febrer

3

Dissabte
n Dansa: ‘Coneguem
les nostres creadores’
- Classes magistrals
amb Sol Picó. ‘Ja no em
moc, em commoc’
A l’EMD de Celrà.
Matí (8 a 13 anys) d’11.30 a 13 h
Preu: 15 €
Tarda (a partir de 14 anys) de 15
a 17 h
Preu: 20 €
Cal inscripció prèvia:
www.escoladedansa.celra.cat
- Intervenció de dansa
de Sol Picó i diàleg obert
amb la creadora
A l’EMD de Celrà.
Preu: 5 €
Alumnat EMDC gratuït.
Cal inscripció prèvia:
www.escoladedansa.celra.cat

del Ter-Gavarres treballem per
implementar l’energia solar a
totes les llars i empreses del
territori a un preu molt reduït.
Energia neta i gratuïta, independència energètica i sostenibilitat
territorial. Organitza: Col·lectiu
Solar Ter-Gavarres.

9

Divendres
n Club de novel·la negra
A la Biblioteca de Celrà, a les
21 h. Comentarem l’obra ‘La
Síndrome E’ de Franck Thilliez.
Organitza: Biblioteca Municipal
de Celrà.

10

Dissabte
n Visita guiada al Parc de les
Olors i Taller de ‘Destil·lació
de romaní amb alambí’
A les 10 h, al Parc de les Olors
de Celrà-Girona (Torre Desvern).
Preu: 15 €
Inscripcions: 674465249.
Organitza: Parc de les Olors
Celrà-Girona (Tirgi).
n Música: “Dervishes

8

Dijous
n Taller de Manualitats
amb la Momo
A la Biblioteca de Celrà, a les
17.30 h.
Organitza : Biblioteca de Celrà.
n 2a presentació del col·lectiu

Solar del Ter-Gavarres
A les 20 h, al Teatre L’Ateneu
de Celrà. T’interessa promoure
l’energia solar? Has pensat mai
a instal·lar plaques solars a casa
teva? Creus en la sobirania
energètica? El col·lectiu Solar

& Troubadours”
Presentació dins del Festival
BarnaSants 2018.
Burruezo & Nur Camerata
i Wafir Gibril.
Pedro Burruezo al capdavant
de la Nur Camerata i els seus
excel·lents músics, arriben amb
el seu espectacle “Dervishes &
Troubadours”, que recopila peces
del seu darrer disc i d’altres
àlbums dels artistes. Cançons,
versos i lletanies inspirats en
l’Al-Andalus i el món medieval
però des d’una perspectiva
absolutament contemporània.
A les 21 h, al Teatre
L’Ateneu de Celrà
Preu: Anticipada: 6 € /
Taquilla: 8 €
Música, sufisme i trobadors.

13

Dimarts
n Vespre de jocs de taula
De 20 a 22 h, al Centre
Cívic 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.

15

Dijous
n Hora del conte: ‘En
Bum i el tresor pirata’
A les 17.30 h, a la Biblioteca. A
càrrec de la Cia. Homenots.
Organitza: Biblioteca
Municipal de Celrà.
n Presentació del llibre

‘Operació urnes’.
A les 20 h, a la Biblioteca.
Amb la presència de Laia
Vicens, coautora del llibre.
Organitza: CDR i l’ANC de Celrà

16

Divendres
n Teatre a l’Aulet: ‘La
lletra amb somni entra’
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 2n
B (Marta).
Tothom hi és convidat!

17

Dissabte
n Teatre: ‘El Pillo’
Marcel Tomàs & Cascai Teatre.
A les 21 h, al Teatre L’Ateneu
de Celrà. El punt de partida,
un cantant de cabaret en hores
baixes que coneix l’amor de
la seva vida, la Marie Pierre

Boluard. Un amor impossible.
Espectacle d’humor amb
majúscules.Preu: 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.

19

Dilluns
n Inici preinscripcions
online casal estiu esplai
Del 19 al 25 de febrer,
preinscripcions online a http://
casalestiuesplaicelra.blogspot.
com (+ info al revers agenda).

21

Dimecres
n Caminada Can Ponac
A les 9 h. Sortida des de Can
Ponac.
Organitza: Casal Can Ponac.

22

Dijous
n Taller de Manualitats amb la
Momo
A les 17.30 h, a la Biblioteca de
Celrà.
Organitza: Biblioteca de Celrà.

n Presentació de ‘Cop

de coop al Barri Vell’
A les 18 h, a la Sala Gran del
Centre de Promoció Econòmica
(C/Bòbiles, 9 de Celrà).
Projecte singular per a fomentar
el cooperativisme al municipi.
Es recolliran sol·licituds per
participar en la selecció de 15
persones que participaran en el
projecte formatiu i de recuperació del barri vell, i se les animarà
a emprendre un projecte cooperatiu. L’especialitat formativa
i el tipus d’activitat cooperativa
es definiran segons el resultat
de la diagnosi, tenint en compte
les necessitats detectades per la

població de Celrà. Presentació a
càrrec de l’entitat L’Engranatge.
Adreçat a persones que vulguin
emprendre una activitat dins
del marc de l’economia social i
solidària.
Organitza: Àrea de Promoció
Econòmica i desenvolupament
local de l’Ajuntament de Celrà i
l’Engranatge. Col·labora:
Generalitat de Catalunya,
Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies i l’Ateneu cooperatiu de terres gironines.
Inscripcions:
promoeco@celra.cat.

23

Divendres
n Conferència: ‘Petites
històries del Celrà d’abans 3’
A les 21 h, al Teatre L’Ateneu de
Celrà. A càrrec d’Artemi Rossell
Ferrer. Organitza: Taller d’Història de Celrà.

n Club de lectura

n Cinema: ‘Il Postino (El

cartero y Pablo Neruda)’
A les 21.30 h, al Teatre
L’Ateneu de Celrà.
Director: Michael Radford.
Coproducció Itàlia-FrançaBèlgica. 1994. Drama Romàntic.
Organitza: Cineclub 21.

25

Diumenge
n Teatre Familiar: ‘La Rateta
que escombrava l’escaleta’
Cia. Festuc Teatre
A les 18 h, al Teatre L’Ateneu de
Celrà. La rateta es queixava d’una
vida avorrida i plena de monotonia. Poc s’esperava que un
llacet li revolucionés el dia de la
manera en què ho va fer. A partir
d’aquí, un seguit de pretendents
intentaran seduir-la per poders’hi casar. Preu: Anticipada: 6 €
/Taquilla: 8 €. Venda d’entrades
a ateneu.celra.cat o a taquilla a
partir d’1 h abans de l’inici de
l’espectacle.

A les 21 h, a la Biblioteca.
Es comentarà Sortir a robar
cavalls, de Per Petterson, amb
la presència de l’editora Maria
Bohigas. Organitza: Biblioteca
de Celrà.
n Preinscripcions casal esplai

Presencialment a la Sala d’Entitats, de 16.30 a 19.30 h. (+ info al
revers de l’agenda).

24
Dissabte
n Bebeteca: ‘Contes disfressats’
A les 10.30 h, a la Biblioteca.
Amb Marina Gil. Organitza: Biblioteca de Celrà.
n Preinscripcions casal esplai

Presencialment a la Sala d’Entitats, d’11 a 13 h. (+ info al revers
de l’agenda).

27

Dimarts
n Xerrada: ‘Assetjament
Escolar’
A les 19 h, a la Sala polivalent del
Teatre L’Ateneu. A càrrec de SER
(Salut i Educació Emocional). El
paper que tenim les famílies en
la prevenció, detecció i actuació
davant l’assetjament escolar. Enfocada a famílies amb fills i filles
d’Educació Primària. Gratuït.
Organitza: AFA Falgueres, AMPA
L’Aulet i Àrea d’Educació.

CARNESTOLTES 2018
ACTIVITATS

11

Diumenge
n Carnestoltes de Can Ponac
A les 14 h, dinar popular al
Pavelló de les Piscines.
Menú: Entremès, arròs i postres.
Cal portar els coberts.
Preu: 13 € per a socis i 15 € per
a no socis.

Venda dels tiquets al Casal, de 17
a 19 h, els dies 5, 6 i 7 de febrer.
Ball de tarda amb el
conjunt Aurora.
Es premiaran les tres
millors disfresses.
Organitza: Casal de la Gent
Gran de Can Ponac.

18

Diumenge
n Rua i animació infantil

A les 10.30 h Rua. Inici:
Avinguda Catalunya. Cercavila:
Avda. Catalunya, Rambla Josep
Pla, Ctra. Juià i Pl. Estació.
A les 13.30 h, al Pavelló de les
Piscines. Dinar popular, a càrrec
de la Coordinadora de Festes.
Menú Infantil (fins a 12
anys): Macarrons (inclou
beguda i postres)
Preu: 4 €
Menú adult: amanida catalana i
pollastre a la brasa amb patates
(inclou pa, vi, aigua i postres).
Preu: 8 €
Opció vegetariana per encàrrec.
Venda dels tiquets:
Carnisseria Sergi, Ajuntament,
Fleca Ten-Ten.
Últim dia per comprar els
tiquets: divendres 16 de febrer.
A les 16 h, al Pavelló de les

Piscines. Entrega de Premis.
A continuació Animació Infantil
a càrrec de Landry el Rumbero.

Més informació i inscripcions:
www.celra.cat / 972.493.026
Organitza: Ajuntament de Celrà
i AMPES i AMIPES de Celrà.
Col·labora: Coordinadora de Festes
i l’Associació de Comerciants.

24

Dissabte
n V Festa Hortera
A les 23 h, al Moll de l’Estació
de Celrà.
Entrada Lliure.
Tots els beneficis aniran destinats a entitats solidàries del
poble.
Organitza: AEC Ter Gavarres.
Col·labora: Ajuntament de Celrà.

PARC DE LES OLORS
n Visites Guiades al

Parc de Les Olors CelràGirona (Torre Desvern).
Visites guiades per a grups
per conèixer les diferents
espècies de plantes
medicinals i aromàtiques,
com utilitzar-les i quins són
els seus principis actius.
Visites adaptades a infants,
adults i famílies.
Per a més informació:
674465249.
Organitza: Parc de Les Olors

CURSOS I TALLERS
ESCOLA DE DANSA

ACTIVITATS CAN PONAC

Inscripcions i informació: Tel. 972 492 658 escoladedansa@celra.cat
Organitza: Escola Municipal de Dansa de Celrà

Can Ponac (972494767) i a l’Oficina Municipal d’Atenció a les Persones
(972492200). Per a les activitats cal inscripció prèvia.

n Kun Dance.

n Taller de manteniment

Amb Dominik Borucki.
Dissabte 3 de febrer,
de 13 a 17.30 h.
Preu: 30 €.
n Katsu-gen.

Amb Liliana Pelman.
Dissabte 24 de febrer,
d’11 a 14 h.
Preu: 30 €.
n Axis Syllabus ‘alineament’.

Amb Maria Mora.
Dissabte 24 de febrer, de 15
a 18.30 h i diumenge 25 de
febrer d’11 a 14 h. Taller cos
i moviment per a persones
interessades en la locomoció
humana. Preu: 70 €.

n Reeducació postural i

estiraments suaus. Amb
Marian Villanueva
Dijous 15.15 a 16.15 h.
Preu: 70 € trimestre + matrícula.
n Dansa clàssica per adults

(iniciació). Amb Isabel Pla.
Dimarts 15 a 16.30 h.
Preu: 88 € trimestre + matrícula.
n Veu i moviment.

Amb Jordi Homs
Dimecres 20 a 21 h.
Preu: 70 € trimestre + matrícula.
n Quadrimestral contemporani.

Dominik Borucki. Del 27 de
febrer al 19 de juny. Dimarts 11.30
a 13.30 h. 15 sessions 210 €
8 sessions 128 € / 1 sessió 20 €.

PREINSCRIPCIONS CASAL D’ESTIU
ESPLAI DE CELRÀ
n L’Associació Juvenil Esplai de
Celrà és una entitat que ofereix
anualment un espai d’educació
en el lleure per infants i joves, que
vetlla per potenciar la xarxa social
i associativa del poble. Aposta
per un treball a partir del joc, el
diàleg, l’art i la descoberta de
l’entorn, la convivència i els valors
i les actituds que permetin als
infants i joves acabar essent futurs
ciutadans lliures, creatius, amb
esperit crític i participatius. Creuen
amb el valor de les sortides de
convivència per poder transmetre
els valors que persegueixen, per
això proposen sortides educatives
com colònies, acampades o petites
activitats amb els diferents grups.
n Què ofereixen?
Casal d’estiu del 25 de juny

al 27 de juliol per a infants i
joves de P3 a 4t d’ESO
- Horari:
P3 a 4t de primària: de 8.30 a 13.30 h
5è a 4t d’ESO: de 9 a 14 h
Servei de menjador de
13.30 a 15.30 h.
n Preinscripcions
Del 19 al 25 de febrer de forma online
o el 23 febrer de 16.30 a 19.30 h i 24
febrer d’11 a 14 h de forma presencial
a la Sala d’Entitats del CC La Fàbrica.
ÉS IMPRESCINDIBLE FER LA
PREINSCRIPCIÓ PER OBTENIR
PLAÇA AL CASAL D’ESTIU.
Per a més informació consulteu al Blog
de l’esplai: http//casalestiuesplaicelra.
blogspot.com o per correu a
preinscripcionsesplaicelra@gmail.com

de la memòria
Dilluns de 16.30 a 17.30 h i de
17.30 a 18.30 h (dos grups).
Dijous de 17.30 a 18.30 h.
Gratuït. Cal inscripció prèvia.
n Espai Respir

Dimarts de 10 a 13 h.
Divendres de 10 a 13 h.
Gratuït.Cal inscripció prèvia.
n Taller d’estimulació cognitiva

Dimarts, dins l’Espai
Respir, de 10.15 a 11.15 h.
Dimecres de 16 a 17 h.
Cal inscripció prèvia.
n Atenció Psicològica

Dimecres de 15 a 19 h
Cal concretar cita prèvia.

CURSOS I TALLERS
ÀREA DE CULTURA
n Curs de Rakú
Una antiga tradició japonesa per la
producció de tasses japoneses.
Dilluns de 18 a 21 h. Dates: del 9
d’abril al 7 de maig. Preu: 100 €
Professora: Montse Seró.
Inscripcions a l’Ajuntament de Celrà
o a través de la web www.celra.cat.
Data màxima: dilluns 3 d’abril.

n Del text a l’escena
A partir de l’anàlisi del text donarem
vida als personatges que hi
apareixen. Dimecres de 20 a 22 h.
Dates: del 3 d’abril al 20 de juny.
Preu: 100 €
Professora: Meritxell Yanes
Inscripcions a l’Ajuntament de Celrà
o a través de la web www.celra.cat.
Data màxima: dimarts 20 de març.

Centre Cultural La Fàbrica
972.493.026 cultura@celra.cat

n Informàtica

Dimecres
Grup I: de 10 a 11 h
Grup II: d’11 a 12 h.
Gratuït. Cal inscripció prèvia.
n Boles de la sort!

Dimecres a les 17 h.
n Smart Avis

Dijous 8 i 22 de febrer a les 15.30
h(mòbils d’última generació) i a
les 16.30 h (mòbils ‘antics’, amb
tecles). Sessions quinzenals.
n Anglès ‘Pitinglish’

Dijous
Grup I: de 10 a 11 h
Grup II: d’11 a 12 h.
Inscripció prèvia i pagament
a l’Ajuntament.

ACTIVITATS AL
LOCAL JOVE
n Tallers creatius
Dilluns de 17.30 a 19 h. Gratuït

l’agenda

CELRÀ

febrer
2018
l’agenda

CELRÀ

n Tallers vivencials
Dimecres de 17.30 a 19 h. Gratuït

Disposa de servei d’aula
d’ordinadors.

Local Jove (Plaça de l’Església)
dll i dv, de 16 a 19 h o dm de 16 a 18 h
joventut@celra.cat
Celrà Jove: 637.431.553
Organitza: Àrea de Joventut

Dissabte 3
A les 10 h CEJ Celrà – CB
Roses, categoria pre mini.

Dissabte 17
A les 9.15 h, mini CEJ Celrà–
ADEPAF, categoria pre mini.

A les 10 h CEJ Celrà - CB
Roses, categoria mini.

Diumenge 18
A les 12 h, CEJ Celrà –Montessori
Palau, categoria sots 25 femení.

Diumenge 4
A les 12 h, CEJ Celrà – CB
Farners, categoria sots 25 femení.
Dissabte 10
A les 12.15 h, CEJ Celrà - Unió
Girona, categoria cadet masculí.

Dissabte 24
A les 12.15 h, CEJ Celrà
– Escolàpies Figueres,
categoria cadet masculí.

A les 19.15 h, CEJ Celrà – CB
Sant Joanenc, categoria
sots 21 masculí.

EXPOSICIÓ

n Tardes d’intercanvi
Dimarts de 17 a 18 h. Gratuït

n Servei Salut Jove ‘La Clau’
Cal concretar cita prèvia
al 637.431.550.

AGENDA ESPORTIVA

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

n Exposició: ‘Psicologia de colors’, d’Adrià Ruiz

inTUBart. Mostra d’Art Juvenil de Celrà.
‘Les imatges es converteixen en un panell de meditació. Suggereixen
espais il·limitats, plens d’impulsos i gestos dinàmics. L’inconscient
cobra vida i alimenta a base de llum i color un estómac ple de
foscor. Es tracta del moviment que es desprèn de les cadenes de la
representació convencional, que abandona les idees curatives per
deixa fluir conceptes, sentiments i sensacions, que mostra exemples
mentals de les experiències viscudes. Es tracta d’expressionisme en
mode abstracte’ (Adrià Ruiz)
Sala d’exposicions El Tub, del CC La Fàbrica de Celrà
De l’1 al 28 de febrer de 2018

