abril

6

Divendres
n Club de lectura
A les 21 h, a la Biblioteca,
comentarem ‘El cantó de
Guermantes I’, de Marcel
Proust. Organitza: Biblioteca
Municipal de Celrà.

a l’escenari per fer-nos plorar
de riure. A partir de 6 anys.
Anticipada: 6 €/ Taquilla: 8 €.
Venda d’entrades:
www.ateneu.celra.cat o
a taquilla 1 h abans de
l’inici de l’espectacle.
Organitza: Àrea de Cultura.

7

Dissabte
n De l’aula a la frontera
A les 19 h, al Teatre L’Ateneu
de Celrà. Presentació de
l’experiència a Ceuta dels
alumnes de la Comissió
de Refugiats de l’INS Celrà.
Amb la col·laboració de
Marie Lorougnon, migrant
subsahariana que va passar
per Ceuta. Organitza:
Comissió de Refugiats de
l’INS Celrà. Col·labora:
Ajuntament de Celrà.

8

Diumenge
n Cursa de Muntanya de Celrà
Sortida a les 9 h. Cursa de
muntanya amb dos circuits de
14 i 21 km de 650 i 1200 metres
de desnivell, respectivament,
que permetran descobrir la zona
de les Gavarres, Sant Miquel i
el Congost, a través de corriols.
Hi haurà obsequis per a tots
els participants i premis per als
primers classificats masculins
i femenins, en ambdues
distàncies. Més informació
i inscripcions: https://
cursademuntanyadec.wixsite.
com/cursamuntanyacelra
Organitza: AEC TER GAVARRES
n Circ: Cösmix
A les 18 h al Teatre L’Ateneu. A
càrrec de la Cia. Teatre Mòbil.
Dos viatgers extravagants arriben

13

Divendres

n Club de novel·la negra

A les 21 h, a la Biblioteca.
Comentarem ‘El secret de
Vesalius’ de Jordi Llobregat.
Organitza: Biblioteca
Municipal de Celrà.
n Teatre: ‘Limbo’

A les 21 h, al Teatre L’Ateneu de
Celrà. A càrrec de Les Impuxibles.
Anticipada: 11 €/ Taquilla: 13 €.
Limbo plasma el joc de
miralls que viu el cos de la
protagonista, en els seus llimbs
incerts entre la masculinitat i la
feminitat. Venda d’entrades:
www.ateneu.celra.cat o
a taquilla 1 h abans de
l’inici de l’espectacle.
Organitza: Àrea de Cultura.

14

Dissabte
n Dia Internacional de l’Art
L’Escola d’Art al carrer!
De 10 a 13 h, a la Rambla de
la Llibertat de Girona, l’Aula
de l’Escola d’Art de Celrà es
trasllada al carrer perquè tots els
passejants puguin ser artistes
per una estona. Vine a l’Escola
d’Art al carrer i fes-te una
selfie fent de pintor, ceramista,
restaurador, escultor o fotògraf.

A càrrec dels professors de
l’Escola d’Art de Celrà, amb la
col·laboració de l’Àrea de Cultura.

20

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 3r B
(Joan) representaran la seva obra
de teatre ‘Per molts anys’.
Tothom hi és convidat!

FIRA D’ENTITATS I
SANT JORDI

20

Divendres
n Obertura de la
Torre Desvern
A partir de les 18 h la Torre
Desvern obre les portes
perquè tothom pugui visitar
les últimes reformes.
n Presentació del
llibre ‘La Torre Desvern
de Celrà. La història de
la casa forta medieval a
través de l’arqueologia’.
A les 20 h a la Torre Desvern.
A càrrec dels diferents autors.
Estudis arqueològics de la UdG.
Organitza: Taller d’Història de
Celrà i Ajuntament de Celrà.
n Teatre íntim: ‘Charles,

Alice and me’
A les 20 h, al 1r Pis del
CC La Fàbrica.
A càrrec de La Gunter.
Relats itinerants.
Un recorregut per la perifèria
d’Alícia al País de les Meravelles.
Preu: 8 €. Places limitades. Venda
de tiquets a l’Ajuntament de
Celrà fins el 20 d’abril a les14 h
i el mateix dia de l’espectacles,
si hi ha places disponibles.
Organitza: Àrea de Cultura.

21

Dissabte
n Bebeteca: ‘Roses
i més coses’
A les 10.30 h, a la Biblioteca. A
càrrec de Marina Gil. Organitza:
Biblioteca Municipal de Celrà.

n Teatre íntim: ‘Charles,
Alice and me’
A les 12 h, al 1r Pis del CC La
Fàbrica. A càrrec de La Gunter.
Relats itinerants. Un recorregut
per la perifèria d’Alícia al País
de les Meravelles. Preu: 8 €.
Places limitades. Venda de
tiquets a l’Ajuntament de Celrà
fins al 20 d’abril a les 14 h i
el mateix dia de l’espectacle,
si hi ha places disponibles.
Organitza: Àrea de Cultura.
n Trobada Gegantera

‘Girostany’
Trobada de les colles de
Girona i Pla de l’Estany. Inici
de la cercavila a les 17 h a la
Pl. Mercat. Organitza: Colla
Gegantera de Celrà. Col·labora:
Ajuntament de Celrà.
n Lectura en veu alta
rica i variada!
A les 19 h, a Connexió Papyrus,
lectura en veu alta de textos
que s’han escrit al taller
d’escriptura creativa de Celrà.
Textos individuals i textos
col·lectius, llegits pels propis
autors i autores. Veniu a
descobrir-los, acompanyat
d’una copeta de vi! Organitza:
Connexió Papyrus.

22

Diumenge
n Fira d’Entitats
- Marxa Popular a Sant Miquel
Inscripcions anticipades:
tiques a 3 € (fins a 9 anys) i
5 € (a partir de 10 anys), en
venda a Carnisseria Sergi, Ca

l’Àlex i a l’Ajuntament.
Inscripcions i sortida a les 8 h
des de la Pl. de l’Església.
Avituallament i selfie amb el
hashtag #FM18Celrà a St. Miquel
A l’arribada, esmorzar i obsequi
per a tots els participants.
- Parades de les entitats de Celrà
De 10 a 14 h a la Pl.
Església i Pl. Catalunya.
- Taller de roses de Sant Jordi
De 10 a 11 h a la Pl. Església.
- Parada de roses i llibres de
Sant Jordi
De 10 a 14 h a la Pl. Església.
- Visita guiada a la Torre
Desvern
A les 11.30 i a les 13 h. Punt
de trobada: aparcament
de la Torre Desvern.
- Animació infantil ‘Una
d’aventures’, amb Festuc Teatre
A les 11 h a la Pl. Església.
- Instal·lació audiovisual
‘Nebula’ by Murcof/Lakatos
De 12 a 13 h, al Teatre
L’Ateneu. Passes de 15’. Gratuït.
Oportunitat única per conèixer
aquest projecte audiovisual
i musical que es presentarà
al XII Festival Internacional
de Creació Audiovisual de
Gijón, del 24 al 26 d’abril.
Organitza: Àrea de Cultura.
- Venda de cromos del Patrimoni
de Celrà.
- Lloguer de llotges de l’Envelat
de Festa Major.
Organitza: Coordinadora de
Festes i Ajuntament de Celrà.

23

Dilluns
n Hora del conte: ‘Dracs,
princeses i Sant Jordi’
A les 17.30 h a la Biblioteca, a
càrrec de Meri Yanes. Organitza:
Biblioteca Municipal de Celrà.

25

Dimecres
n Documental ‘Mon
Marquès: el combat

de la memòria’
A les 19 h al Teatre L’Ateneu.
Projecció del documental
sobre Mon Marquès, professor
emèrit de la UdG, sobre l’exili
dels mestres de la República
i del sistema d’educació de
la II República Espanyola
fins al dies d’avui. Produït
per l’ONG La Guerrilla
Comunicacional. Natàlia Zaro
i Sebas Parra, President de
l’ONG, i Juli Suárez, director del
documental, presentaran l’acte.
A continuació, es projectarà el
documental i s’acabarà amb
un debat conduït pel mateix
Mon Marquès. Organitza:
La Guerrilla Comunicacional
i l’Ajuntament de Celrà.

26

Dijous
n Una piscina
coberta a Celrà?
A les 20 h al Teatre L’Ateneu,
presentació de l’estudi de
viabilitat per a la construcció
d’una piscina coberta a Celrà.

27

Divendres
n 4a Trobada Espai
dones Ter-Gavarres
A les 18 h a les Escoles Velles.
Cercle de dones de diferents
orígens amb interès en fer
dinàmiques conjuntes per fer
xarxa i donar-se suport mutu.
Participació voluntària i gratuïta.
Inscripcions 607255846
o igualtat@celra.cat.
Organitza: Àrea d’Igualtat

n Pre-Festa Jove
A les 00 h al CPJ El Moll.
Organitza: Jovent de Celrà.

28

Dissabte
Dia Internacional de la Dansa
n Taller de danses urbanes
Col·lectiu Transart. De 12 a 14 h
a l’EMDC. Grup A (8 a 13 anys)
/ Grup B (+ 14 anys) / Adults.
Preu: 5 € / Alumnes EMDC:
Gratuït. Cal inscripció prèvia a
escoladedansa.celra.cat
n Lectura del Manifest i Presentació dels treballs de 4t
A les 16.30 h al Teatre L’Ateneu
de Celrà. Gratuït.
n Projecció de la pel·lícula
‘Mr Gaga’
A les 17.15 h al Teatre L’Ateneu de
Celrà. Amb la col·laboració del
Cineclub 21. Gratuït. Tot seguit,
te amb galetes.
n Taller Gaga People
Amb Ariadna Montfort. De 18.30
a 19.30 h, al Teatre L’Ateneu
de Celrà. Preu: 5 € / Alumnes
EMDC: Gratuït.
n En clau de Judo
Jornada oberta de Judo per a
nens i nenes de 5 a 14 anys. De
9 a 13.30 h al Pavelló Municipal
d’Esports. Organitza: Judo Club
Celrà.
n VII Olimpíades Populars +
sopar
A les 17 h a Pl. Catalunya. Organitza: Jovent de Celrà.

n Concert amb Calidae
A les 17 h al Teatre L’Ateneu.

n Concert amb Valtonyc i
Grups de rap de Celrà
A les 22.30 h al Moll. Organitza:
Jovent de Celrà i Coordinadora
de Festes.

n Documental
‘Recordant Celrà’
A les 19 h al Teatre L’Ateneu
de Celrà. Amb el seu autor
Quim Paredes. Organitza:
Ajuntament de Celrà.

n Teatre d’humor: ‘Bona nit
benparits!’
A les 21 h al Teatre L’Ateneu de
Celrà, amb Fel Faixedes. Un cant
divertit i serè al cicle de la vida.
Anticipada: 12 € / Taquilla: 14 €.

Venda d’entrades a www.
ateneu.celra.cat o a taquilla 1 h
abans de l’inici de l’espectacle.
Organitza: Àrea de Cultura.

29

Diumenge
Dia Internacional de la Dansa
n Dansa: ‘Hipstory’
A les 18 h, al Teatre L’Ateneu de
Celrà. A càrrec de Brodas Bros.
Hip hop lúdic i didàctic.
Anticipada: 11 € / Taquilla: 13 € /
Alumnes EMDC: 4 €.
Venda d’entrades: www.ateneu.
celra.cat o a taquilla 1 h abans
de l’inici de l’espectacle.
Organitza: Àrea de Cultura i
Escola Municipal de Dansa.

30

Dilluns
n Cultura Sound
System a Celrà
De 16 a 2 h a la Torre
Desvern, amb activitats per
a totes les edats (precussió,
música, rap, etc.).
Activitats gratuïtes.
Organitza: Afrikan Worriors
Sound System i Coordinadora
de Festes. Col·labora:
Ajuntament de Celrà.
Més informació del programa
de la Festa Major a la revista!

cursos i Tallers ESCOLA DE DANSA

ACTIVITATS A CAN PONAC

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

Can Ponac (972.494.767) i a l’Oficina Municipal d’Atenció a les
Persones (972.492.200). Per a les activitats cal inscripció prèvia.

n Kun Dance amb

Dominik Borucki
Dissabte 7 d’abril, de 13 a 17.30 h.
Preu: 30 €/sessió.
n Katsun-gen amb
Liliana Pelman
Dissabte 28 d’abril, d’11 a 14 h.
Preu: 30 €/sessió.
n Quadrimestral contemporani
amb Dominik Borucki
Del 27 de febrer al 19 de juny.
Dimarts d’11.30 a 13.30 h. Preu:
15 sessions, 210 €/ 8 sessions,
128 €/ 1 sessió, 20 €.
n Reeducació postural
i estiraments suau
amb Marian Villanueva
Els dijous de 15.15 a 16.15 h.

Preu: 70 € trim. + matrícula
n Dansa clàssica per

adults. Iniciació
Amb Isabel Pla.
Dimarts de 15 a 16.30 h.
Preu: 80 € trimestre + matrícula.
n Veu i moviment
amb Jordi Homs
Dimecres de 20 a 21 h.
Preu: 70 € trimestre + matrícula.
n Taula temàtica de Dansa
Del 21 al 28 d’abril, a la
Biblioteca Municipal de Celrà.
n Exposicions i visionats
d’història de la dansa: ‘De la
Prehistòria a l’Edat Mitjana’
Del 21 al 28 d’abril, a l’EMDC.

o-coopa’t 2018

lOCAL JOVE

Presentació del Projecte
O-Coopa’t el dimecres 4 d’abril, a
les 9.30 h al Centre de Promoció
Econòmica i Desenvolupament
Local (C/ Bòbiles, 9). A càrrec
d’Ivon Maritza del Col·lectiu
Avanzem Santa Clara.

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

El projecte O’Coopa’t pretén
empoderar, capacitar a totes
les persones desocupades
que es vulguin dedicar al
sector de serveis personals
per a la llar. La proposta que
es presentarà pretén treballar
les competències tècniques
específiques per realitzar un
treball amb qualitat i a la vegada
treballar les competències
transversals. Aquesta formació
es combina amb formació
específica en cooperativisme.
Més informació: 972.492.567

CANVI ESPAIS ACTIVITATS
LOCAL JOVE
n Tarda Jove
Servei de mediació (plaça
de l’Església) De dilluns a
dimecres de 16 a 19 h.
n Aula d’Estudi
Aula TIC del CC La Fàbrica.
Dilluns i dimecres de 16 a 19 h.

Per més informació joventut@
celra.cat / 637.431.553

n Taller de manteniment 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 i 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. Gratuït.
Cal Inscripció prèvia.
n Atenció psicològica
Dimecres de 15 a 19 h.
Cal concretar cita prèvia
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, vine a jugar
a les boles de la sort!
n Smart Avis
Dijous 5 i 19 d’abril
a les 16.30 h (última generació)
Dijous 12 i 26 d’abril
a les 16.30 h (antics ‘amb tecles’)
n Anglès “Pitinglish”
Grup I: 10-11 h Grup II: 11-12 h
Cal inscripció prèvia i
pagament a l’Ajuntament.
n Microtaller: Aprèn a utilitzar
‘La Meva Salut’ Pendent data.
n Microtaller: ‘Ens organitzem
les vacances’ 11 d’abril, de 12 a
13 h al 2n pis de Can Ponac. Cal
inscripció prèvia (fins 5 abril).
n Caminada
Dimecres 18 d’abril. Sortida a les
9 h de Can Ponac.

l’agenda

Celrà

abril
2018

AGENDA ESPORTIVA
n Dissabte 7

Bàsquet:
A les 10.45 h CEJ Celrà-CB Olot,
pre infantil masculí.
A les 12.15 h CEJ Celrà-CB GifreuLlança, cadet masculí.
n Diumenge 8
Bàsquet:
A les 12 h CEJ Celrà-CB Olot,
sots 25 femení.
n Dissabte 14
Bàsquet:
A les 9.15 h CEJ Celrà-BK Lloret
negre, mini.
A les 9.15 h CEJ Celrà-Vedruna
Palamós, pre mini.
A les 10.45 h CEJ Celrà-CB
Bescanó, pre infantil.
Petanca: Campionat de Lliga
entre casals Celrà-Bescanó. A
les 9 h a les Pistes Municipals
de Petanca. Organitza: Club
Petanca de Celrà.

n Dissabte 21

Bàsquet:
A les 19.15 h CEJ Celrà-BK
Arbúcies, sots 21 masculí.
Petanca: Campionat de lliga
entre casals Celrà-Bernardes. A
les 9 h a les Pistes Municipals de
Petanca. Club Petanca Celrà.
n Diumenge 22
Bàsquet:
A les 12 h CEJ Celrà-BK Fontajau,
sots 25 femení.
n Dissabte 28
Jornada oberta de Judo. Per
infants de 5 a 14 anys. De 9 a
13.30 h al Pavelló Municipal
d’Esports.
Petanca: Campionat de lliga
entre casals Celrà-Bernardes. A
les 9 h a les Pistes municipals de
Petanca.
Bàsquet: A les 9.15 h CEJ CelràBK Porqueres, sots 21 masculí.

l’agenda

Celrà

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

DIA
INTERNACIONAL
DE L’ART
L’Escola d’Art al carrer!
De 10 a 13 h, a la Rambla
Llibertat de Girona.
L’Aula de l’Escola d’Art de Celrà
es trasllada al carrer perquè
tots els passejants puguin ser
artistes per una estona.
Vine a l’Escola d’Art al carrer
i fes-te una selfie fent de
pintor, ceramista, restaurador,
escultor o fotògraf.
A càrrec dels professors de
l’Escola d’Art de Celrà, amb
la col·laboració de l’Àrea de
Cultura.

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. 972.493.026. 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

parc
de les olors
celrà-girona
Dissabte 14
A les 16.30 h, visita familiar
al Parc de les Olors i taller
amb plantes aromàtiques
i medicinals. Preu: adults
8 € / infants + 3 anys: 4 €.
Inscripcions: 674.465.249.
Dissabte 21
A les 10 h, visita per a docents.
Presentació del projecte i
dels tallers que es realitzen
amb les escoles. Inscripcions:
974.465.249. Gratuït.
Diumenge 22
Participació a la Fira
d’Entitats de Celrà. Taller
de plastilina vegetal amb
plantes aromàtiques.
Més informació: 674.465.249.
Organitza: Parc de les Olors
Celrà-Girona (TIRGI)

xviii concurs
de fotografia
n Concurs de fotografia
La postal de Celrà
Quina postal de Celrà
enviaries? Busquem les millors
fotografies de Celrà. Poden
estar fetes en qualsevol punt
del municipi i han de poder
convertir-se en una
postal de record.
Lliurament de fotografies
fins al divendres 20 d’abril
a l’Ajuntament de Celrà.
Premis: 1r premi 200 €; 2n
premi 150 €; premi infantil (fins
a 12 anys) una tauleta digital.
Capa participant pot
presentar un màxim de
tres fotografies inèdites
Consulta les bases del
concurs a www.celra.cat.
Organitza: EMA de Celrà
i Ajuntament de Celrà.

