà
Diferents actes durant tot el dia:
XI Trobada de vehicles clàssics,
Gimnastrada rítmica, XXI Mostra
Passejant pels Patis, XVIII
Pintada al carrera, Cercavila dels
Capgrossos de Celrà, Concert
de Cambra (professora Alena
Tikhamonovich), Concert Coral
Vergelitana i Ofici Solemne,
Actuació del grup d’acordions
de l’EMG (professora Montse
Casanova), Sardanes amb la
Selvatana, VI Cabaret de Circ
de Can Cors, Presentació de
“Landing us” de la Jove Cia. de
l’EMDC, Concert i Ball amb
la Selvatana. Més informació
a www.celra.cat/festamajor
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Dilluns
n Festa Major de Celrà
Diferents actes durant tot el dia:
Jocs gegants, tradicionals i de
cucanya, XXI Mostra Passejant
pels Patis, Arrossada popular,
Concert i Ball amb l’Orquestra
Maravella, Animació infantil
amb Xip Xap, Piromusical i traca
de fi de festa. Més informació
a www.celra.cat/festamajor
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Dijous
n Bifònic. Concert
amb Laia i Elisa
A les 17 h, a la Biblioteca.
Organitza: Biblioteca de Celrà
i Biblioteca de Sant Gregori.

9

Dimarts
n Vespres de jocs de taula
A partir de les 19.30 h, al CC La
Fàbrica. Més enllà del parxís, hi
ha una gran quantitat de jocs
de taula per a tots els gustos.
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Divendres
n Teatre ‘No demanis
mai perdó’
A les 21 h, a l’Ateneu. Taller
de teatre de l’INS de Celrà.
Tres amics viuen en un pis
d’estudiants, tot i que ja estan
a punt d’acabar el màster. Per
problemes econòmics han de
llogar una habitació del pis. Una
quarta persona s’introdueix a
la vida dels altres tres, amb
repercussions insospitades per
a cadascú. Escrita i dirigida per
Josep Maria Uyà. Preu 3 €.
n Club de lectura de
novel·la negra
A les 21 h, a la Biblioteca, club
de novel·la negra. Comentarem
l’obra Las Marismas, d’Arnaldur
Indridason. Organitza:
Biblioteca de Celrà.
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Dissabte
n Titelles: “Kumulunimbu”
A les 17 i a les 19 h a Can Cors.
A càrrec de la Cia. Ortiga. A
qualsevol lloc del món, ara
mateix i des de sempre, moltes
vides comencen aquest camí...
Kumulunimbu és una historia

d’amistat entre una nena i un
núvol, que parla sobre la valentia,
la injustícia, les migracions i la
permanent esperança dels seus
protagonistes. Un espectacle
que captiva els més petits i
commou els més grans, on es
combinen els titelles i el clown,
ple de detalls, humor, crítica i
sorpreses, on la poesia us farà
navegar per un mar d’emocions.
Preu: taquilla inversa
(Places molt limitades)
Organitza: La Faktoria
d’Arts Escèniques.
n Donació de sang
A l’espai per a entitats del
Centre Cultural La Fàbrica
de 17.30 h a 21 h.
Organitza Associació de
Donants de Sang.
n Cinema: Presentació
del film ‘El nostre llarg
silenci’, de Quim Paredes
A les 21.30 h, a l’Ateneu.
La Remei i en Joan es veuen
obligats a fugir quan els
nacionals entren a Barcelona.
El camí de l’exili els porta
a situacions límit, però
el caràcter de la dona els
permetrà tirar endavant.
Gratuït. Organitza: Cineclub 21
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Diumenge
n Musical: “El Petit Príncep”
A les 16.30 i a les 18.30 h
a l’Ateneu. El Local, Espai
Musical, presenta una adaptació
del musical ‘El Petit Príncep’
d’Àngel Llàcer i Manu Guix. Hi
participen les corals del centre
i alguns dels seus alumnes i
professors. Preu: 3 €. Organitza:
El Local, Espai Musical.

18

19

Divendres
n Club de lectura
A les 21 h, a la Biblioteca.
Comentarem Dublinesos de
James Joyce. Activitat conjunta
amb Cineclub 21, on al juny es
passarà a l’Ateneu la pel·lícula
de John Huston “Dublinesos”.
Organitza: Biblioteca de
Celrà i Cineclub 21.
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Dissabte
n Teatre: ‘La pluja’
A les 21 h, a l’Ateneu.
A càrrec de la Cia. Joves de Celrà.
Just després d’una forta
tempesta, apareixen uns
estranys joves a la cuneta d’una
carretera secundària. Ningú
no es pregunta d’on han sortit.
Però aprenen i s’adapten molt
ràpid. Per a ells tot és nou. Per
a nosaltres, tot just acaben
de passar el “nivell 1”. Són
els gladiadors del s. XXII.
Direcció: Llum Valle.
Preu: taquilla inversa.
Organitza: Àrea de Joventut.

INSCRIPCIONS
CASALS D’ESTIU

n Festival de Patinatge
Veniu a gaudir d’una
brillant tarda de patinatge.
Primera sessió: 16 h /
Segona sessió: 19 h.
Us hi esperem!
Organitza: CPC

n Associació Juvenil
Esplai Celrà
Dijous 11 de maig, de 17 a
19 h a l’Antiga Biblioteca.
Divendres 12 de maig de 17
a 19 h a la Sala d’Entitats.
Dissabte 13 de maig de 10
a 14 h a la Sala d’Entitats.
Cal dur fotocopia DNI
participant o pare/mare/tutor,
fotocòpia targeta sanitària, foto
de carnet, full d’autoritzacions
omplert (es pot descarregar
al blog casalestiuesplaicelra.
blogspot.com.es).

ESPORTS

Dijous
n Hora del conte
A les 17.30 h, a la Biblioteca,
Hora del conte ‘Conta’m
què hi pintes’ a càrrec de
la Cia. Contes en sol major.
Organitza: Biblioteca de Celrà.
n Bifònic. Concert amb
el duo 27 Notes
A les 19 h, a la Biblioteca.
Organitza: Biblioteca de Celrà
i Biblioteca de Sant Gregori.

27

n Mostra d’expressió creativa
a l’entorn de l’erotisme
A les 20 h, a la Sala d’Entitats.
A càrrec del col·lectiu Troba-2.
Compartirem lectures de
poesia i diverses mostres
d’altres disciplines creatives:
pintura, artesania, fotografia...
Entrada lliure i gratuïta.
Pots dir-hi la teva! Organitza:
Col·lectiu Troba-2
Col·labora: Àrea de Cultura.
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Dimecres
n Xerrada: ‘Les alternatives
als fitosanitaris’
A les 17 h a Can Ponac.
Tens un hort? Hi tens plagues?
Informa’t de com combatre-les
biològicament. A càrrec de Josep
Jovani, enginyer tècnic agrícola.
Organitza: Àrea de Gent Gran.
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Divendres
n Presentació del llibre
“Biografies celranenques”
A les 20 h, a l’Ateneu. Autor:
Lluís Camps i Sagué.
Organitza: Taller
d’Història de Celrà.
n Teatre a l’Aulet

A les 21 h, a l’Aulet. Sessió
oberta a les famílies i al poble
de l’obra de teatre “El bosc
encantat”, dels alumnes i
les alumnes de 1rA i 1r B
(Sònia, Pau i Marta).

Dissabte
n Bebeteca
A les 10 i a les 10.45 h (2
torns), a la Biblioteca.
‘El Jazz dins un cabàs’, a
càrrec de la Cia. Musinfant.
Inscripcions prèvies
a la Biblioteca.
Organitza: Biblioteca Municipal.

n Projecció de l’audiovisual
‘Projecte d’art col·laboratiu’
A les 18 h, a l’Ateneu.
Projecció del reportatge
fet durant el projecte
d’art col·laboratiu fet
per dones de Celrà.
Gratuït.
Inscripcions a igualtat@
celra.cat o al 972.492.567.
Organitza: Àrea d’Igualtat.
n IV Mostra de Teatre
Juvenil de la Llera del Ter
A les 19 h, a l’Ateneu.
Representacions teatrals de
les companyies de Celrà i Sant
Jordi Desvalls. Preu: 3 €.
Organitza: Àrea de
Joventut i Zona Jove Ter.
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Diumenge
n 17a Marxa popular de Celrà
Dos recorreguts diferents:
un de curt i un de llarg.
Apte per a tothom.
Preus populars.
Organitza: UEC Ter Gavarres.

n Casal Artístic
Dimarts 2 de maig, 16 a 19 h
Dimecres 3 de maig, 9 a 14 h
Dijous 4 de maig, 9 a 14 h
Divendres 5 de maig, 16 a 19 h
Lloc: Àrea de Cultura.
Us podeu baixar el formulari
d’inscripció a www.celra.
cat. Cal dur: fotocòpia DNI
participant o pare/mare/
tutor, fotocòpia targeta
sanitària i foto de carnet.
n Campus de futbol
Ompliu el formulari
d’inscripció a https://sites.
google.com/site/campuscelra
i porteu la documentació al
Coordinador del UCE Celrà, o
presencialment a les oficines
del Club. Preinscripcions a
la web a partir del 4 d’abril.
n Casal Esportiu Patinatge
Dimecres 3 de maig, dimecres
10 de maig i dilluns 15 de
maig de 17.30 a 20.30 h, al
Pavelló Municipal d’Esports.
Cal portar full d’inscripció
omplert, fotocòpia del DNI del
participant o pare/mare/tutor,
fotocòpia targeta sanitària
i del llibre de vacunes.

CURSOS I TALLERS
n Selecció de projectes artístics
per la Mostra inTUBART
Fins al 31 de maig, selecció
per una exposició d’art
juvenil a El TUB, la Fàbrica.
Presentació dels projectes
a joventut@celra.cat
Organitza: Àrea de Joventut
i Àrea de Cultura.
n Smart Avis
Dimecres 25 de maig, a les
15.30 h (mòbils d’última
generació) i a les 16.30 h
(mòbils “antics”) a Can Ponac.
Per a gent gran que disposi
de mòbils d’última generació
i/o tauletes, i que ja estiguin
iniciats en el món de les noves
tecnologies, on els podem
oferir un espai per resoldre
dubtes bàsics sobre aplicacions
i/o funcionament d’aquests.
Cal inscripció prèvia: places
limitades. Per més informació
a l’Oficina Municipal
d’Atenció a les Persones o
trucant al 972.49.22.00
n Taller ‘Defineix els
teus objectius laborals
amb PNL i Coaching’
Dimecres 24, de 10 a 11.30 h, al
Centre de Promoció Econòmica.
A càrrec de Judit Padrés.
Gratuït. Inscripcions:
promoeco@celra.cat
o al 972492567.
Organitza: Àrea de
Promoció Econòmica.
n MAMIfit mares amb nadons

Fes exercici sense deixar el teu
nadó. Del 4 de març al 20 de
juny. Inscripcions: 2 o 4 mesos.
Més informació: cultura@celra.
cat / 972.493.026

CURSOS I TALLERS
ESCOLA DE DANSA
Inscripcions i informació
Tel. 972 492 658
escoladedansa@celra.cat
n Hipopressius i cons-

ESPORTS
Dissabte 6
- Campionat social de petanca.
Hora: 9 h
Lloc: Pistes Municipals. Organitza: Club de Petanca de Celrà.

ciència corporal
Dissabte 6, de 9.30 a 11
h, amb Mercè Miquel.
Per enfortir la faixa abdominal i el sòl pelvià.
Preu per sessió: 20 €

Dissabte 13
- 19 h, CEJ Celrà - Ceset,
sots 25 femení.

n Katsu-gen

Diumenge 14
- 19 h, CEJ Celrà - Vilablareix,
sènior masculí.

Dissabte 13, d’11 a 14
h, amb Liliana Pelman.
Preu per sessió: 30 €.
n Axis Syllabus amb

Maria Mora
Dissabte 20, de 12 a
14 h i de 15 a 18 h.
Formació en cos i moviment
per a persones interessades
en la locomoció humana.
Preu: 60 €.
n Taller de veu i moviment

Dissabte 27, de 9.30 a
12.30, amb Jordi Homs.
Treball de col·locació de la veu en
referència al cos i al moviment.
Preu per sessió: 21 €.
n AfroYin

Els dilluns de 19.30 a 20.45 h.
Preu: 80 € + matrícula.
n Semestral contemporani

Del 16 de gener al 19 de juny,
els dilluns d’11.30 a 13.30 h,
amb Dominik Borucki.
Preu: 8 sessions 128
€ / 1 sessió 20 €
n Bimestral contemporani

Del 19 d’abril al 21 de juny, els
dimecres de 20.30 a 22 h.
Preu: 120 € / Preu
per sessió: 15 €

- 9 h, Campionat de lliga de
casals de petanca, Celrà - Vilobí.

Dissabte 20
- 10.30 h, CEJ Celrà - Olot,
mini mixt.

VOLS REBRE
INFORMACIÓ DE LES
ACTIVITATS DEL POBLE
PER WHATSAPP?
Agrega el 636197025 al teu
WHATSAPP i envia-li un
missatge amb el teu nom i
indicant quina informació
vols (pots triar TOTA o per
àrees: cultura, promoció
econòmica, medi ambient,
educació, seguretat,
igualtat, cooperació,
joventut, patrimoni,
urbanisme, mobilitat,
participació, comunicació,
esports...) i rebràs
cada setmana totes les
informacions del municipi.

- 12 h, CEJ Celrà - Blanes,
infantil masculí.

l’agenda CELRÀ

maig
2017

EXPOSICIONS
n Quin temps tenim?

l’organització de la
vida quotidiana
Les dificultats per harmonitzar
la vida laboral, la personal
i la familiar han convertit la
gestió del temps en una de les
qüestions prioritàries per al
benestar de les persones. Per
què ens falta temps? Com es
pot fer compatible la jornada
laboral amb les necessitats de
cura i atenció de les persones?
L’objectiu d’aquesta exposició és
explicar de què parlem quan ens
referim als usos del temps, tot
mostrant els diferents aspectes
que hi tenen relació i el lloc
central que ocupa la cura de les
persones. Organitza: Biblioteca
de Celrà. Fins al 31 de maig.

n Festa Major de Celrà

Exposició ‘Sentits’ del grup de
joves de Fotoacció. 2 i 4.
De les 16 h a les 19 h
al Local Jove.
Exposició de les
obres presentades al
concurs de fotografia, a
l’Ateneu. Del 6 al 31.
Exposició de Rams de
Flor Natural, a l’Ateneu.
Organitza: Celrà s’Engalana.
Exposició ‘Passejos
fotogràfics’. Autor: @
shintachief
Del 9 de maig al 9 de
juny al CC La Fàbrica.

- 17.30 h, CEJ Celrà - Castelló,
sots 21 masculí
Dissabte 27
- 12 h, CEJ Celrà - Lloret,
infantil masculí.
- 9 h, Campionat de lliga
de casals de petanca, Celrà Vilablareix. A les Pistes Municipals de Petanca. Organitza:
Club de Petanca de Celrà.
-16 h i 19 h, Festival de Patinatge del Club de Patinatge Celrà.
Al Pavelló Municipal d’Esports.
Organitza: Club Patinatge Celrà.
Diumenge 28
- XVII Marxa Popular de Celrà,
amb dos recorreguts.
Organtiza: Unió Esportiva
i Cultural Ter-Gavarres

AGENDA
D’ACTIVITATS
Totes les activitats han de
ser notificades a l’Àrea de
Cultura abans del dia 20 del
mes anterior per a sortir a
l’agenda del mes. Tel. 972
49 30 26. Correu electrònic:
cultura@celra.cat.
Per sol·licitar un espai
o mobiliari per a la
realització d’una activitat,
cal fer sol·licitud a través
d’una instància amb
10 dies d’antel·lació
Per sol·licitar un espai
o mobiliari per a la
realització d’una activitat,
cal fer sol·licitud a través
d’una instància amb
10 dies d’antel·lació

ACTIVITATS CAN PONAC

l’agenda

CELRÀ

Durant el mes de maig
podeu adreçar-vos a l’Oficina
Municipal d’Atenció a les
Persones per demanar
hora per a la realització
d’una revisió auditiva.
n Dilluns

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

-Taller de manteniment de
la memòria. De 16.30 a 17 h
i de 17.30 a 18.30 h. Gratuït.
Cal inscripció prèvia.
n Dimecres

-Atenció psicològica. De
15 a 19 h. Cal concretar
visita (972.492.200).
n Dijous

-Taller de narració oral.
-Taller de manteniment
de memòria.

-Smart avis. 25 de maig, a
les 15.30 i a les 16.30 h.
n Divendres,

-Caminada. 19 de
maig, a les 9.30 h.
-Taller d’informàtica grup
I, de 15.30 a 16.30 h.
- Taller d’informàtica
grup II, de 10 a 11 h.
- Taller d’informàtica
grup III, d’11 a 12 h.
Pels tallers d’informàtica
cal inscripció prèvia.
Atenció: els divendres
que hi ha caminada no hi
ha taller d’informàtica
Més informació: Can Ponac,
telèfon 972 494 767, o a
l’Oficina Municipal d’Atenció
a les Persones: 972 492 200

