juny

2

Divendres
n Inauguració exposició
alumnes EMAC
A les 20.30 h, a l’Ateneu.
Inauguració de l’exposició dels
treballs de l’alumnat de l’Escola
Municipal d’Art. Organitza:
Escola Municipal d’Art de Celrà.

3

Dissabte
n Festa d’estiu dels
comerciants
A la Piscina Municipal de Celrà.
- 11 h: Aquagym.
- 12 h: Olimpíades infantils.
- 17 h: Festa de l’escuma.
- 19 h: Zumba.
- 21 h: Sopar i DJ La Monda.
Pa amb tomata, botifarra,
pinxo, postres, vi i aigua. Preu
tiquet: 6 €. Venda de tiquets
fins el 2 de juny a Enric Ferrer
Grup Gamma (C/Pins
d’en Ros), Fleca Ten-Ten (Ctra.
Palamós), Carnisseria Sergi
(Avda. Catalunya). Organitza:
Ass. de Comerciants de Celrà.
n Cinema: ‘Dublinesos’

A les 21.30 h, a l’Ateneu.
Gabriel Conroy i la seva esposa
Greta assisteixen a un sopar a
principis del segle XX a casa
de les seves ties solteres, una
vetllada que acabarà per a tots
dos en una epifania. Gratuït.
Organitza: Cineclub 21 i
Biblioteca Municipal de Celrà.

4

Diumenge
n Jornada de portes obertes
a la Piscina Municipal
n Transaccions 2017

Durant tot el dia, a l’Ateneu i
Porxo de les Piscines, mostra

de l’EMDC. Organitza: EMDC

9

Divendres
n Lectura del llibre
‘Peces fuera del mar’
A les 20 h, a la Biblioteca.
Lectura a càrrec de la seva
autora, Mercedes Zorrilla.
Organitza: Biblioteca Municipal
de Celrà i Connexió Papyrus.

10

Dissabte
n Festa de fi de curs de
l’Escola l’Aulet
De les 15.30 h a les 18 h,
representació per part dels
alumnes de les diferents
activitats extraescolars.
De les 17. 30 h a les 18.30 h,
portes obertes a l’escola.
De les 16.30 h a 20.30 h, hi
haurà les paradetes de 5è.
A les 21 h, sopar a càrrec dels
pares, mares i alumnes de 6è.
Per finalitzar hi haurà ball.
En cas de pluja la festa es
celebrarà al Pavelló de les Piscines.
Organitza: Escola l’Aulet i AMPA.

11

Diumenge
n Festa del soci del
Casal Can Ponac
Celebració de la Festa del Soci
del Casal de Can Ponac al Restaurant La Deu d’Olot. Activitat
oberta a tothom. Més informació: presencialment a Can
Ponac o al telèfon 972.494.767.
Organitza: Casal de la Gent
Gran de Can Ponac.

12

Dilluns
n Portes obertes Club Patinatge Celrà
Des del Club Patinatge Celrà,

animem a tota aquella mainada
que té curiositat pel món del
patinatge artístic a venir-ho a
provar. De les 17.15 h a les 18.15 h,
al Pavelló Municipal d’Esports.
Només cal portar uns mitjons
llargs i moltes ganes de divertirvos!

14

Dimecres
n Portes obertes Club
Patinatge Celrà
Des del Club Patinatge Celrà,
animem a tota aquella mainada
que té curiositat pel món del
patinatge artístic a venir-ho a
provar. De les 17.15 h a les 18.15 h
al Pavelló Municipal d’Esports.
Només cal portar uns
mitjons llargs i moltes
ganes de divertir-vos!

16

Divendres
n Caminada Can Ponac
Sortida a les 8.30 h,
davant de Can Ponac.
Organitza: Can Ponac
n Club de novel·la negra
A les 21 h, a la Biblioteca.
Comentarem ‘Los ríos de color
púrpura’, de Jean-Christophe
Grangé. Organitza: Biblioteca
Municipal de Celrà.
n Festa final de curs

Escola Les Falgueres
A partir de les 16 h, festa de
l’aigua amb inflables aquàtics,
festa de l’escuma amb animació
i moltes sorpreses més, i
a la nit, sopar amb ball.

17

Dissabte
n Bebeteca.
A les 10.30 h, a la Biblioteca de
Celrà. Bebeteca: ‘Aigua!’, a càrrec
de l’Olga Cercós. Organitza:
Biblioteca Municipal de Celrà.

n Curs de dansa popular
i cal·ligrafia japonesa
Si tens curiositat per la cultura
japonesa, et convidem a provar
la dansa, el llenguatge i la
cal·ligrafia Japonesa. De 18
a 20 h, a la Biblioteca Vella.
Gratuït. Places limitades.
Cal inscripció prèvia a
cultura@celra.cat o al telèfon
972.493.026
n Teatre: Pensió L’Edèn

A les 21 h, a l’Ateneu. A càrrec
de la Cia. Estat Particular.
Preu anticipada: 8 € / +
Ateneu: 9 € / Taquilla: 10 €
Venda d’entrades: www.ateneu.
celra.cat o a taquilla a partir
d’1 h abans de l’inici
de l’espectacle.
Organitza: Àrea de Cultura.
n Celrà amb les refugiades

20.00 Trobada amb persones
refugiades i els col·lectius Volem
Acollir, Projecte EKO, Idomeni
Cultural Center i Girona Acull
23.00 Concerts amb
Embolingats, Animal, Ojos de
Buen Cubero i Bratislava Dj’s
A la Plaça de l’Estació.
Gratuït
Organitza: Jovent de Celrà
i Ajuntament de Celrà

18

Diumenge
n Festival de teatre
d’extraescolars de l’Escola Les
Falgueres
- 17 h: P5, amb ‘Les súper
princeses’. Qui ha dit que
necessitem ajuda?
- 17.30 h: 1r, amb ‘Quin embolic’.
La fada padrina té massa feina...
- 18 h: 2n, amb ‘Una piràmide
inesperada’. Hem descobert
una piràmide egipcia al mig de
la Plaça del poble. Entrem?
- 18.30 h: 3r, amb ‘Calma!’.
Hi ha moments en que és

millor no anar ni molt amunt,
ni molt avall... Calma!
- 19 h: 4t, amb ‘Malas noticias’.
S’acosta el gran dia. La mare ens
ha de donar una notícia. Ai!
- 19.30 h: 5è i 6è, amb ‘Real o
imaginari?’. Una colla d’amics,
una casa abandonada... a
vegades la por fa que veiem
coses que no són. Oi? Organitza:
Extraescolars de teatre de
l’Escola Les Falgueres.

21

Dimecres
n Xerrada: La calor i les
picades; com prevenir i actuar
A les 17 h, a Can Ponac. A càrrec
de la Irene Peré.

ajudar a minimitzar els riscos
en l’ús de material pirotècnic
i que ens orienten en el moment d’encendre les nostres
fogueres.
Recordeu que davant qualsevol
emergència podeu trucar al 112.
Bona revetlla a tothom!

30

Divendres
n Club de lectura
A les 21 h, a la Biblioteca.
Comentarem ‘Germà de gel’,
amb la seva autora Alícia Kopf.
Organitza: Biblioteca
Municipal de Celrà.

22

Dijous
n Contes del bibliotecari
A les 17.30 h, a la plaça de la
Biblioteca. Organitza: Biblioteca
Municipal de Celrà.
n Musical: ‘Tres pares i un
altar, el musical basat en
Mamma Mia’
A les 21 h, a l’Ateneu. A
càrrec del grup de Teatre
Musical del Galliner.
Preu: 2 €.

23

n 5a Xindriada Poètica.
El vaixell dels folls / maleïda
poesia.
El capità. No és el capità. El
capità és la mar.

La Generalitat, al seu web
www.gencat.cat, ens dóna
uns quants consells que volen

A les 18 h, de la Pl. Can Cors
pel C/Major, fins Pl. Església.
Vine a navegar un poema riu
amunt, crearem, jugarem, per
arribar a port i dir, compartir,
fruir de la maleïda poesia.
Per un poema recitat, per
una acció feta, un tall de
xíndria (o un glop de vi...).
Amb intervencions de: ‘Duel
& Cia’ (dansa contemporània),
‘La Yuy’ (rap) i ‘Virarum
Bremaratge’ (art en viu).
Més informació: http://
xindriadapoetica.blogspot.

Divendres
n Revetlla de Sant Joan
A les 21 h al Moll, sopar amb
amanida, carn a la brasa, coca
de Sant Joan, pa, vi i aigua.
Preu: 10 €.
Venda de tiquets a Carnisseria
Sergi, Can Ponac, Ca l’Àlex,
Fleca Ten-Ten. Després de sopar
hi haurà ball. Servei de bar.
Organitza: Colla Gegantera de
Celrà.

AGENDA ACTIVITATS ESPORTIVES
DISSABTE 3
TORNEIG DE FUTBOL
ÀNGEL MIR
Categories: Pre Benjamins
i Benjamins.
Matí a partir de les 9.30 h
Pre Benjamins.
Tarda a partir de les 15.30 h
Benjamins.
Organitza: UCE Celrà.

DISSABTE 17
II CAMPIONAT DE
FÈMINES
Modalitat dobletes
(formades).
Hora: 9 h
Lloc: Pistes de petanca
de Celrà.
Organitza: Club de Petanca
de Celrà.

DIUMENGE 4
DIADA DE CLOENDA
TEMPORADA 20162017 UCE CELRÀ
Durant tot el matí, partits de
futbol de diferents categories
de l’UCE Celrà. A les 12.30 h
Festa de l’Escuma. Dinar
d’arrossada. Preu: 10 €

DIUMENGE 18
CLOENDA I FESTIVAL
D’ESTIU DEL CLUB
RÍTMICA CELRÀ
Hora: 10.30 h
Lloc: Pavelló Municipal
d’Esports
Organitza: Club Rítmica
Celrà.

(Compra de tiquets al bar
del Club fins el 29 de maig,
inclou arròs, botifarra, coca
de Sant Joan, pa, vi i aigua).
Cal portar plats i coberts.
Organitza: UCE Celrà.

PISCINA MUNICIPAL
HORARIS JUNY

DIVENDRES 9
CLOENDA FINAL DE
TEMPORADA CEJ CELRÀ
Hora: 17.30 - 17.45 h
Lloc: Pavelló Municipal
d’Esports. A partir de les
18 h gimcana pels equips
d’escoleta i activitats pels
equips de pre mini, mini i
infantil. A les 19.45 h, partits
pares/mares vs jugadors/es
i tot seguit Re-cao!
Botifarrada popular +
activitats de cloenda.
Venda de tiquets: dimarts
i dijous a la consergeria
del Pavelló d’Esports, de
les 18 a les 19 h (inclou
botifarra, xuia, pinxo i pa
amb tomàquet. Preu: 6 €).
Organitza: Club Esportiu
Joventut Celrà.

Jornada de portes obertes:
4 de juny de les 10.30 h a
les 20.30 h.
Del 5 al 9 de juny, de les
16 h a les 20 h.
Dies 10 i 11 de juny, de les
10.30 h a les 20.30 h.
Del 12 al 16 de juny, de les
16 h a les 20 h.
Del 17 i 18 de juny, de les
10.30 h a les 20.30 h.
Del 19 al 22 de juny, de les
10.30 h a les 20.30 h
Del 23 al 30 de juny, de les
10.30 a les 20.30 h.
De l’1 al 31 de juliol, de les
10 a les 20.30 h.
De l’1 al 31 d’agost, de les
10.30 a les 20.30 h.
De l’1 al 10 de setembre,
de les 10.30 a les 20.30 h.
ABONAMENTS:
Per obtenir l’abonament
cal anar directament a les
piscines a partir del 5 de
juny.

CURSOS ESCOLA
DE DANSA
n Hipopressius i

consciència corporal
Dissabte 3, de 9.30 a 11.30 h,
amb Mercè Miquel. Per enfortir
la faixa abdominal i el sòl
pelvià. Preu per sessió: 20 €
n Katsu-gen

Dissabte 10, d’11 a 14 h,
amb Liliana Pelman
Preu sessió: 30 €.
n Veu i moviment

Dissabtes 17 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 per sessió: 21 €.
n Bimestral contemporani

Del 19 d’abril al 21 de juny,
els dimecres de 20.30 a
22 h, amb Enric Fàbregas.
Preu: 15 € per classe.

INSCRIPCIONS
CURSOS D’ESTIU
FINS AL 20 DE JUNY
24 juny: Kun Dance, 13 a 17.30 h
/ 30 €
26 juny: Roda de circ (8 a
12 anys), 16 a 19 h / 27 €
26 i 27 juny: Partnering,
M. Campos i Guy Nader,
10 a 14.15 h / 90 €
27 i 28 juny: Dansa en família
(3 a 6 anys), 17 a 18 h / 30 €
(1 infant + pares)
26 al 30 juny: Clàssic i
repertori., 16.15 a 17.45 h / 60 €
Informació i inscripcions:
escoladedansa@celra.cat
972.492.658
www.escoladedansa.celra.cat

ACTIVITATS
CAN PONAC
DILLUNS
Taller de manteniment de la
memòria. De 16.30 h a 17.30 h
i de 17.30 a 18.30 h (2 grups).
Gratuït. Cal inscripció prèvia.
Cloenda d’activitats. Dilluns 19
de juny, a les 17 h realitzarem
la cloenda de les activitats per
aquelles persones que hagin
realitzat un curs a Can Ponac.
DIMECRES
Atenció psicològica. De 15 a
19 h. Cal concertar cita prèvia al
972.492.200 o a l’Oficina Municipal
d’Atenció a les Persones.
16.30 h a 17.30 h
DIJOUS
Taller de narració oral. De
10.15 a 11.15 h. Es realitzarà
els dies 1 i 15 de juny.
Taller de manteniment de la
memòria. De 17.30 a 18.30 h.
Gratuït. Cal inscripció prèvia.
Smart Avis. 15 de juny, a les 15.30
h (mòbils última generació) i a
les 16.30 h (mòbils ‘antics’).
DIVENDRES
Taller d’informàtica grup I.
De 15.30 a 16.30 h. Cal
inscripció prèvia. 8 places.
Taller d’informàtica grup II.
De 10 a 11 h. Cal inscripció
prèvia. 8 places.
Taller d’informàtica grup III.
De 11 a 12 h. Cal inscripció
prèvia. 8 places.
Caminada
Divendres 16 de juny, a les 8.30 h.
Iniciem davant de Can Ponac.
REVISIONS AUDITIVES
Durant el mes de juny podeu
adreçar-vos a l’Oficina
Municipal d’Atenció a les
Persones per demanar
hora per a la realització
d’una revisió auditiva.

JORNADES EMPRENEDORIA
Àrea de Promoció Econòmica i
Desenvolupament Local
Inscripcions i informació
Tel. 972 492 567
promoeco@celra.cat
n Jornada de networking
Co-creix: ‘Altres formes
d’emprendre i créixer’
Dimecres 14 de juny, de
10 a 14 h, al Centre de
Promoció Econòmica.

Programa:
- 10 h Presentació de la Jornada
amb Daniel Cornellà (alcalde
de l’Ajuntament de Celrà).
- 10.20 h Conferència: ‘Les
franquícies, models de
negoci d’èxit’, a càrrec
de Top Franquicias.
- 10.50 h Conferència: ‘Les
cooperatives, emprendre
en xarxa’, a càrrec
d’Ateneu cooperatiu.

- 11.15 h Cafè i Networking
- 12 h Protagonistes de casos
d’èxit: ‘Connectant la diversitat
cultural’, amb Olga Taravilla de
la Cooperativa Cultural Rizoma.
‘L’esperit col·laboratiu’, amb
David Aubert de CookinGirona.
‘Com convertir el teu negoci en
una franquícia exitosa’, amb
Gerard Formentí de la franquícia
Cannelonia. ‘Com franquiciar el
teu negoci’, amb Nino Gómez
de la franquícia PdPÀ. ‘Com
reinventar el teu negoci a
través de les franquícies’, amb
Elena Obach franquiciada de
Kids&Us. ‘Créixer en franquícia’,
amb Laia Berenguer de la
franquícia Street Foodle.
Inscripcions: www.viversgi.cat/
jornades o al telèfon 972.492.567.
Organitza: ajuntaments de Celrà
i Vilablareix. Amb el suport
de la Diputació de Girona

INSCRIPCIONS SORTIDA
JOVE A WATERWORLD

VIU L’ESTIU AL
LOCAL JOVE

Divendres 14 de Juliol

Aula d’estudi i activitats
de lleure (piscina, scape
room, tallers de circ,
cinema, sortides, tallers...).

Sortida aproximada: 8.30 h
i tornada aproximada
a les 19.30 h.
Preu per a joves de Celrà: 10 €.
Inscripcions fins al 29 de juny
al Local Jove de Celrà o enviant
un whatsapp al 637431553.
Places limitades!
Organitza: Àrea de Joventut.

l’agenda CELRÀ

juny

2017

l’agenda

CELRÀ

Del 3 al 20 de juliol
Horari: de 10 a 13 h
Lloc: Local Jove
Inscripcions fins al 15 de
juny al Local Jove o enviant
un whatsapp al 637.431.553.
Més informació: www.
joventut.celra.cat
Organitza: Àrea de Joventut

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

EXPOSICIONS
n Coram populo.
Obscenitat i erotisme.

n Escola Municipal d’Art

n Passejos fotogràfics

Del 2 al 18 de juny, a l’Ateneu.
Exposició dels treballs
de l’alumnat de l’escola,
de les disciplines de:
- Restauració de mobles, amb
la professora Rosa Ríos
- Fotografia, amb el professor
Jordi Ribot.
- Dibuix i Pintura, amb el
professor Joan Colomer
- Ceràmica, amb la professora
Montse Seró
- Escultura, amb la professora
Núria Efe.

Autor: @shintachief
Fins el 16 de juny, a la
Sala d’Exposicions El
Tub, del CC La Fàbrica.
Organitza: Àrea de Cultura

Inauguració de la mostra:
divendres 2 de juny, a les
19 h a l’Ateneu. Organitza:
Escola Municipal d’Art
i Àrea de Cultura.

Del 2 al 17 de juny, exposició a
la Biblioteca Municipal de Celrà.
L’exposició és una selecció
de deu llibres que van ser
censurats perquè van ser
considerats obscens o
perquè es creia que podien
resultar ofensius per com
s’hi tractava la sexualitat.
Organitza: Biblioteca
Municipal de Celrà

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.

AGENDA
D’ACTIVITATS
I SOL·LICITUD
D’ESPAIS I
MATERIAL
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
15 dies d’antel·lació.

