novembre
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abans de l’inici de l’espectacle.
Organitza: Àrea de Cultura.

Dissabte
n Presentació del llibre ‘La
Matemàtica de la història’,
d’Alexandre Deulofeu
A les 19 h, al Teatre L’Ateneu
de Celrà. Gratuït. Es recomana
inscripció prèvia a info@
dynamislab.com. Més
informació: www.dynamislab.
com / 972.428.700

5

Diumenge
n Acompanya els Gegants
de Celrà a la cercavila de
les Fires de Girona
Plantada a partir de les 10 h.
Sortida de la cercavila a les
11.30 h del Parc del Migdia de
Girona, fins a la plaça del Mercat.
n Fira-mercat d’antiguitats
i brocanters
De 9 a 15 h. Expositors
professionals. Més
informació: 622.913.964,
mercatcelra@gmail.com
Organitza: Mercat de Celrà.
n Teatre familiar:
‘Maure el dinosaure’
A les 18 h, al Teatre L’Ateneu
de Celrà, a càrrec de la Cia.
Teatre Nu. ‘Maure el dinosaure’
presenta amb humor i tendresa
les vivències d’una nena i el seu
amic inseparable, un dinosaure
blau i gros de punxes blanques.
Edat recomanada: 2 a 7 anys.
Anticipada: 6 € / Taquilla: 8 €.
Venda d’entrades a ateneu.celra.
cat o a taquilla a partir d’1 h

Dissabte

n Fira del Bolet i la Màgia

Divendres
n Castanyada
A les 17.30 h, a Can Ponac.
Gratuït.
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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 que han preparat
a l’escola els i les alumnes
de 4t A (M. Àngels), que
representaran la seva obra de
teatre: ‘Qui és el follet brutícia?’.
Tothom hi és convidat!
n Club de novel·la negra
A les 21 h, a la Biblioteca,
comentarem ‘Enemics
silenciosos’ amb la seva autora,
Mireia Llinàs. Organitza:
Biblioteca Municipal de Celrà.
n Teatre: ‘Cúbit’
A les 21 h, al Teatre L’Ateneu de
Celrà, a càrrec de la Cia. La Ruta
40. Teatre de text, artesà i amb
una mirada contemporània.
Dos fills tornen a casa per
passar-hi un parell de dies. Cap
dels dos hi sol anar amb massa
freqüència. En arribar-hi, sense
saber que coincidiran amb
l’altre germà, es troben amb
una altra sorpresa... Anticipada:
11 € / Taquilla: 13 €. Venda
d’entrades a ateneu.celra.
cat o a taquilla a partir d’1 h
abans de l’inici de l’espectacle.
Organitza: Àrea de Cultura.

- A les 9.30 h, a la Pl. l’Església:
Sortida matinal per les
Gavarres: bolets, flors i fruits
de tardor. Sortida naturalista
familiar en què l’Enric Fàbregas
(Associació Galanthus), ens
ajudarà a identificar els bolets,
flors i fruits de tardor. Cal portar
cistell i calçat còmode. Durada
aproximada de 3 hores. Gratuït.
- De les 9 a les 13 h, a la Pl.
Església, servei de bar i tast de
botifarres de bolets elaborades
per les carnisseris locals. A
partir de les 12 h, tastets de
la fideuada celranenca.
- A les 12 h, a la Pl. Església,
Màgia i humor amb Montserrat
Escupinya. Gratuït.
- A les 17 h, Visita guiada a la
Fàbrica Pagans de Celrà amb
Josep Micaló. Activitat gratuïta.
Cal inscripció prèvia a
tergavarres@celra.cat.
- A les 18.30 h, al Teatre
L’Ateneu, xerrada sobre ‘Cuina
Catalana: història, patrimoni
i proximitat’. A càrrec de
Jaume Fàbrega (historiador i
escriptor. Considerat un dels
crítics gastronòmics més
importants dels territoris de
llengua catalana). A continuació,
degustació d’arròs amb bolets,
elaborat per l’Alexis de L’Alau
Restaurant & Tapes, guanyador
de la millor tapa de Celrà en les
dues edicions de la campanya
Celrà al Plat. Preu: 5,50 € (inclou
tastet d’arròs, copa de vi o aigua
i accés a la xerrada). Venda
de tiquets a l’Ajuntament fins
el dijous 9 de novembre.
- A partir de les 17 h, exposició
de bolets al vestíbul del
Teatre L’Ateneu de Celrà,
a càrrec de l’Associació
Micològica Joaquim Codina.
*En cas de pluja els espectacles es
faran a Can Cors (C/Major, 26).

n Concert de Miquel Abras
A les 21 h, al Teatre L’Ateneu de
Celrà, Miquel Abras presenta
el seu nou disc ‘La vida en
un suspir’. Anticipada: 11 € /
Taquilla: 13 €. Venda d’entrades
a ateneu.celra.cat o a taquilla a
partir d’1 h abans de l’inici de
l’espectacle. Organitza: Àrea de
Cultura.
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Diumenge

n Fira del Bolet i la Màgia

- A partir de les 9 h, a la
plaça de l’Església: Vine a
esmorzar, berenar o sopar.
Tast de botifarres elaborades
per les carnisseries locals
i bolets. Servei de bar.
- De 10 a 20 h, a la Pl. Església
i Pl. Catalunya, Mercat del
Bolet i Artesans, a càrrec
de l’Associació Artesans de
la Terra i artesans locals.
- Durant tot el matí, a la Pl.
Església, Pintem bolets de
colors, vine a dibuixar o
pintar diferents bolets.
- A partir de les 10 h, al
vestíbul del Teatre L’Ateneu,
Exposició de bolets, amb la
col·laboració de l’Associació
Micològica Joaquim Codina.
- A les 10.30 i a les 11 h, al Teatre
L’Ateneu, espectacle de dansa
‘SOS La Terra’, a càrrec de
l’alumnat del nivell elemental
i joves de l’EMDC. Gratuït.
- A les 16.30 h, a la Pl.
Església, espectacle de màgia
familiar ‘Clàssic’, amb el
Mag Fèlix Brunet. Gratuït.
- A les 17.30 h, a la Pl. Església,
cercavila de la Colla Gegantera
de Celrà i Castanyada gratuïta.
Organitza: Associació de
Comerciants de Celrà. Amb la
col·laboració de Can Ponac.
Organitza: Ajuntament de Celrà
i Amics dels Bolets de Celrà.
*En cas de pluja els espectacles es
faran a Can Cors (C/Major, 26).
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Dimarts
n Masterxef healthy sweet
A les 17 h, al Local Jove.
Concurs de postres
saludables. Inscripcions
gratuïtes al Local Jove.
Organitza: Àrea de Joventut.
n Vespres de jocs de taula
De 20 a 22 h, al Centre Cívic
de La Fàbrica. Més enllà
del parxís, existeix una gran
quantitat de jocs de taula
per a tots els gustos.
Vine a conèixer i compartir
els jocs de taula.
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Dimecres
n Xerrada: ‘Seguretat
en viatges, IMSERSO’
A les 17.30 h, a Can
Ponac, a càrrec del cos de
Mossos d'Esquadra.
n Vinoteca

De 20.30 h, a la Biblioteca,
Tast de literatura en veu alta
amb vins escumosos, d’autor
i tradicionals d’Empordàlia.
Comentaris de textos a
càrrec de Miquel Martín,
escriptor. Lectura en veu
alta a càrrec d’Olga Cercós,
actriu. Comentaris dels
vins a càrrec d’Aida Esteve,
enòloga. Inscripció prèvia a la
Biblioteca.Places limitades.
Organitza: Biblioteca
Municipal de Celrà
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Dijous
n Taller de manualitats
amb llibres
A les 17.30 h, a la Biblioteca,
a càrrec de Momo Vinyals.
Inscripció prèvia a la
Biblioteca. Places limitades.
Organitza: Biblioteca
Municipal de Celrà.
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Divendres
n Club de Lectura especial
A les 21 h, a la Biblioteca,
comentarem l’obra ‘A
l’ombra de les noies en
flor’ de Marcel Proust.
Organitza: Biblioteca
Municipal de Celrà.

n Cinema: ‘El nostre
llarg silenci’
A les 20.30 h, al Teatre L’Ateneu
de Celrà. Una pel·lícula
dirigida per Quim Paredes,
basada en l’experiència de Remei
Oliva i la seva família durant
l’exili republicà de la Guerra Civil
espanyola l’any 1939. Gratuït.
Organitza: Àrea de Cultura.
n Caminada Can Ponac
Inici a les 8.30 h davant de Can
Ponac.
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Dissabte
n Bebeteca: ‘Contes
amb xumet’
A les 10.30 h, a la Biblioteca,
a càrrec de David Planas.
Organitza: Biblioteca
Municipal de Celrà.
n Dansa: ‘Rumbrejar III’

A les 19 h, al Teatre L’Ateneu
de Celrà. Presentació del
treball de creació desenvolupat
per Natàlia Espinet. Gratuït.
Organitza: Àrea de Cultura.
n Espectacle ‘Imprologos’

A les 20.30 h, a la Biblioteca,
a càrrec de Jose Malaguilla.
Un show de Impro en
solitari, intel·ligent, divertit i
arriscat. Organitza: Biblioteca
Municipal de Celrà.
n Cinema: ‘Inside

Llewyn Davis’
A les 21.30 h, al Teatre L’Ateneu
de Celrà. Direcció: Ethan i Joel

Coen. EUA. 2013. 1 h 50 min.
Organitza: Cineclub 21.
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Diumenge

n Mercat de segona

mà i d’intercanvi
De 10 a 14 h, a la Pl. de l’Estació
de Celrà. Xocolatada popular
gratuïta a les 11 h. En cas de
pluja, porxos de la piscina.
Informació i inscripcions: vegeu
el destacat al revers de l’agenda.
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n Teatre: ‘Y-X o la fidelitat dels
cignes negres’. Actes 25 N
A les 21 h, al Teatre L’Ateneu de
Celrà, a càrrec de la Cia. El Martell. Un espectacle sobre els
impulsos vinculats a l’amor. Anticipada: 11 € / Taquilla: 13 €.
Venda d’entrades a ateneu.celra.
cat o a taquilla a partir d’1 h
abans de l’inici de l’espectacle.
Organitza: Àrea de Cultura.
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Dijous
n Hora del conte: ‘Nens
i nenes, nenes i nens’
Actes 25 N
A les 17.30 h, a la Biblioteca, a
càrrec de la Cia. Rondallaire.
Organitza: Biblioteca Municipal
de Celrà i Àrea d’Igualtat.

Dissabte
n Dansa: ‘Mulïer’
Actes 25 N
A les 21 h, al Teatre L’Ateneu de
Celrà, a càrrec de la Cia. Maduixa
Teatre. Espectacle de dansa
sobre xanques interpretat per 5
dones, un homenatge a totes les
dones que durant segles i segles
d’opressió han lluitat i segueixen
lluitant per mantenir viva el seu
jo salvatge, i que reclamen el seu
dret a ballar i córrer lliurement
pels carres i les places de la
nostra societat. Anticipada: 6 €
/ Taquilla: 8 € / Alumnes EMDC:
4 €. Venda d’entrades a ateneu.
celra.cat o a taquilla a partir d’1
h abans de l’inici de l’espectacle.
Organitza: Àrea de Cultura i Àrea
d’Igualtat.

Divendres
n Teatre a l’Aulet
A les 21 h, sessió oberta a les
famílies i al poble de l’obra
de teatre que s’han preparat a
l’escola els i les alumnes de 4t
B (Míriam), representant l’obra
de teatre ‘El príncep Silverí’.
Tothom hi és convidat!

30

Dimecres

n Reunió Carnestoltes 2018

A les 18 h, al Centre Cívic
La Fàbrica, reunió oberta
a tothom per parlar sobre
el Carnestoltes 2018.
Organitza: Àrea de Cultura.
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n Club de lectura
A les 21 h, a la Biblioteca, comentarem ‘Jo! Memòries d’un metge
filòsof’ de Prudenci Bertrana.
Amb Neus Real.
Organitza: Biblioteca Municipal
de Celrà.

Dijous
n Taller de manualitats
amb llibres
A les 17.30 h, a la Biblioteca,
a càrrec de Momo Vinyals.
Inscripció prèvia a la Biblioteca.
Places limitades.
Organitza: Biblioteca de Celrà.

CURSOS I TALLERS CAN PONAC
n Taller de manteniment
de la memòria
Dilluns, de 16.30 a 17.30 h
i de 17.30 a 18.30 h. Gratuït.
Cal inscripció prèvia.

n Taller de manteniment
de la memòria
Dijous, de 17.30 a 18.30 h.
Gratuït. Cal inscripció prèvia.

n Xerrada sobre ‘Seguretat

Dijous 2, 16 i 30 de novembre,
a les 15.30 h (mòbils
d’última generació) i a les
16.30 h (mòbils ‘antics’).

en viatges, IMSERSO’
Dimecres 15 de novembre, a
les 17.30 h, a càrrec del cos
de Mossos d’Esquadra.

n Taller d’estimulació cognitiva

n Smart Avis

n Pitinglish

Dimecres, de 16 a 17 h. Gratuït.
Cal inscripció prèvia.

Divendres de 9 a 10 h. Curs
d’anglès per a gent gran.
Cal inscripció prèvia.

n Atenció psicològica

n Informàtica

De 15 a 19 h. Cal
concretar cita prèvia.

n Taller de narració oral

Dijous 2 i 16 de novembre,
de 10.15 a 11.15 h.

tallerS
D’ORIENTACIÓ
LABORAL
n Guanya en seguretat i

habilitat per inserir-te
al món laboral
Dimecres de 9.30 a 13.30 h
(16 h), al Centre de Promoció
Econòmica. Del 8 al 29 de
novembre. Es compartiran
diverses metodologies perquè
es puguin utilitzar en el dia a
dia. S’exploraran les pròpies
capacitats, experiències,
habilitats i talents. Professora:
Judit Padrés (coach).Gratuït,
subvencionat per Ajuntament
de Celrà. Inscripcions: www.
ddgi.cat/formacioenxarxa.
n Curs d’iniciació i model
de negocis ‘Scope’
Dijous 16 i 23 de novembre, de
16.30 a 20.30 h (8 h), al Centre

Grup I: de 10 a 11 h
Grup II: d’11 a 12 h.
Cal inscripció prèvia.
+ INFO: OMAP (2a planta de
Can Ponac). Tel. 972492200

de Promoció Econòmica.
S’ensenyarà una eina per
treballar el model de negoci amb
molta més agilitat i eficàcia.
Professor: Jordi Puigdellívol.
Preu: Gratuït, subvencionat
pel programa Catalunya
Emprèn de la Generalitat de
Catalunya. Inscripcions: www.
ddgi.cat/formacioenxarxa.
Més informació: 972.492.567 o
promoeco@celra.cat

curset per
aprendre a
ballar sardanes
Tots els dissabtes, de 16 a 17 h
al gimnàs de Can Ponac.
Obert a tothom, petits i grans.
Inici: 4 de novembre.
Informació: 628 838 443
(Pepita). Organitza: Agrupació
Sardanista de Celrà.

ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA
n Dansa en xarxa
Dissabte 4 de novembre,
de 12 a 13.30 h, classe
oberta amb professorat de
l’Institut del Teatre per a
nois i noies estudiants de
dansa, de 8 a 15 anys. Gratuït.
Cal inscripció prèvia.

n Dansa clàssica per a adults
Els dimarts d’11 a 12.30 h. Curs
d’iniciació amb Isabel Pla. Preu:
88 €/trimestre més matrícula.

n Katsu-gen

n ‘Jugant amb el que ens mou’

Dissabte 11 de novembre, de 11
a 14 h. Preu per sessió: 30 €.
n ‘SOS La Terra’
a les 10.30 i 11.05 h, al Teatre
L’Ateneu de Celrà.Espectacle
de dansa a càrrec de l’alumntal
de nivell elemental i joves de
l’EMDC. Gratuït. En el marc de la
Fira del Bolet i la Màgia de Celrà.
n Reeducació postural

i estiraments suaus

Els dijous de 15.30 a 16.30 h,
amb Marian Villanueva. Preu:
70 €/trimestre més matrícula.

Els divendres de 19.40 a 21.10
h, del 20 d’octubre al 22 de
desembre. Improvisació amb
Enric Fàbregas. Preu: 108 €

n Quadrimestral contemporani

Els dimarts d’11.30 a 13.30 h,
amb Marian Villanueva. Preu: 6
sessions: 96 € / 1 sessió: 20 €

Més informació i inscripcions:
escoladedansa@celra.cat 972492658

l’agenda

Celrà

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. 972.493.026. 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. 972.493.026
cultura@celra.cat
www.celra.cat

n Dissabte 11 i diumenge 12
- Mercat de bolets i artesania
- Tastets
- Teatre i Dansa
- Màgia
- Gastronomia i molt més ...
* Consulta el programa
d’activitats al detall dels actes.
No us ho perdeu!

mercat de 2a mà
i d’intercanvi

Dies 27, 28 i 31 d’octubre,
3 i 4 de novembre

Diumenge 19
Les entitats, associacions
o persones interessades
a participar-hi, cal que
facin la inscripció a
mediambient@celra.cat,
indicant nom entitat/
associació/particular, adreça,
correu-e, telèfon mòbil,
persona de contacte en el cas
d’entitats/associacions, i fer
la reserva de taules i cadires,
si no se’n disposen. Nombre
de taules disponibles limitat,
s’adjudicaran per ordre
d’inscripció i com a màxim
1 per inscripció. Inscripció
gratuïta fins al 16 de novembre.

Preu: 1,50 € per trajecte per
als joves de 12 fins a 30 anys.
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fira del bolet i la màgia
PUBLICACIÓ
D’ACTIVITATS

BUS NIT DE FIRES
DE GIRONA

Compra de bitllets a
l’Ajuntament de Celrà, al
Local Jove i al PIDCE
(dimarts a la 2a hora del
pati de l’Institut de Celrà).
Organitza: Àrea de Joventut.
Més informació:
joventut@celra.cat

Més informació al 972.492.001
o mediambient@celra.cat.

EXPOSICIONS

l’agenda

Celrà

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

n Clarianes de Bosc, de Víctor Masferrer

Exposició fotogràfica on l’artista fa una reflexió sobre la relació
de l’ésser humà amb l’entorn natural a través d’un procés
de treball molt personal. L’artista ha plantat càmeres de
fotografia al bosc, fetes amb fusta de pollancre, per extreure’n
imatges de llarga exposició que documentin el pas del temps.
Programa d’exposicions viatgeres de la Diputació de Girona.

Del 6 de novembre al 7 de gener de 2018 a la Sala
d’Exposicions El Tub, del Centre Cultural La Fàbrica.
n Prudenci Bertrana ‘L’ideari bàrbar’ i Aurora

Bertrana ‘El virus de l’aventura’
El 2017 és l’Any Bertrana, on es commemoren la doble
efemèride dels 150 i 125 anys del naixement de Prudenci
i Aurora Bertrana. Organitza: Biblioteca Municipal
de Celrà i Institut de les Lletres Catalanes.
Del 13 al 30 de novembre, a la Biblioteca.
n ‘Les dones al còmic’

Invisibles, erotitzades o protagonistes? La representació de
les dones als còmics. Exposició que analitza la imatge de les dones
als còmics en els diferents gèneres i moments històrics i els canvis
que s’han produït pel que fa a la seva presència i als seus rols.
Del 23 de novembre a l’11 de desembre, a la Biblioteca.

