
3a edició dels Tastets de Celrà: El sopar d’una nit 
d’estiu

L’Ajuntament de Celrà, amb la col·laboració de l’Associa-
ció de Comerciants del municipi, organitza del 5 al 8 de 
juliol la 3a edició dels Tastets de Celrà, un esdeveniment 
que combinarà, durant quatre dies, cultura i gastrono-
mia sota el lema El sopar d’una nit d’estiu. Nits d’estiu a la 
fresca, circ, teatre, màgia, música i gastronomia, tot en 
el mateix espai. Els 5, 6, 7 i 8 de juliol, a partir de les 19 
h, la pineda de la carretera de Palamós acollirà la tercera 
edició dels tastets de Celrà, un esdeveniment on els as-
sistents podran degustar les tapes i plats dels comerci-
ants del municipi mentre gaudeixen d’un ampli ventall 
d’actuacions culturals.

L’Àrea de Promoció Econòmica i l’Àrea de Cultura, amb 
el suport de l’Associació de Comerciants, organitzen la 
tercera edició dels Tastets de Celrà. Cultura i gastrono-
mia, un dels esdeveniments que més èxit ha tingut en 
els darrers anys al municipi. El ressò i gran afluència de 

Durant el mes de juny podeu adreçar-vos a l’Oficina Mu-
nicipal d’Atenció a les Persones per demanar hora per a 
la realització d’una revisió auditiva.

DILLUNS
TALLER DE MANTENIMENT DE LA MEMÒRIA: 09 i 23 
de juliol de 2018, de 17.30 a 18.30 h. Gratuït. Cal inscrip-
ció prèvia. 

DIMARTS
ESPAI RESPIR: De 10 a 13 h.  Cal inscripció prèvia.
TALLER D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA: Dins l’Espai Res-
pir de 10.15 a 11.15 h. Cal inscripció prèvia. 

DIMECRES
ATENCIÓ PSICOLÒGICA. De 15 a 19 h. Cal concretar 
cita prèvia
INFORMÀTICA: Els dies 11 i 25 de juliol. De 10 a 11 h. 
Gratuït. Cal inscripció prèvia. 
TALLER D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA: Els dies 4, 11, 18 
i 25 de juny, de 17.30 a 18.30 h. Cal inscripció prèvia. 

BOLES DE LA SORT: Els dimecres a les 17 h juguem a 
les boles de la sort. 

DIJOUS
SMART AVIS: Els dies 12 i 26 de juliol (mòbils d’última 
generació), de 18.30 a 19.30 h

DIVENDRES
ESPAI RESPIR: De 10 a 13 h.  Cal inscripció prèvia.

Ajuntament de Celrà

Ajuntament 972 49 20 01
Servei de vigilància 683 176 606
Centre Cívic 644 363 835
Biblioteca Municipal 972 49 41 41
Ràdio Celrà 107.7 972 49 30 03
Piscina Municipal 972 49 30 30
Pavelló d’esports 972 49 29 83
Deixalleria 972 49 34 84
Emergències servei llum 606 64 18 73
Serveis Socials 972 49 22 24
Àrea Promoció Econòmica 972 49 25 67
Casal Gent Gran (Can Ponac) 972 49 47 67
Cafè de l’Ateneu 972 49 24 25

CAP 972 49 25 00
CAP (24 hores) 903 11 14 44
CAT Salut respon 061
Servei d’ambulància  972 49 21 11
Hospital Josep Trueta 972 94 02 00
Hospital Sta. Caterina 972 18 26 00
Farmàcia Dellonder 972 49 20 18
Farmàcia Batlllori 972 49 35 52

Emergències 112

972 492 001  -  www.celra.cat

ACORDS DEL PLE ORDINARI DE JUNY

AGENDA ESPORTIVA

ACTIVITATS CASAL CAN PONAC

3r FESTIVAL DE TASTETS DE CELRÀ

CURSOS I TALLERS ESCOLA DE DANSA

NOTÍCIES

Cultura i gastronomia

L’Ajuntament de Celrà, amb la col·laboració de l’Associa-
ció de Comerciants del municipi, organitza del 5 al 8 de 
juliol la 3a edició dels Tastets de Celrà, un esdeveniment 
que combina, durant quatre dies, cultura i gastronomia 
sota el lema El sopar d’una nit d’estiu.

Les actuacions que tindran lloc durant els Tastets de 
Celrà són:

Dijous 5
19 h –  Xarivari Blues, espectacle de circ a càrrec de la 
Cia. Circo Los.
22 h – Concert amb Rock Sound Trio. Rock i pop dels 
70, 80 i 90.

Divendres 6
19 h – El llop ferotge, teatre per a tots els públics a càrrec 
de la Companyia Del Príncep Totilau.
22 h – Concert amb el cantautor Toni Beiro.

Dissabte 7
19 h – Espectacle de màgia amb Dani El Mago, partici-
pant de Got Talent 2018.
22 h – Concert amb Embolingats. Rumba catalana.

Diumenge 8
19 h – Ni cap ni peus, espectacle de circ a càrrec de la 
Cia. Circ Vermut.
21 h – Concert amb The Blackiss. Rumba i versions.

Totes les actuacions són gratuïtes.

Lloc: Pineda de Celrà (Ctra. Palamós, al costat de la ITV)
Dates: Del 5 al 8 de juliol
Hora: 19 h
Categoria: Festes
Organitza: Àrea de Promoció Econòmica i Àrea de Cul-
tura, amb el suport de l’Associació de Comerciants
Web: http://tergavarres.cat/tastets-de-celra-cultura-i-
gastronomia

Horari d’estiu: del 21 juny al 17 juliol 
De dilluns a dijous, de 10 a 13 h

Intensiu de Tai-txi
Vols iniciar-te en la pràctica del Tai-txi?
Intensiu de juliol impartit per Carla Martín
Lloc: Escola Municipal de Dansa
Data: Del 2 al 6 de juliol - Hora: De 18 a 19.30 h
Categoria: Cursos i tallers
Preu: 60 € - Organitza: EMDC
Web: http://www.escoladedanas.celra.cat

Meditative Dance
Mehdi Farajpour, graduat en arts escèniques i teatre per 
la Universitat de Belles Arts de Teheran el 1983. Coreò-
graf, intèrpret de Butoh i teatre físic d’origen iranià, actu-
alment viu i treballa a Paris. És considerat com a artista i 
performer conceptual des de la dansa, el Butoh i el teatre 
interaccionant amb la poesia, la literatura, la fotografia, el 
vídeo art i la música. Compagina la creació amb la peda-
gogia que enfoca al que ell anomena Meditative dance, 

per aprofundir en l’estudi de la qualitat de la presència 
del performer en escena. El 2002 va crear la Oriantheatre 
Company amb ballarins i actors iranians a Teheran. Actu-
alment la companyia resideix a París. Ha col·laborat amb 
Indian Bharatanatyam Dancers i realitza workshops regu-
larment a diversos països d’Europa i Àsia. 

Un paisatge de dansa meditativa
El cos buit és la forma més adequada del cos. És la forma 
més pura de ser que no conté cap caràcter o caracterís-
tiques. Un cos buit pot representar fàcilment qualsevol 
element del nostre univers. Pot romandre aixecat du-
rant anys, o romandre immòbil per edats, pot respirar 
com l’aire i l’ona com el vent. El cos buit comença amb 
i des de la poesia, seguit de la meditació en moviment.
Lloc: Escola Municipal de Dansa
Data: 17/07/2018 - Hora: 10 h
Categoria: Cursos i tallers
Preu: 35 €
Organitza: EMDC
Web: http://www.escoladedanas.celra.cat

públic de les dues primeres edicions ha fet traslladar la 
ubicació dels tastets a la pineda de la carretera de Pala-
mós, un espai molt més ampli i accessible, sobretot pel 
públic provinent d’altres municipis. També s’ha decidit 
canviar les dates, passant-lo de setembre a juliol, i evitar 
així problemes meteorològics.

La tercera edició dels Tastets de Celrà comptarà amb 
la participació dels següents comerciants: Carnisseria 
Adam, Bobocosti, Restaurant Pirineus, Peixateria Nú-
ria, Bar Ca l’Àlex, Alau Restaurant & Tapes, Alimentació 
Bizi, Pastisseria Rosa, Cafeteria Bar Centre, Carnissers de 
Celrà (carnisseria i xarcuteria Sergi i carnisseria Germans 
Soler) i Restaurant La Nau.

Diferents actuacions a la carretera de Palamós 
dins el Pla local de seguretat viària

L’Ajuntament de Celrà va aprovar en el ple d’abril el pri-
mer Pla local de seguretat viària del municipi. Aquest 
pla preveu una sèrie de mesures encaminades a reduir 
l’accidentalitat a la carretera de Palamós, on durant el 
trienni 2014-2016 es van concentrar el 69% dels acci-
dents al municipi. El govern municipal, un cop aprovat 

el pla, va decidir demanar formalment l’autorització per 
dur a terme les actuacions a la carretera de Palamós 
als Serveis Territorials de Carreteres de Girona, que van 
emetre informe favorable en data 15 de juny de 2018.

L’Ajuntament ha destacat la importància d’aquesta auto-
rització, ja que finalment es podran resoldre diferents pro-
blemes en aquesta travessera urbana. Les actuacions que 
s’hi portaran a terme aviat inclouen: reducció de la veloci-
tat màxima dels 50 km/h als 40 km/h, amb la instal·lació de 
senyals verticals al llarg de la carretera; reducció del trànsit 
de pas, amb l’eliminació de l’aparcament de vehicles sobre 
la vorera, per millorar l’accessibilitat i visibilitat dels passos 
de vianants. La nova distribució de la calçada permetrà 
una nova secció de dos metres per a estacionar-hi en cor-
dó i una disminució de l’amplada dels carrils de circulació.

Totes aquestes mesures van encaminades a disminuir 
l’accidentalitat de la via. També cal remarcar el canvi 
important que suposaran per al municipi aquestes ac-
tuacions, ja que comportaran una millora important per 
al comerç i per als veïns i veïnes de la carretera, que hi 
guanyaran aparcament i seguretat i podran caminar per 
la vorera sense trobar-hi obstacles.

L’alcalde de Celrà i regidor d’Urbanisme, Dani Corne-
llà, ha mostrat la seva satisfacció pel fet que s’hagi 
arribat a aquesta solució «després de tants anys de 
greuges per als veïns i veïnes i per als comerços del 
municipi». «Aquesta actuació permetrà pacificar la 
carretera i recuperar-la com un carrer més del muni-
cipi», ha manifestat.

Substitució de lluminàries obsoletes per LED en 
diversos carrers del poble

L’Àrea de Serveis Municipals ha iniciat la substitució de 
totes les lluminàries obsoletes de diversos carrers del 
poble per noves lluminàries de tecnologia LED de 30 
W. Els carrers afectats són: Pujada d’en Prat, Jacint Ver-
daguer, Sixte Quintana, Doctor Vidal i Doctor Romagós. 

Amb aquesta actuació es pretén evitar les contínues 
apagades de l’enllumenat públic en aquests carrers. La 
primera fase ha consistit en la substitució de 26 lluminà-
ries, amb un cost de 3.743,74 €. Aviat s’iniciarà la segona 
i última fase, en què se substituiran 16 lluminàries més 
per un import de 2.303,84 euros.

Celrà porta a terme diverses actuacions per revi-
talitzar el barri vell

La venda de tres parcel·les de propietat municipal, qua-
lificades de ciutat jardí, permetrà a l’Ajuntament de Cel-
rà fer front a l’adquisició de dues finques adjacents al 
carrer Major, dins d’un seguit d’iniciatives que tenen per 
objectiu revitalitzar el barri vell del municipi.

L’Ajuntament ha subhastat les tres parcel·les, d’uns 600 
metres quadrats cadascuna, situades al barri de Palagret. 
A cada parcel·la es pot construir una casa unifamiliar aï-
llada. Un cop finalitzat el procés de subhasta pública, han 
estat adjudicades per un import total de 326.190 euros 
(iva exclòs). L’equip de govern va decidir vendre aques-
tes parcel·les pel fet que la seva qualificació urbanística 
només permet fer-hi tres grans cases aïllades amb jardí.

Amb els diners ingressats, l’Ajuntament està negociant la 
compra de la Sala Cors, situada al carrer Major i qualifica-
da d’equipament públic en el planejament del municipi. 
L’Ajuntament ha estat pagant un lloguer durant 27 anys per 
poder fer ús d’aquesta sala, que durant aquest temps ha 
allotjat diversos serveis relacionats amb activitats culturals.

La compra de la sala Cors suposarà que l’Ajuntament dei-
xarà de pagar el lloguer i ampliarà el patrimoni municipal. 
Amb els mateixos diners, es preveu també l’adquisició 
d’una segona finca, situada al costat d’aquesta sala, per 
fer-hi el que ha de ser un nou centre cívic del barri vell.

Totes aquestes actuacions van encaminades a la recu-
peració del barri vell de Celrà i s’afegeixen a altres inici-

atives que s’han portat a terme. Per exemple, l’Ajunta-
ment disposarà aviat dels primers dos pisos de lloguer 
social a la casa Feliu, també situada al carrer Major, que 
està en procés de rehabilitació. L’empresa adjudicatària 
està fent les obres per un import de 73.139,73 euros (iva 
exclòs), dels quals la Diputació de Girona, mitjançant 
una subvenció, n’ha aportat 13.916,44.

També s’han donat ajuts per a la rehabilitació de faça-
nes, s’ha remodelat totalment la plaça dels Ametllers 
i s’estan fent obres de millora al Local Jove, situat a la 
plaça de l’Església, i al local de les Monges.

Al ple ordinari celebrat el 12 de juny, es van aprovar 
els acords següents:

- Dictamen sobre la ratificació del Decret d’Alcaldia 
355/2018, de 14 de maig, relatiu a l’aprovació inicial 
del projecte d’obra ordinària municipal titulat «Dues 
instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum instan-
tani a les piscines i al conjunt d’edificis de la Fàbrica 
Pagans de Celrà». Es va aprovar per unanimitat.

- Dictamen sobre el conveni de col·laboració en-
tre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de 
Celrà en matèria d’assessorament per a l’adequació a 
la normativa de protecció de dades personals. Es va 
aprovar per unanimitat.

- Dictamen sobre el canvi de nom d’alguns espais 
públics municipals. Es va aprovar per unanimitat.

- Dictamen sobre l’aprovació inicial de la 
modificació pressupostària mitjançant concessió de 

suplement de crèdit i de crèdit extraordinari. Es va 
aprovar per majoria absoluta, amb els vots a favor 
dels grups municipals CUP i PDeCat i l’abstenció del 
grup d’Icelrà-ERC-AM.

- Dictamen sobre la moció en rebuig a la violència 
i la impunitat policial. Es va aprovar per unanimitat.

- Dictamen sobre la moció en suport de la gestió 
dels menjadors escolars per part de les AMPA. Es va 
aprovar per unanimitat.

- Moció del grup polític municipal d’Icelrà-ERC-AM, 
per a la garantia de suficiència de la revaloració de 
les pensions per a l’any 2018. Es va aprovar per una-
nimitat. 

- Moció del grup polític municipal d’Icelrà-ERC-AM, 
per a la protecció del corall vermell al litoral català.  Es 
va aprovar per unanimitat.

Diumenge 15 de juliol
I Torneig de petanca d’estiu
Torneig de petanca, modalitat dobletes formades
Lloc: Pistes municipals de petanca de Celrà
Hora: 9 h - Categoria: Esports
Organitza: Club de petanca de Celrà



EsCla’t - Marina Conill

De l’1 al 31 de juliol de 2018
Sala d’exposicions El Tub del Centre Cultural La Fàbrica 

«Un moment en què experimentar, créixer i aprendre 
dins el món de l’art és ara la meva prioritat. 
I això és el que reflecteix la meva exposició, dividida en 
tres blocs diferenciats. 
Tinta xinesa: Buscant el contrast del blanc i el negre.
Tècnica mixta: Una fusió de tinta i pintura amb la foto-
grafia, que és la meva primera professió. 
Pintura acrílica sobre llenç: Barreja d’estils i tècniques 
amb resultat abstracte o d’interpretació molt particular. 
 
Espero i desitjo que en gaudiu. 
Qualsevol opinió o critica serà benvinguda i construc-
tiva per a mi».

Marina Conill

Diumenge 1 de juliol

WEWOOD

Descripció: Dansa, teatre, manipulació d’objectes.
WeWood és un diàleg entre tres personatges que s’ama-
guen i es revelen a través de les seves relacions amb els 
objectes. Una polifonia de situacions on Federica Pore-
llo, Marine Broise i Xavi Moreno investiguen els ponts 
entre dansa i manipulació d’objectes. El seu interès se 
centra en la relació entre gestos i coses, i específicament 
en com poder donar concreció al gest i abstracció a les 
coses.
Lloc: L’animal a l’esquena
Hora: 19 h
Categoria: Dansa
Organitza: L’animal a l’esquena
Web: http://www-lanimal.org

Dimarts 3 de juliol

Concert del cicle Bifònic

A càrrec d’alumnes de violí, clarinet, combo i flauta tra-
vessera de l’Escola Municipal de Música del Gironès.
Lloc: 
Biblioteca
Hora: 
18 h
Categoria: 
Concerts
Organitza: 
Biblioteca Municipal de Celrà, Biblioteca de Sant Grego-
ri i Escola de Música del Gironès
Web: 
https://www.facebook.com/bifonic

Dimecres 4 de juliol

Meditació a l’aire lliure

Descripció: Meditacions gratuïtes obertes a tothom (in-
closos els petits) a la natura. A la zona de la Torres Des-
vern, el primer i el tercer dimecres de Juliol. Porta la teva 
estoreta i vine a meditar. Lloc: Torre Desvern
Hora: 09.30 h - Hora d’acabament: 10.30 h
Categoria: Trobades i reunions - Organitza: Sat Nam Vibes
Web: http://www.marinasatnamvibes.wordpress.com

Dijous 5 de juliol

IX Ressupó: Concert de Daniel Lumbre-
ras i Rooms

Descripció: A les 22 h, davant de la Fàbrica. Música i gas-
tronomia en un concert del cicle de música indepen-

dent El Ressupó.
Obertura de l’espai per als sopars a les 21 h.
Plat/Tapa especial del Pla de l’Estany, d’on són Rooms.
Lloc: Plaça de La Fàbrica
Hora: 22 h
Categoria: Concerts
Organitza: Brave Coast, Centre Cívic La Fàbrica i Àrea de 
Cultura
Web: http://elressupo.blogspot.com

Dissabte 7 de juliol

IV MercaCriança

Arriba el IV MercaCriança, una 
fira familiar on poder com-
prar/vendre, intercanviar, o 
cedir tots aquells objectes 
relacionats amb la ma(pa)ter-
nitat o criança que ja no ens 
facin ús. 
Posar parada és gratuït, en-
via’m un mail si vols partici-
par: collitadeldia@gmail.com
Lloc: 
Plaça de davant de La Fàbrica
Hora: 
De 10 a 13 h
Categoria: Familiars
Organitza: Sat Nam Vibes
Web: http://www.marinasatnamvibes.wordpress.com

Festa del barri de Sant Feliu

Programa:
11 h: Festa de l’escuma. A la plaça de l’Ateneu. Gratuït.
21 h: Sopar i ball amb la música de Bluemoon, i exhi-
bició de balls de saló a la mitja part. Al Pavelló de les 
Piscines. 
Menú: 
Amanida, pa, botifarra, pinxo, aigua i vi. 
Preu: 10 €. 
Venda de tiquets a llibreria Biscle, Fleca Ramon i Vicens, 
i Carnisseria Sergi (fins al dimarts 3 de juliol).
Hi haurà taules. Podeu reservar el vostre espai per sopar 
a la taula a partir de les 17 h. 
Entrada gratuïta.
Hi haurà servei de bar.
Lloc: Plaça de l’Ateneu i Pavelló de les Piscines
Hora: 11 h
Categoria: 
Festes
Organitza: 
Comissió de Festes del barri de Sant Feliu i veïns, i Ajun-
tament de Celrà

AGENDA D’ACTIVITATS

EXPOSICIONSDivendres 13 de juliol

Cicle El Terrat: Concert d’Ian Sala

Arriba el primer cicle de concerts al terrat més màgic de 
Celrà. A partir del 10 de juliol podreu gaudir de la música 
d’un seguit d’artistes catalans amb un llarg recorregut so-
bre els escenaris, en concerts íntims i propers. Us animeu 
a compartir aquesta experiència amb nosaltres?

El concert es valorarà amb el format de taquilla inversa.

Lloc: 
El terrat de la Fàbrica
Hora: 
20.30 h
Categoria: 
Concerts
Organitza: 
El TERRAT amb la col·laboració del Jovent de Celrà i 
Ajuntament de Celrà
Web: http://www.elterrat.wixsite.com/celra

Dissabte 14 de juliol

Revetlla de Sant Hou - Festa Petita

Programa:
8 h: Passejada als sants. Sortida a peu des de la Fàbrica 
a Valltorta per la font del castanyer. Amb cotxe, sortida 
a les 9 h de la Fàbrica. A dalt, cantada dels goig i lectu-
ra escollida d’alguns miracles de Sant Hou. Organitza: 
Amics dels Sants (i les Santes).
Actes a la Plaça Catalunya:
21 h: 5a Sardinada Popular. Preu: 10 €. Venda de tiquets 
a l’Ajuntament, carnisseria Sergi, Bar Port-Lligat, fleca 
Ten Ten, Can Ponac i Bar Ca l’Àlex. Organitza: Colla Ge-
gantera de Celrà. 
22 h: Havaneres amb Terra Endins i rom cremat per a 
tothom.
23 h: Ball amb Boogie Woogie. 
Podeu fer la reserva de coca, cava i taula per 20 € fins 
al divendres 13 de juliol a la llibreria Biscle, carnisseria 
Sergi, Ca l’Àlex i Ajuntament de Celrà.
Lloc: Plaça Catalunya - Hora: de les 8 a les 24 h

Divendres 20 de juliol

Cicle El Terrat: Concert de Jo Jet i Maria 
Ribot

Arriba el primer cicle de concerts al terrat més màgic de 
Celrà. A partir del 10 de juliol podreu gaudir de la músi-
ca, d’un seguit d’artistes catalans amb un llarg recorre-
gut en els escenaris, en concerts íntims i propers. Us ani-
meu a compartir aquesta experiència amb nosaltres?

El concert es valorarà amb el format de taquilla inversa.

Lloc: El terrat de la Fàbrica

Hora: 20.30 h

Categoria: Altres

Organitza: El Terrat, amb la col·laboració de Jovent de 
Celrà i l’Ajuntament de Celrà

Web: http://www.elterrat.wixsite.com/celra

Dissabte 21 de juliol

Festa del segar i el batre

Programa:
9 h: concentració de tractors
9.30 h: Esmorzar de brasa (allà mateix, tiquet 5 €)
10 h: Passejada de tractors
12 h: Demostració del segar i vermut sota l’alzina
18 h: Demostració del batre
20 h: Entrega de la Falç d’Or
21 h: Sopar de pinxos (preu: 10 € els adults / 6 € els in-
fants). Venda de tiquets a Carnisseria Sergi, Fleca Ten 
Ten, Enric Ferrer i fills, Bar Ca l’Àlex i Casal de Can Ponac 
(del 7 al 17 de juliol).
23 h: DJ La Monda, fins a les 2 h

Lloc: Torre Desvern - Hora: 9 h

Categoria: Festes

Organitza: Associació Porró Enlaire i Falç Avall

Dijous 26 de juliol

Festa d’estiu

Festa infantil amb inflables d’aigua i festa de l’escuma.
Lloc: Plaça de l’Església
Hora: 16 h - Hora d’acabament: 19 h
Categoria: Familiars - Organitza: Àrea de Cultura

IX Ressupó: The Bird Yellow i Xavier 
Calvet

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.
Plat/Tapa especial del Baix Empordà, on viu Xavier Calvet.
Hora: 22 h
Categoria: Concerts
Organitza: Brave Coast, Centre Cívic La Fàbrica i Àrea de 
Cultura
Web: http://elressupo.blogspot.com

Divendres 27 de juliol

Pujada nocturna a Sant Miquel

Sortida a les 20 h de la plaça de l’Ajuntament. 
Coca i beguda a dalt del Castell. Arribada a la piscina 
municipal, on tothom podrà banyar-se.  Punxadiscos i 
servei de bar fins a les 12 de la nit. Hora: 20 h

Dansa: ‘Aporia’

Col·laboració amb l’Espai de Creació Azala (Vitòria, País Basc). 
El terme Aporia fa referència als raonaments en els quals sor-
geixen contradiccions o paradoxes irresolubles. Les apories 
es presenten com dificultats lògiques gairebé sempre d’ín-
dole especulativa. En relació a això, i al fet de treballar sobre 
qüestions íntimes per col·locar-les en situació de representa-
ció, dins de l’àmbit del performatiu, Nazario i Isaak es van fer 
una sèrie de preguntes que els van activar, entre les quals, la 
principal podria ser «com coreografiar una relació que neix».
Lloc: L’animal a l’esquena - Hora: 19 h - Categoria: Dansa - Or-
ganitza: L’animal a l’esquena - Web: http://www-lanimal.org

Avançament Agost 
Cicle El Terrat: Concert de Paula Grande

Arriba el primer cicle de concerts al terrat més màgic de 
Celrà. A partir del 10 de juliol podreu gaudir de la mú-
sica d’un seguit d’artistes catalans amb un llarg recorre-
gut en els escenaris, en concerts íntims i propers. Us ani-
meu a compartir aquesta experiència amb nosaltres?
El concert es valorarà amb el format de taquilla inversa.

Lloc: El terrat de la Fàbrica

Data: 10/08/2018

Hora: 20.30 h

Categoria: Concerts

Organitza: El Terrat, amb la col·laboració de Jovent de 
Celrà i l’Ajuntament de Celrà

Web: http://www.elterrat.wixsite.com/celra

Cicle El Terrat: Concert de les Mariter-
rànies

Arriba el primer cicle de concerts al terrat més màgic de 
Celrà. A partir del 10 de juliol podreu gaudir de la mú-
sica d’un seguit d’artistes catalans amb un llarg recorre-
gut en els escenaris, en concerts íntims i propers. Us ani-
meu a compartir aquesta experiència amb nosaltres?
El concert es valorarà amb el format de taquilla inversa.
Lloc: El terrat de la Fàbrica

Data: 11/08/2018

Hora: 20.30 h

Categoria: Concerts

Organitza: El Terrat, amb la col·laboració de Jovent de 
Celrà i l’Ajuntament de Celrà

Web: http://www.elterrat.wixsite.com/celra

Dijous 19 de juliol

Taller de massatges per a dones

En el marc de les trobades interculturals de dones del 
Ter-Gavarres. 
Material que cal portar: màrfega i tovallola gran.
Lloc: Espai d’Igualtat del Centre de Promoció Econòmi-
ca (carrer Bòbiles, 9)
Hora: 10 h
Categoria: Cursos i tallers
Organitza: Àrea d’Igualtat i Vincle
Web: http://www.facebook.com/areaigualtatcelra/

IX Ressupó: Isaac Ulam i Pau Riba

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.

Plat/Tapa especial del Pla de Mallorca, on va néixer Pau 
Riba.
Lloc: Plaça de La Fàbrica
Hora: 22 h
Categoria: Concerts
Organitza: Brave Coast, Centre Cívic La Fàbrica i Àrea de 
Cultura
Web: http://elressupo.blogspot.com

Dimarts 10 de juliol

Hora del Conte: ‘Contes del Bibliotecari’

Els millors contes del Bibliotecari
Lloc: Biblioteca
Hora: 18 h
Categoria: Actes literaris
Organitza: Biblioteca Municipal de Celrà

Dijous 12 de juliol

IX Ressupó: Concert de The Trees i The 
New Raemon

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.
Plat/Tapa especial del Pla del Maresme, d’on és The New 

Raemon. - Lloc: Plaça de La Fàbrica - Hora: 22 h
Categoria: Concerts
Organitza: Brave Coast, Centre Cívic La Fàbrica i Àrea de 
Cultura
Web: http://elressupo.blogspot.com


