
Dansa Contemporània I
Matinal de dansa contemporània a nivell 1 amb Isabel 
Pla - Lloc: Escola Municipal de Dansa
Data: 04/12/2018
Hora: 11:30
Organitza: EMDC
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com

Curs d’integració vocal
Curs reconegut pel Departament d’Ensenyament
Activitat inclosa en el Pla de Formació de l’ICE
Del 9 de gener al 27 de març
Dimecres de 20 a 21.30 h - Preu: 120 € - 18 hores
Integra la veu en les direccions naturals del cos a través 
del moviment, el cant i la parla, afavorint que les pulsa-
cions internes de la comunicació puguin trobar una ex-
pressió externa més fluida i harmonitzada des de l’acció 
unificada del cos. Aquest treball està pensat tant per a 
les persones que utilitzen la veu com a eina de treball, 
com per al públic en general, per tal d’obtenir un millor 
rendiment de la veu i de la seva expressió.
Impartit per Jordi Homs, tenor i professor de cant espe-
cialitzat en les relacions de la veu i el cos.
Format a Barcelona i París (1990/1998) amb Montserrat 
Aparici, Xavier Torras, Francisco Lazaro, Juan Onzina, 
Poul von Schilhansky i Dalton Baldwin.
El 1999 comença l’ensenyament del cant a Cuba durant 9 
mesos com a professor de la coral Schola Cantorum Coralina.
Des de 1999 ha treballat les relacions del cos i la veu i  ha 
estat professor de cant a  Barcelona, Sevilla i actualment 
a Girona. Ha anat establint les relacions entre el cos i la 
veu a través del cant, la dansa,  l’equitació i l’estudi de 

l’anatomia i la fisiologia del cos. Actualment el seu tre-
ball és fruit de totes aquestes experiències i disciplines 
complementàries al cant i  dóna una comprensió i visió 
diferent del cant i la veu, on el cos i les seves lleis s’inte-
gren per facilitar l’aprenentatge del cant per a tothom. 
Lloc: Escola Municipal de Dansa - Organitza: EMDC

Intensiu Contemporani amb Roberto Olivan
L’instint com a font de moviment
https://robertoolivan.com/ca/workshops/
Dates: 2 i 3 de gener de 2019
Horari: d’11.30 a 13.30 i de 14.30 a 17.30 h
Lloc: Escola Municipal de Dansa - Organitza: EMDC
Web: http://escoladedansacelra.koobin.com

Quadrimestral contemporani amb Francesc Bravo
Curs de contemporani tècnica limon amb Francesc Bravo
Lloc: Escola Municipal de Dansa
Dates: Del 05/12/2018 al 13/02/2019
Horari: d’11.30 a 13.30 h - Preu: 20 € - Organitza: EMDC
Web: http://escoladedansacelra.koobin.com

CURSOS I TALLERS ESCOLA DE DANSA

AGENDA ESPORTIVA
DISSABTE 1

Bàsquet
A les 9.30 h CEJ Celrà – Palamós pre mini masculí
A les 9.30 h CEJ Celrà – Tordera, mini masculí
A les 11 h CEJ Celrà -  Peralada Stroks, mini femení
A les 12.30 h CEJ Celrà – Olot, pre infantil masculí
A les 19.30 h CEJ Celrà – Escola Pia Olot, sots 25 masculí

DIUMENGE 2
Bàsquet
A  les 16.30 h CEJ Celrà – Proauto Caldes de Malavella, 
sots 25 femení

DIVENDRES 14 
Festival de Nadal de Rítmica
Lloc: Pavelló d’Esports de Celrà - hora: 17.30 h - Entrada 
gratuïta - Organitza: Club Rítmica Celrà
Tennis Taula
A les 21.30 h al Pavelló de les Piscines, Club tennis taula 
Celrà – Club tennis taula Vilablareix

 DIVENDRES 21
Tennis Taula
A les 21.30 h al pavelló de les piscines, Club tennis taula 
Celrà – Club Tennis Taula Vilablareix

Estudi de velocitats mitjanes dels vehicles al seu 
pas per la carretera de Palamós
D’acord amb la nova reestructuració viària de la traves-
sera de la C-66 (carretera de Palamós) al seu pas per 
Celrà, seguint el Pla de Seguretat Viària de Celrà fet pel 
Servei Català de Trànsit de la Generalitat, s’ha portat a 
terme un estudi de velocitats mitjanes dels vehicles, a 
càrrec de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona, a petició 
de l’Ajuntament de Celrà.
Es va establir un dispositiu de control de velocitat a 
la carretera de Palamós en els dos sentits i en franges 
horàries diferents. En la franja diürna es van controlar 
2.868 vehicles, dels quals el percentatge de vehicles 
denunciats va ser inferior al 0,4% (12 vehicles). En les 
franges nocturnes es van controlar 84 vehicles i es van 
denunciar 6 conductors, fet que representa un 7% dels 
vehicles controlats.
De l’estudi es pot extreure que en les franges diürnes 
els vehicles creuen la travessera a velocitats compreses 
entre 30 i 55 quilòmetres/hora, mentre que en franges 
nocturnes la velocitat és d’entre 45 i 70 quilòmetres/
hora.
L’Ajuntament de Celrà ha encarregat la compra de dos 
radars dissuasius per col·locar-los a les dues entrades 
de la carretera de Palamós, amb l’objectiu d’aconseguir 
una major disminució de les infraccions. Tot i això, molts 
dels accidents que es detecten a la carretera tenen a 
veure amb imprudències, com ara l’ús del telèfon mòbil 
i altres distraccions.

L’Ajuntament rep una subvenció de l’àrea de no-
ves tecnologies de la Diputació
La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 
2.733,05 a l’Ajuntament de Celrà per a la renovació de 
maquinari i programari informàtic. Aquesta subvenció 
forma part del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 
2018, un programa que, d’acord amb les funcions d’as-
sistència i cooperació als municipis, vol incentivar les 
inversions municipals, contribuir al finançament dels 
serveis municipals obligatoris i promoure les activitats 
de caràcter cultural.

El primer cap de setmana de desembre s’omple de 
dansa
El 29 novembre va començar la tercera edició del cicle 
Desembrendansa, que s’allarga fins al 2 de desembre 
amb diferents espectacles i activitats formatives. 
Al Teatre L’Ateneu, el dissabte 1, es pot veure Mira Miró, 
de la companyia Baal, dirigit per Catalina Carrasco. El 
diumenge 2 tanca el cicle l’espectacle WeWood, de la  
Cia. Les Chasseurs Cueilleurs, amb dramatúrgia de Fe-
derica Porello.
La plaça de l’Església i el Pavelló de les Piscines acullen 
espectacles gratuïts We-Ding!, de la companyia Los 
Moñekos, el dia 1, i Living Threads & Càpsules, de Yael 
Karavan & Cia. La Mujer del Carnicero, el dia 2. 
El dissabte 1 hi ha tres tallers, en diferents horaris, a l’Es-
cola de Dansa: Moviment funcional, amb Magí Serra; 
Dansa amb objectes, amb Federica Porello, Xavi More-
no i Marine Broise, i Gaga Dancers, amb Ariadna Mont-
fort. El dia 2 al matí tindrà lloc el taller The Body Speak, a 
càrrec de Yael Karavan. Consulteu els horaris a l’agenda 
d’actes i la resta de detalls al web de l’Ateneu de Celrà: 
http://ateneu.celra.cat.

Durant el mes de desembre podeu adreçar-vos a l’Ofici-
na Municipal d’Atenció a les Persones per demanar hora 
per a la realització d’una revisió auditiva

DILLUNS
TALLER DE MANTENIMENT DE LA MEMÒRIA: De 
16.30 h a 17.30 h i de 17.30 h a 18.30 h (dos grups). Gra-
tuït. Cal inscripció 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
TALLER D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA: De 16 h a 17 h. 
Gratuït. Cal inscripció prèvia. 
ATENCIÓ PSICOLÒGICA. De 15 h a 19 h. Cal concretar 
cita prèvia
INFORMÀTICA GRUP 1: De 10 h a 11 h. Gratuït. Cal ins-
cripció prèvia. 
INFORMÀTICA GRUP 2: De 11 h a 12 h. Gratuït. Cal ins-
cripció prèvia. 

BOLES DE LA SORT: Els dimecres a les 17 h juguem a 
les boles de la sort.
CAMINADA: Dimecres 19 de desembre de 2018, a les 9 h 
a Can Ponac.

DIJOUS
SMART AVIS: (mòbils d’última generació). El 20 de 
desembre. De 15 a 16 h. Gratuït. Cal inscripció prèvia.
INFORMÀTICA GRUP 3: De 17.30 h a 18.30 h. Gratuït.

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

ACTIVITATS ESPECIALS 
- Activitat «Solidaritza’t amb la Marató». Dijous 13 de 
desembre a les 17 h.
Xerrada sobre el càncer a càrrec de la Dra. Gelado (metges-
sa de família del CAP de Celrà) i la Sra. Mercè Carrasco (On-
colliga) al 2n pis de Can Ponac. Seguidament, xocolatada a 
la cafeteria (gràcies a la col·laboració de l’Associació de Can 
Ponac) i donatiu voluntari en benefici de la Marató de TV3.
- Festa de Nadal: Juguem a les boles de la sort. Di-
lluns 17 de desembre a les 17 h. Al 1r pis de Can Ponac.

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 94 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
Oficina de Correus 972 49 48 51

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 D’OCTUBRE

ACTIVITATS CASAL CAN PONAC

CURSOS I TALLERS

PESSEBRE VIVENT

EXPOSICIONS

CAVALCADA DE REIS 2019

NOTÍCIES

Jornada: «Igualtat laboral»
- Benvinguda de l’alcalde a les empreses participants
- Presentació dels resultats de l’Estudi «Igualtat laboral a Cel-
rà» i exemples de bones pràctiques en mesures d’igualtat
- Resum de la nova Llei d’Igualtat i presentació de l’eina 
d’avaluació de plans d’igualtat
- Formació participativa 
- Conclusions de la jornada
Lloc: Centre de Promoció Econòmica
Data: 12/12/2018 - Hora: 10 h - Organitza: Àrees de Pro-
moció Econòmica i d’Igualtat i Associació Vincle

Vols participar en el 27è Pessebre Vivent?

Si aquest any vols participar en la celebració del 27è 
Pessebre Vivent de Celrà, vine els dilluns 10 i 17 de de-
sembre a les 20 h al Centre Cívic La Fàbrica i en parlarem. 
També ens podeu contactar mitjançant el correu elec-
trònic pessebre@celra.cat

Entrega de la roba a la gent participant en el Pessebre 
Vivent

El dia 17, 18 i 19 de desembre, de 18 a 20 h, a la biblio-
teca vella.

27è Pessebre Vivent

El 26 de desembre, a les 19 h, inici a la plaça de l’Ateneu 
i finalització a Can Bussé.

Organitza: Associació Pessebre Vivent de Celrà

Jugant amb els colors
De l’1 de desembre al 5 de gener
Sala d’exposicions El Tub (CC La Fàbrica)
Exposició col·lectiva amb artistes provinents de Llen-
guadoc-Rosselló-Alt Empordà-Pla de l’Estany-Girona i 
Barcelona. Comissari: Enric Puigsegur.
Inauguració: Dissabte 1 de desembre, a les 12 h.

Vols participar en la Cavalcada de Reis?
La nit de Reis s’acosta i, com sempre, a Celrà ens posem 
a treballar per donar una càlida rebuda a Ses Majestats 
els Reis Mags d’Orient.
Si teniu 14 anys o més i voleu participar en la Cavalcada 
de Reis, veniu al Centre Cívic La Fàbrica els dies 14 de de-
sembre, a les 20 h, i 21 de desembre, a les 19 h, i podreu 
informar-vos i apuntar-vos-hi.
També ens podeu contactar mitjançant el correu elec-
trònic reis@celra.cat
Organitza: Comissió de Reis

Al ple ordinari celebrat el dimarts 13 de novembre, es 
van aprovar els acords següents:

Dictamen sobre l’addenda al conveni de col·laboració 
entre l’Escola de Música del Gironès i els ajuntaments 
de la comarca per a la implantació d’una aula de música 
per al curs escolar 2018-2019 (expedient x186/2017).

Dictamen sobre la imposició i ordenació de contri-
bucions especials com a conseqüència de l’execució de 
l’obra titulada reurbanització del carrer Legazpi de Celrà 
(expedient X884/2018).

Dictamen sobre la sol·licitud al Consorci de les Vies 
Verdes de Girona per a la presentació de la sol·licitud de 
subvenció del projecte connexió del carril bici de Celrà 
a Girona a la convocatòria de subvencions per fomentar 

l’execució d’actuacions de vies ciclistes de les entitats 
locals i determinats consorcis susceptibles de finan-
çament procedent del Fons Europeu de Desenvolupa-
ment Regional (FEDER) (expedient X820/2018).

Dictamen sobre la moció de suport a la Resolució 92/
XII del Parlament de Catalunya (expedient x943/2018).

Dictamen sobre la moció en suport a les persones 
afectades per l’estafa d’Idental (expedient X957/2018).

Moció de l’Alcaldia-Presidència a favor de l’absolució 
dels presos polítics (expedient X977/2018).

Tots els punts es van aprovar per unanimitat.



Dissabte 1 de desembre

Desembrendansa: Taller de Moviment 
funcional

Amb Magí Serra
Horari: de 9.15 a 12.15 h - Lloc: Escola Municipal de Dan-
sa de Celrà - Preu: General: 24 € / Alumnat EMDC: 21 €
Venda d’entrades a www.ateneu.celra.cat o a www.es-
coladedansa.celra.cat 

Desembrendansa: Vermut dansat

Vine a fer el vermut en família i a gaudir d’actuacions de 
dansa en directe. 
Lloc: Plaça de l’Església - Hora: 12 h, obertura del bar / 
13 h, espectacle de dansa We-Ding! Per a tots els públics
Organitza: Coordinadora de festes i Àrea de Cultura

Desembrendansa: We-Ding!

Cia. Los Moñekos
Dansa, teatre i humor es barregen en un espectacle de 
carrer que no deixarà ningú indiferent. No us oblideu 
de portar l’arròs!
Hora: 13 h
Lloc: Plaça de l’Església de Celrà
Gratuït

Desembrendansa: Taller de dansa 
amb objectes

Amb Federica Porello
Horari: 15 a 18 h
Lloc: Escola Municipal de Dansa de Celrà
Preu: General 24 € / Alumnat EMDC: 21 € 
Venda d’entrades a www.ateneu.celra.cat o a www.es-
coladedansa.celra.cat 

Encesa de llum de la Palmera dels de-
sitjos

Vine a la xocolatada popular i a penjar el teu missatge a 
la Palmera dels desitjos.
Lloc: Plaça de l’Església
Hora: 17 h
Organitza: Ajuntament de Celrà i Associació de Comer-
ciants

Desembrendansa: «Mira Miró» (teatre 
familiar)

Cia. Baal Dansa (Palma)
Hora: 18 h - Lloc: Teatre L’Ateneu de Celrà
Preu: Taquilla: 8 € / Anticipada: 6 € / Alumnes EMDC: 4 €
Un espectacle de dansa i animació de vídeo per als més 
petits, que neix de l’univers de Joan Miró. 
Recomanat a partir de 4 anys.
Venda d’entrades a www.ateneu.celra.cat o a taquilla a 
partir d’1 hora abans de l’inici de l’espectacle.

Desembrendansa: Taller de Gaga Dan-
cers

Taller amb Ariadna Montfort
Hora: 18.15 a 19.30 h
Lloc: Escola Municipal de Dansa de Celrà
Preu: General 10 € / Alumnes EMDC: 8,50 €
Venda d’entrades a www.ateneu.celra.cat o www.esco-
ladedansa.celra.cat 

Desembrendansa: «Càpsules»

Cia. La Mujer del Carnicero
Living Threads. Yael Karavan
Hora: 20 h - Lloc: Porxo de les Piscines - Gratuït

Diumenge 2 de desembre

Desembrendansa: Taller de The Body 
Speak

Amb Yael Karavan 
Horari: d’11 a 14 h i de 15 a 18 h
Lloc: Escola Municipal de Dansa de Celrà
Preu: General: 48 €
Alumnes EMDC: 41 €
Venda d’entrades a www.ateneu.celra.cat o www.esco-
ladedansa.celra.cat 

Desembrendansa: Espectacle WeWood

Cia. Les Chasseurs Cueilleurs
Hora: 19 h
Lloc: Teatre L’Ateneu de Celrà
Preu: Taquilla 13 € / Anticipada 11 €
Alumnes EMDC 4 €
Més informació i venda d’entrades a www.ateneu.celra.
cat o a taquilla a partir d’1 h abans de l’inici de l’espec-
tacle.

Divendres 7 de desembre

Club de lectura especial

Comentarem El cantó de Guermantes II, de Marcel Proust
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 21 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Dissabte 8  de desembre

Cineclub

Projecció de ‘Irrational Man’ de Woody Allen (2015). Un 
drama amb tocs d’humor negre que torna a tocar el 
tema del crim perfecte, amb l’inconfusible estil de W. 
Allen. 
Hora: 20.30 h
Lloc: Teatre L’Ateneu de Celrà
Gratuït
Organitza: Cineclub 21 

Diumenge 9  de desembre

Festa de Santa Llúcia

El Casal de Can Ponac celebra la Festa de Santa Llúcia 
el dia 9 de desembre, al pavelló de la Fàbrica, amb un 
dinar amb entremès i arròs, aigua... Es recorda que cal 
portar els coberts. Preu: 13 € els socis i 15 € els no socis. 
Amenitzarem la vetllada amb el grup Somnis i hi haurà 
ball de tarda gratuït. Inscripcions a les oficines de Can 
Ponac els dies 29 i 30 de novembre i 3 i  4 de desembre. 
Us hi esperem a tots i totes. Lloc: Pavelló de les Piscines 
- Hora: 14 h - Organitza: Casal de Can Ponac

Dilluns 10  de desembre

Concert d’hivern

Concert d’hivern a càrrec del cor juvenil i el cor d’adults 
d’El Local.
Lloc: Plaça de l’Església
Hora: 19 h
Organitza: El Local, espai musical

Tastet d’humor gestual

Taller participatiu intensiu d’humor gestual.
Tècnica del gest, expressió corporal i comunicació da-
vant el públic. - Es faran petites escenes per potenciar la 
part creativa. A càrrec de Cascai Teatre & Marcel Tomàs, 
professor del Galliner i de la UdG.
Lloc: Teatre L’Ateneu de Celrà
Horari: de 17 a 20 h
Gratuït. Inscripcions:  igualtat@celra.cat
Organitza: Àrea d’Igualtat i Joventut amb el suport del 
Consorci de Benestar Social del Gironès i de la Genera-
litat de Catalunya

Dimarts 11 de desembre

Taller de la Momo

 Taller de manualitats per a mainada amb la Momo.
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 17.30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Divendres 14  de desembre

Actes de la Marató de TV3

L’escola Les Falgueres col·labora amb la Marató de TV3 
amb la venda de treballs elaborats pels nens i nenes en 
diferents punts del poble: 
- Davant del Condis, a la plaça del Mercat i davant de la 
cafeteria Port Lligat, de 10 a 12 h.
- Davant la mateixa escola, a les 9 h i a les 16.30 h.

Taller de la Momo

Taller de manualitats per a mainada amb la Momo.
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 17.30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Club de novel·la negra

Comentarem From Hell, d’0Alan Moore i Eddie Campbell
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 21 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Teatre a l’Aulet

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 3rA(M. 
Àngels) representaran la seva obra de teatre: “La flor ro-
manial”. Tothom hi és convidat! - Hora: 21 h

Teatre: «El Brindis»

Cia. La Gàrgola - Direcció de Cristina Cervià. 
Secrets i amistats. Teatre adults.- Taquilla: 13 € / Antici-
pada: 11 € - Venda d’entrades a www.ateneu.celra.cat o 
a taquilla a partir d’1 hora abans de l’inici de l’espectacle 
- Lloc: Teatre L’Ateneu de Celrà - Hora: 21 h
Organitza: Àrea de Cultura

AGENDA D’ACTIVITATS Dissabte 15  de desembre

Bebeteca

«Nadal amb Musinfant»
Inscripcions a la Biblioteca. Places limitades
Hora: 10.30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Taller de bàlsam labial reparador

Cada participant se’n podrà endur una mostra a casa, i 
també el dossier explicatiu del taller amb més receptes 
de bàlsams.
Hora: 10.30 h
Preu: 15 €
Lloc:  Parc de les Olors de Celrà – Girona.
Places limitades. Cal inscripció prèvia trucant al: 
662 196 236.
Organitza: Parc de les Olors de Celrà-Girona. 

I Quina infantil de l’Esplai

Vine a celebrar la primera Quina Infantil de l’Esplai de 
Celrà! Què hi ha millor que passar-ho bé en família i 
poder guanyar una panera? Viuràs una tarda plena de 
sorpreses! T’esperem!
Servei de barra amb preus populars.
Lloc: Pavelló de les Piscines - Hora: 17 h
Organitza: Associació Juvenil Esplai Celrà   (Col·labora: 
Jovent de Celrà)

Diumenge 16  de desembre

IV Orienta’t per la Marató

(Tots contra el càncer)
Lloc: Plaça de l’Església
De 10 a 11 h: Xocolatada
D’11 a 12.30 h: Ruta d’orientació popular (modalitat Ro-
gaine)
L’activitat finalitza a les 13 h
Preu per persona: 3 €
Sorteig entre els participants.
Organitza: Celrà per la Marató i Ajuntament de Celrà
Col·laboració: Aligots / Restaurant Sant Martí / Associa-
ció Comerciants Celrà.
Tots els beneficis de l’activitat aniran destinats a la Ma-
rató de TV3.

Teatre musical: «L’Esperit de Nadal»

El Cor Geriona presenta un espectacle per a tota la fa-
mília. L’esperit de Nadal és una versió pròpia del Conte 
de Nadal de Charles Dickens, amb el seu famós prota-
gonista, Scrooge, interpretat per l’actor David Planas. És 
una història de les que posen la pell de gallina, i el Cor 
Geriona hi donarà el seu toc amb una mica de teatre, 
però, sobretot, amb molta música!
Preus: Taquilla 13 € / Anticipada 11 €
Venda d’entrades a www.ateneu.celra.cat o a taquilla a 
partir d’1 h abans de l’inici de l’espectacle.
Lloc: Teatre L’Ateneu de Celrà
Hora: 18 h
Organitza: Àrea de Cultura

Dijous 20  de desembre

Hora del Conte i taller de fanalets

Contes de Nadal i taller de Fanalets amb l’Associació La 
Sal d’Olot. Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 17.30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Presentació de llibre

Presentació del llibre Ja han passat els metges, d’Anna 
Reyner i Torres. El llibre, publicat per Curbet Edicions, és 
un testimoni que exposa la dificultat d’afrontar i con-
viure amb les adversitats que presenta la vida quan un 
familiar pateix una greu malaltia. Hi intervindran el pe-
riodista Joan Trillas, d’El Punt Avui, i la mateixa autora.
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 19.30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Divendres 21 de desembre

Cantada de Nadales

L’alumnat de l’escola Les Falgueres oferirà cantades de 
Nadales en diferents punts del poble.
La cloenda la faran en una cantada conjunta, a la Plaça 1
d’octubre (davant l’estació de tren), a les 16 h.
En cas de pluja s’anul·larà l’activitat. 

 
 
 

Club de lectura

Comentarem Contrato con Dios, de Will Eisner
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 21 h - Organitza: Biblioteca de Celrà

Dissabte 22  de desembre

Quina de Nadal

Quina popular de Celrà
Lloc: Pavelló de les piscines
Hora: 20 h
Organitza: Club Patinatge Celrà
Web: http://www.cpcelra.cat

Dilluns 24  de desembre

Taller de tions

Vine a fer el teu tió de Nadal. 
Gratuït. Inscripcions fins al 22 de desembre a cultura@
celra.cat o al Tel. 972493026.
Lloc: Can Cors
Horari: d’11 a 13 h - Organitza: Ajuntament de Celrà i 
Associació de Comerciants.

Dimarts 25  de desembre

Quina de Nadal

Quina popular de Celrà
Lloc: Pavelló de les piscines - Hora: 20 h - Organitza: Club 
Patinatge Celrà - Web: http://www.cpcelra.cat

Dimecres 26  de desembre

27è Pessebre Vivent

Hora: 19 h - Inici a la Pl. de l’Ateneu i finalització a Can 
Bussé - Organitza: Associació Pessebre Vivent de Celrà

Quina de Nadal

Quina popular de Celrà
Lloc: Pavelló de les piscines - Hora: 21 h - Organitza: Club 
Patinatge Celrà - Web: http://www.cpcelra.cat

Nit post-Pessebre Vivent al Moll!

Has al·lucinat amb el Pessebre Vivent de Celrà però en-
cara no vols marxar a casa? Vine després del Pessebre al 
Moll a continuar la nit de Sant Esteve com cal! Hi troba-
ràs moltes sorpreses! T’ho perdràs?
Lloc: CPJ El Moll - Horari: de 23 a 2 h - Organitza: Jovent de 
Celrà - Web: http://www.instagram.com/joventdecelra/

Dijous 27  de desembre

Tallers de Nadal

De 17 a 20 h, a Can Cors

Divendres 28  de desembre

Cinema familiar: «Ferdinand»

Dels creadors d’Ice Age i Rio, arriba la comèdia familiar 
més commovedora de l’any! Ferdinand és un brau ge-
gant amb un gran cor. després que el confonguin amb 
una perillosa bèstia, és apartat de la seva llar, Ferdinand 
s’uneix a un equip d’inadaptats que l’acompanyaran en 
aquesta èpica aventura i l’ajudaran a tornar amb la seva 
família. Basada en el clàssic de la literatura infantil i ple-
na de moments divertits. Lloc: Teatre L’Ateneu de Celrà
Hora: 17 h - Gratuït - Organitza: Àrea de Cultura

Dissabte 29  de desembre

Pastorets 10 anys!

Com marca la tradició, l’Associació Pastorets de Celrà 
tornem a fer la representació de Nadal d’Els Pastorets. 
Aquest any però, estarà plegat de sorpreses, tant per a 
grans com per a petits, per així poder gaudir del Nadal 
en família amb les històries més dolces i divertides.
Serà molt especial per a nosaltres, ja que celebrem els 
10 anys i volem que ho vingueu a festejar amb nosal-
tres. Desitgem trobar-vos-hi a tots, us hi esperem un any 
més per passar una bona estona plegats. 
Aquests Pastorets prometen! Direcció: Mireia Peña
Hora: 18 h - Preus: Taquilla 8 € / Anticipada: 6 €
Venda d’entrades a www.ateneu.celra.cat o a taquilla a 
partir d’1 hora abans de l’inici de l’espectacle.

Diumenge 30  de desembre

Pastorets 10 anys!

Com marca la tradició, l’Associació Pastorets de Celrà tor-
nem a fer  la representació de 
Nadal de ‘Els Pastorets’. Aquest 
any però, estarà plegat de sor-
preses tant per grans com per 
petits, per així poder gaudir del 
Nadal en família amb les històri-
es més dolces i divertides. Serà 
molt especial per a nosaltres ja que celebrem els 10 anys 
i volem que ho vingueu a festejar amb nosaltres. Desit-
gem trobar-vos-hi a tots, us hi esperem un any més per 
passar una bona estona plegats. Aquests Pastorets pro-
meten! Direcció: Mireia Peña - Dates: 29 i 30 de desembre 
de 2018 - Hora: 18 h - Preus: Taquilla 8 € / Anticipada: 6 
€ - Venda d’entrades a www.ateneu.celra.cat o a taquilla a 
partir d’1 hora abans de l’inici de l’espectacle.

Dilluns 31 de desembre

Revetlla de Cap d’Any

Lloc: Pavelló de les Piscines

Hora: 21.30 h

Menú: Primer: canelons freds de salmó amb maionesa de 
caviar. Segons a escollir: xai amb suc de rostit al romaní 
o cua de rap al forn amb gambes i guarnició. Postres de 
cap d’any. Vins i cava. Menú infantil: macarrons i pollastre 
rostit. Preu: 50 € socis de Can Ponac / 55 € no socis. Menú 
infantil: 15 €. Inclou bossa de cotilló i raïms de la sort. La 
festa estarà amenitzada pel conjunt ‘Duet de Banyoles’. A 
la matinada hi haurà begudes i torrons. 

Informació i reserves: 17, 18, 19, 20 i 21 de desembre al 
Casal Can Ponac, de 16 a 19 h. Tel. 972 494 767. Places 
limitades. 

Organitza: Casal de Can Ponac i Ajuntament de Celrà




