juliol

22 h. Havaneres i rom cremat.
Havaneres a càrrec del grup La
Montecarlo. A la plaça Catalunya.

1

Dissabte
n Festa del barri de Sant Feliu
Plaça de l’Ateneu. A les 10 h,
recuperació de les històriques
curses infantils de relleus (hi
haurà regals per als participants).
A les 21 h, sopar i ball amb
Bluemoon. El sopar consistirà en
pa amb botifarra, pinxo i beguda.
Preu: 5 €. Venda de tiquets a la
llibreria Biscle, Fleca Ramon i
Vicens i carnisseria Sergi, fins
al dimarts 27 de juny. Hi haurà
taules grosses. Podreu reservar
el vostre espai per sopar a la
taula grossa a partir de les 17 h.
Entrada gratuïta. Hi haurà
servei de bar. També podeu fer
la reserva d’una taula petita, 4
cadires, 1 coca i 1 ampolla de
cava, al preu de 5 €, a la llibreria
Biscle, fleca Ramon i Vicens
i carnisseria Sergi. En cas de
mal temps, la festa se celebrarà
al pavelló de les piscines.
L’organització es reserva el
dret de modificar el present
programa, si les circumstàncies
així ho exigissin. La Comissió
de Festes del Barri de Sant Feliu
i veïns agraeix la col·laboració
i suport de l’Ajuntament,
veïns i cases comercials.
Organitza: Comissió de Festes
del Barri de Sant Feliu i veïns
i Ajuntament de Celrà.

6

Dijous

n VIII Ressupó: Concert amb

The Last 3 Lines i 4 Hiverns
A les 22 h, davant la Fàbrica.
Música i gastronomia en un
concert del cicle de música
independent El Ressupó.
Obertura de l’espai per als
sopars a les 21 h. Entrada
gratuïta. Organitza Brave Coast,

23 h. Ball. A càrrec de la
Montecarlo, a la Plaça Catalunya.

CC La Fàbrica i Àrea de Cultura.

8

Dissabte
n Torneig de Scrabble
Durant tot el dia, a la Sala
d’entitats del CC La Fàbrica,
torneig obert de Scrabble. El
preu d’inscripció al torneig
és de 6 €. Hi haurà premis i
esmorzar per als participants.
Inscripcions i informació a
scrabblecelra@gmail.com
Us hi esperem!
Organitza: Associació Scrabble
Celrà.

11

Dimarts
n Vespres de jocs de taula
De 20 a 22 h, al CC La Fàbrica.
Més enllà del parxís, hi ha una
gran quantitat de jocs de taula
per a tots els gustos. Vine a
conèixer i compartir els jocs de
taula.

13
Dijous

n Hora del Conte:

Contes del Bibliotecari
A les 18 h, a la Biblioteca. ‘Les
aventures del follet Oriol’.
Organitza: Biblioteca
Municipal de Celrà.
n VIII Ressupó: Concert
amb Mazoni i Steven Munar
A les 22 h, davant de la Fàbrica.
Música i gastronomia en un
concert del cicle de música

independent El Ressupó.
Obertura de l’espai per als
sopars a les 21 h.
Entrada gratuïta.
Organitza Brave Coast, CC La
Fàbrica i Àrea de Cultura.

14

Divendres
n Tocats del terrat: música i
tastets al terrat de La Fàbrica
A les 20.30 h, al terrat del
CC La Fàbrica. Tastets de vi i
productes del territori i concert
amb Toni Beiro. Preu: 6 €. Productes de Eccocivi, L’Amarant,
Les melmelades de l’Enric i
Carnisseria Xarcuteria Sergi.
Venda de tiquets a l’Ajuntament
de Celrà, a partir del 3 de juliol.
Places limitades!
Organitza: Àrea de Promoció
Econòmica i Àrea de Cultura.

15

Dissabte
n Revetlla de Sant Hou
8 h: Passejada i goigs als Sants.
Sortida a peu des de la
Fàbrica a Valltorta, per la
Font del Castanyer.
Sortida en cotxe, a les 9 h, des
de la Fàbrica. Organitza: Amics
dels Sants (i les Santes).

21 h. Cinquena Sardinada
Popular.
Preu: 10 €. A la plaça Catalunya.
Venda de tiquets a l’Ajuntament,
carnisseria Sergi, Bar Port-Lligat,
fleca Ten Ten, Can Ponac i Bar Ca
Àlex. Organitza: Colla Gegantera
de Celrà.

Podeu fer la reserva de coca,
cava i taula per 20 € fins el divendres 14 de juliol a la llibreria
Biscle, carnisseria Sergi, Ca
l’Àlex i Ajuntament de Celrà.
Organitza: Coordinadora de
Festes i Ajuntament de Celrà.
Activitats del Jovent de Celrà
A les 22 h, davant del CPJ El
Moll, xerrada sobre la línia d’alta
tensió que vol implementar la
MAT a les nostres terres.
A les 23 h, concert.
A les 12 de nit, PDs.
Organitza: Jovent de Celrà.

20

Dijous
n VIII Ressupó: concert amb
Pau Vallvé i A singer of songs
A les 22 h, davant de la
Fàbrica. Música i gastronomia
en un concert del cicle de
música independent El Ressupó.
Obertura de l’espai per als
sopars a les 21 h.Entrada gratuïta.
Organitza Brave Coast, Centre
Cívic La Fàbrica i Àrea de Cultura.

demostració del segar, sopar
a la fresca i música en directe.
Tiquets pel sopar a carnisseria
Sergi, Enric Ferrer Gamma i Bar
Ca l'Àlex. Organitza: Associació
Porró enlaire i Falç avall.
n V Memorial Paco Suárez

Modalitat dobletes formades
A les 9 h, a les Pistes
Municipals de Petanca.
Organitza: Club Petanca de
Celrà.

23

Diumenge
n Festa del segar i el batre
A partir de les 9 h, a la Torre
Desvern, concentració de
tractors, demostració del batre
i entrega de la falç d’or. Servei
de bar. Organitza: Associació
Porró enlaire i Falç avall.

27

Dijous
n Festa d’estiu
De 16 a 19 h a la Pl. Estació.
Festa d’estiu amb inflables
d’aigua i festa de l’escuma.
Organitza: Àrea de Cultura.

28

Divendres
n Pujada nocturna
a Sant Miquel
Sortida: 20.30 h.
Lloc: Plaça del Mercat.
Coca i beguda a l’arribada.
Organitza: AEC Ter Gavarres.

29
22

dissabte

n Festa del segar i el batre

A partir de les 17 h, a laTorre
Desvern, família de ferro,

múltiple on transcórrer i
deixar conviure diferents
recursos en directe: dansa,
paraula, acció, quotidianitat.
Col·labora: Ajuntament
de Celrà. Entrada lliure.

Divendres
n Dansa: Rumbrejar II
A les 20 h, a l’Ateneu.
Presentació del treball de
recerca creativa ‘Rumbrejar II’,
a càrrec de Natàlia Espinet.
En un territori preparat, estesa
la recol·lecció, proposa una
xarxa d’estrats amb connexió

LA BRASA DE CELRÀ
3a Fira de la Brasa
Dijous 6, divendres 7,
dissabte 8, de 19 a 24 h, i
diumenge 9, de 19 a 23 h.
Pineda Ctra. de Palamós
La 3a edició de la Fira de
la Brasa de Celrà permetrà
als visitants degustar la
gran varietat de productes
i elaboracions dels
comerciants del municipi i
del Ter Gavarres.
Durant els dies de la
fira, es podrà gaudir de
música en directe mentre
es tasten les carns, peixos,
verdures, pernils, etc., sota
la tranquil·litat que ofereix
la pineda.
La ubicació de la fira permet
un còmode accés amb
ampli aparcament per a
vehicles.
Organitza: Incatis i
Ajuntament de Celrà.

concurs de
punts de llibre
Tema: Els llibres i la biblioteca.
Premi: Els tres punts de llibre
més bonics seran els oficials de
la biblioteca el curs 2017-2018.
Edat: fins a 10 anys.
Només es podran fer a la
Biblioteca durant els mesos de
juliol i agost.
Organitza: Biblioteca Municipal
de Celrà
* Gireu el full

agenda esports
Dissabte 22
V Memorial Paco Suárez
Modalitat dobletes formades
A les 9 h, a les Pistes
Municipals de Petanca.
Organitza: Club Petanca de
Celrà.
Divendres 28
Pujada nocturna a Sant Miquel.
Sortida: 20.30 h.
Lloc: Plaça del Mercat.
Coca i beguda a l’arribada.
Organitza: AEC Ter Gavarres.

FORMACIÓ
n Vols enamorar els
teus clients?
Dimecres 12 de juliol, de
20 a 21.30 h, al Centre de
Promoció Econòmica. A
càrrec de Clientessen.
Cristina José donarà pautes
per millorar en l’atenció al
client, tant si és un comerç
com un e-commerce,
analitzant l’experiència de
compra del client i com es
treballen les xarxes socials
per atraure i fidelitzar clients.
Preu: Gratuït. Inscripcions
a promoeco@celra.cat.
Organitza: Àrea de
Promoció Econòmica i
Desenvolupament Local.
Dins el Programa
Catalunya Emprèn.

microviatges
taller escriptura
‘Microviatges’ és un taller
d’escriptura creativa per a joves.
La idea d’aquestes quatre
sessions és d’explorar el viatge
de l’escriptura, un viatge que és
intern i extern, en relació amb un
mateix però també amb l’entorn
i amb l’altre.
Aprofitant el bon temps del
mes de juliol, el taller es farà
a l’exterior, en quatre espais
diferents de Celrà amb l’objectiu
específic de nodrir-se de l’espai
on som com a suport sensorial,
per després escriure. Treballarem
doncs, la nostra capacitat
d’observació, de contemplació
d’allò sensible com a detonant
de la imaginació i del joc del
llenguatge.
Aquest taller està dirigit tant a
joves que tenen l’hàbit d’escriure
com a persones que no han
escrit mai.
Dos grups, un per cada
quinzena. Dilluns i divendres, de
17 a 18.30 h:
- Grup 1: 3,7,10 i 14 de juliol.
- Grup 2: 17,21,24 i 28 de juliol.
Preu de les 4 sessions: 30 €
Data d’inici: 3 de juliol.
Lloc de trobada: entrada de la
Biblioteca de Celrà.
Organitza: Connexió Papyrus.
+info: 634505541
Cal confirmar l’assistència.

Escola municipal
de dansa de celrà
INSCRIPCIONS i INFORMACIÓ
Horari d’estiu:
Del 21 juny al 13 de juliol, de
dilluns a dijous, de 10 a 13 h.
Del 4 al 14 de setembre: darrer
període de matriculacions.
Horari d’atenció de 17 a 20 h.
L’EMDC us desitja bon estiu!

exposiciONS

l’agenda

2017

Forma creada per la memòria.
Memòria creada per la forma.

CARNAVAL
PISCINA
MUNICIPAL
Horaris d’obertura
- De l’1 al 31 de juliol:
de 10 a 20.30 h
- De l’1 d’agost al 10
de setembre:
de 10.30 a 20.30 h.
Aquasalus
Activitat dirigida a la població
adulta i gent gran. Activitat de
baix impacte i baixa intensitat.
Dilluns i dimecres, de
19 a 21 h, a la Piscina
Municipal de Celrà.
Aquafit
Activitat dirigida a adults.
Activitat d’intensitat mitja/alta.
Dimarts i dijous, de 19.30
a 20.30 h, a la Piscina
Municipal de Celrà
Més informació
esports@celra.cat
972 49 30 30

Celrà

juliol

n Forma i memòria.
Gerardo San Martín
Del 3 de juliol al 30 de juliol,
a la sala d’exposicions ‘El
tub’ del CC La Fàbrica. És un
projecte expositiu plantejat
a partir d’una sèrie d’obres
pictòriques i de dibuixos on
es transforma plàsticament la
relació entre la memòria i la
forma. La memòria com a font
des d’on imaginar la forma, i
la forma com a essència per
reconèixer l’impacte de la
memòria en la construcció
de la realitat. Aquesta relació
esdevé la dinàmica amb què
l’autor crea les seves obres.

PUBLICACIÓ
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
15 dies d’antel·lació
INFORMACIÓ
Tel. 972 49 30 26
cultura@celra.cat
www.celra.cat

l’agenda

Celrà

