
“L’Instint com a font de moviment”, amb Roberto 
Olivan
Roberto Olivan treballa la dansa des de la fisicalitat, el 
poder del cos i la tècnica, portant el cos a situacions ex-
tremes. La meta és fer perdre la por al moviment en un 
context específic. El taller està específicament enfocat 
en generar material dansístic a partir del nostre instint 
animal i de la nostra pròpia creativitat. Així mateix, tam-
bé ajuda a reforçar la confiança del grup construint con-
clusions segures a partir de situacions difícils.
+ info :https://robertoolivan.com
Lloc: Escola Municipal de Dansa de Celrà
Dates: 2 i 3 de gener
Horari: d’11.30 a 17.30 h
Preu: 100 €

Veu i moviment amb Jordi Homs
Aquest treball està pensat per a les persones que utilit-
zen la veu com a eina de treball, per prevenir afeccions 
vocals i treure un millor rendiment de la seva veu i de la 
seva expressió.
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.
La base de les afectacions vocals està en la contradicció 
física, que ve donada per diferents factors, però sobre-
tot per tenir una idea equivocada del nostre cos i de les 
direccions naturals de la comunicació. Això té com a 
conseqüència el mal ús de l’aparell fonador i una mala 
gestió del sistema expressiu, que afecta la nostra mane-
ra de parlar i exposar el nostre discurs.
Lloc: Escola Municipal de Dansa de Celrà
Dates: Del 9 de gener al 27 de març
Horari: Dimecres, de 20 a 21.30 h
Preu: 120 €

Contemporani intermedi
Tècnica Limón, amb Francesc Bravo
Lloc: Escola Municipal de Dansa de Celrà
Dates: Del 9 de gener al 13 de febrer
Horari: Dimecres d’11.30 a 13.30 h
Preu: 108 € / Classe solta: 20 €

Dansa clàssica per a adults 
Iniciació, amb Isabel Pla
Lloc: Escola Municipal de Dansa de Celrà
Dates: Del 24 de gener al 28 de març de 2019
Horari: Dijous d’11.30 a 13 h
Preu: 105 €

Introducció a l’educació somàtica del moviment
Body Mind, amb Nina Piulats
Una trobada dissenyada per conèixer i/o aprofundir la 
mirada d’un estudi integrador  del cos, el moviment i 
la consciència.
Adreçat a totes aquelles persones de diferents àmbits 
(arts escèniques, dansa i moviment, ioga, treball corpo-
ral, psicoteràpia, educació infantil, meditació, esports, 
treball amb empreses, etc.) que desitgin conèixer una 
nova eina i forma d´apropar-se al moviment des d’una 
perspectiva integradora i creativa.
Dijous 10 de gener: classe oberta.
Lloc: Escola Municipal de Dansa de Celrà
Dates: Del 10 de gener al 28 de març
Horari: Dijous de 18 a 20 h 
Preu: 140 €

Katsugen, amb Liliana Pelman
Lloc: Escola Municipal de Dansa de Celrà
Data: 26 de gener
Horari: d’11 a 14 h
Preu: 30 €

Reeducació Postural, amb Isabel Pla
Lloc: Escola Municipal de Dansa de Celrà
Dates: Del 10 de gener al 28 de març
Horari: Dijous de 15.15 a 16.15 h
Preu: 84 €

Jugant amb el que ens mou
Impro, amb Enric Fabregas
Lloc: Escola Municipal de Dansa de Celrà
Dates: De l’11 de gener al 29 de març
Horari: Divendres, de 19.40 a 21.10 h
Preu: 105 €
Organitza: Escola Municipal de Dansa - Web: 
https://escoladedansacelra.koobin.com
https://www.facebook.com/emdcelra/

CURSOS I TALLERS ESCOLA DE DANSA

La Diputació subvenciona el Pla Local d’Habitatge 
de l’Ajuntament de Celrà
L’Ajuntament de Celrà ha rebut una subvenció de la Di-
putació de Girona per a la redacció del Pla Local d’Ha-
bitatge. El pla abasta els continguts en fase d’anàlisi, 
diagnosi, propositiva i de resolució. El cost de l’estudi ha 
estat de 7.744 euros, dels quals 7.000 euros correspo-
nen a la subvenció de la Diputació.

Nou radar de control de velocitat a la carretera de 
Palamós
L’Ajuntament ha instal·lat el primer dels dos radars dis-
suasius de control de la velocitat a la carretera de Pa-
lamós. L’objectiu d’aquesta acció conscienciar tothom 
sobre la necessitat de no sobrepassar els 40 km/h en 
creuar el poble per aquesta via. 
El segon radar, que s’instal·larà a l’entrada des de Girona, 
ja està encarregat i s’instal·larà aviat. També s’està treba-
llant per instal·lar semàfors a la cruïlla entre la mateixa 
carretera de Palamós i el carrer Germans Sàbat.
Tot plegat forma part de la reestructuració viària de la 

travessera de la C-66 al seu pas per Celrà, en aplicació 
del Pla de Seguretat Viària de Celrà fet pel Servei Català 
de Trànsit. Un estudi de les velocitats mitjanes dels vehi-
cles que va portar a terme l’Àrea Regional de Trànsit de 
Girona, a petició de l’Ajuntament de Celrà, va concloure 
que, en les franges diürnes, els vehicles creuen la traves-
sera a velocitats d’entre 30 i 55 quilòmetres/hora, men-
tre que en franges nocturnes la velocitat dels vehicles és 
d’entre 45 i 70 quilòmetres/hora.

Durant el mes de gener podeu adreçar-vos a l’Oficina 
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 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 16 de gener de 2019, a les 9 h a 
Can Ponac.

DIJOUS
SMART AVIS (mòbils d’última generació). El dijous 
10 i el dijous 24 de gener. De 16.30 a 17 h. Gratuït. Cal 
inscripció prèvia.

INFORMÀTICA GRUP 3: De 17.30 h a 18.30 h. Gratuït. 
Cal inscripció prèvia.

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 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 DE DESEMBRE

ACTIVITATS CASAL CAN PONAC

CURSOS I TALLERS

CARNESTOLTES 2019

NOTÍCIES

Taller d’escriptura creativa
Espai per escriure i compartir el que escrivim, a partir de 
propostes lúdiques i arriscades. 

Tres grups:

- Dimarts, d’11 a 12.30 h
- Dimecres, de 18.45 a 20.15 h i de 20.30 a 22 h 
Preu de les 8 sessions: 60 € (subvencionable)
Del 15 de gener al 5 de març

Tast matinal d’escriptura creativa
“El color escrit”
Dissabte 19, de 10 a 13 h 
Dimecres 30, de 10 a 13 h
Preu: 20 € cada tast.
Organitza: Connexió Papyrus
A càrrec d’Associació Entretemps
Lloc: Ateneu de Celrà, 2n pis.
+info i inscripcions: 634 50 55 41
carme.caum@gmail.com

Vols participar en el carnestoltes de Celrà?

Si voleu participar a la rua i al concurs de disfresses del 
carnestoltes de Celrà, que tindrà lloc el proper 24 de 
febrer, inscriviu-vos enviant un correu electrònic a cul-
tura@celra.cat, indicant àlies o nom de colla, telèfon, 
correu electrònic i categoria on es vol participar. 

Les categories són:

Carrossa
Comparsa
Grup o familiar.

Data límit d’inscripció: 18 de febrer. 

Més informació: www.celra.cat / 972493026 / cultura@
celra.cat

Us hi esperem a tots!!

Al ple ordinari celebrat el dimarts 11 de desembre, es van 
aprovar els acords següents:

Aprovació de la memòria d’activitats dutes a terme per 
l’Escola Municipal de Dansa de Celrà durant el curs 2017-
2018, que inclou el compte de gestió del servei (expedient 
x1032/2018).

Aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Celrà i el  Col·legi d’aparelladors i arquitectes 
tècnics de Girona - Cecam (expedient 363/2016).

Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Celrà i Inmo Criteria Caixa SA d’ús temporal de terrenys per 
a ús públic a favor de la corporació (expedient X931/2018).

Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajunta-
ment de Celrà i l’Ajuntament de Juià pel tractament d’aigües 
residuals domèstiques de Juià a l’EDAR de Celrà (expedient 
X1036/2018). 

Aprovació inicial de les bases reguladores per concedir els 
Premis Porta a Porta Celrà 2018 (expedient X1060/2018).

Aprovació inicial de les bases reguladores per a l’atorga-
ment d’ajuts a famílies en situació socioeconòmica desafa-
vorida i amb fills en algun centre educatiu de Celrà per a la 

realització de colònies i sortides escolars durant el curs escolar 
(expedient X1085/2018).

Aprovació inicial de les bases reguladores per a l’atorga-
ment d’ajuts a famílies en situació socioeconòmica desafavo-
rida i amb fills que realitzen activitats extraescolars durant el 
curs i/o casal d’estiu (expedient X1086/2018).

Autorització de l’increment addicional de la massa salarial 
previst en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 
2018 (expedient X1088/2018). 

Modificació pressupostària número 14/2018, mitjançant 
suplement de crèdit (expedient x1039/2018).

Aprovació inicial del pressupost general de la Corporació 
per a l’exercici 2019 i els seus documents annexos (expedient 
x899/2018).

Moció del grup polític municipal PDeCAT, de suport als po-
lítics empresonats que han iniciat una vaga de fam (expedient 
X1089/2018).

Tots els punts es van aprovar per unanimitat, excepte l’aprova-
ció inicial del pressupost general de la Corporació per a l’exer-
cici 2019, que es va aprovar per majoria absoluta, amb els vots 
del grup CUP-PA i l’abstenció dels grups ICelrà-ERC i PDeCAT.



Dimarts 1 de gener

Quina de Nadal

Lloc: Pavelló de les Piscines - Hora: 20 h
Organitza: Club Patinatge Celrà

Dimecres 2 de gener

Parc Infantil de Nadal

Inflables, toro mecànic, tallers de Nadal, ludoteca infan-
til, etc.  Preu: Gratuït (els establiments adherits a l’asso-
ciació de comerciants repartiran polseres. En cas de no 
haver comprat als comerços, caldrà adquirir la polsera 
per valor de 2 €, que aniran destinats a una entitat soli-
dària) - Lloc: Pl. Església i Can Cors  Horari: de 16 a 20 h
Organitza: Associació de Comerciants

Dijous 3 de gener

Parc Infantil de Nadal

Inflables, toro mecànic, tallers de Nadal, ludoteca infan-
til, etc. 
A les 17.30 h, conte infantil.
A les 18.30 h, discoteca infantil + playback (cal inscrip-
ció prèvia. L’actuació pot ser individual o en grup. Cal 
inscriure’s enviant un correu a comerciantscelra@gmail.
com, amb el nom i edat dels participants del grup i amb 
el nom de la cançó. També hi poden participar famílies i 
adults. Tots els participants rebran un obsequi.
Preu: Gratuït (els establiments adherits a l’associació de 
comerciants repartiran polseres. En cas de no comprar 
en els comerços caldrà adquirir la polsera per valor de 
2€, que aniran destinats a una entitat solidària)
Lloc: Pl. Església i Can Cors - Horari: de 16 a 20 h
Organitza: Associació de Comerciants

Divendres 4  de gener

Cercavila de ‘Rats’

Espectacle itinerant de carrer, basat en el conte tradicio-
nal ‘El Flautista d’Hamelín’, a càrrec de la Cia. Campi Qui 
Pugui. Lloc: Sortida del pavelló d’esports de Celrà i arriba-
da a plaça Cors - Hora: 17 h - Organitza: Àrea de Cultura

Segellat de cartes amb la Patge Reial

Vine a segellar la carta als Reis Mags amb la Patge Reial.
Lloc: Plaça Cors - Horari: de 18 a 19 h
Organitza: Ajuntament de Celrà
Col·labora: Associació de Comerciants

Dissabte 5  de gener

Cavalcada de Reis

Arriben els reis mags amb els seus faquirs, xanquers, el 
cargol màgic que recull els xumets i la xocolata desfeta.
Lloc: Inici al Parc infantil de Palagret - Hora: 18.30 h
Organitza: Comissió de Reis - Col·labora: Ajuntament de 
Celrà, Comerciants de Celrà, Club Rítmica Celrà.

Diumenge 6  de gener

Quina de Nadal

Lloc: Pavelló de les Piscines - Hora: 20 h
Organitza: Club Patinatge Celrà

Del 8  a l’11 de gener

2n Alliberament de llibres usats de 
Connexió Papyrus a les Escoles de Celrà, 
L’Aulet i Les Falgueres

Un llibre per a cada nena i nen. I també per als mestres.
Un niño, un profesor, un libro y un lápiz pueden cambiar el 
mundo, del llibre de la Malala Yousafz, i El lápiz mágico 
de Malala. Una jove activista per l’educació de les nenes.

Dijous 10  de gener

Club de lectura Infantil

Comentarem El secret dels núvols, de Fred Bernard i Fran-
çois Roca
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 17.30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Divendres 11 de gener

Club de novel·la negra

Comentarem el llibre Black & Blue, de Ian Rankin.
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 21 h - Organitza: Biblioteca de Celrà

Dissabte 12  de gener

Presentació del llibre “Petites històri-
es del Celrà d’abans”

El Taller d’Història de Celrà organitza la presentació del 
llibre Petites històries del Celrà d’abans. L’autor del llibre 
és Artemi Rossell Ferrer i presentarà l’acte l’escriptora 
Núria Esponellà. 
Lloc: Teatre l’Ateneu - Hora: 20 h
Organitza: Taller d’Història de Celrà
Web: http://www.tallerhistoriacelra.cat

Dijous 17 de gener

Hora del conte i taller

Contes musicats i taller de retrats, a càrrec de la Cia. L’As-
sociació La Sal d’Olot. Primer es faran contes i en acabat 
un divertit taller de retrats.
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 17.30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Divendres 18  de gener

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 5è B 
(Roser) representaran l’obra de teatre Els culdolla, basa-
da en Roald Dahl. Tothom hi és convidat!
Lloc: Escola l’Aulet - Hora: 21 h - Gratuït

Dissabte 19  de gener

Taller d’il·lustració en família

Fem entre tots un conte sobre la història del nostre po-
ble a càrrec de la Vane Zaro. 1a sessió del taller.
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 11 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

5è Aniversari del Moll i 6è del Jovent!

6 anys del Jovent de Celrà donen per molt, i fa 5 anys 
que el Moll, tal com és ara, va néixer! Què millor que ce-
lebrar-ho amb tapes fetes per l’Esplai, bona música en 
directe, del poble, i actuacions de les entitats que utilit-
zen el Moll? T’esperem per celebrar-ho de la forma més 
bèstia i divertida!
Lloc: CPJ “El MOLL” - Hora: 20.30 h
Organitza: Jovent de Celrà - Col·labora: Esplai de Celrà 
(AJEC), Associació TAXEKS! i la Colla Gegantera.
Web: http://www.instagram.com/joventdecelra/

Cinema: “Laberinto”, de Clàudia Miram-
bell

Peça escènica i curtmetratge inspirats en el conte La-
berinto, de Roberto Bolaño.
Lloc: Teatre l’Ateneu - Hora: 20.30 h - Preu: 5 €
Organitza: Cineclub21 de Celrà

AGENDA D’ACTIVITATS Dijous 24  de gener

Taller de la Momo

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

Divendres 25  de gener

Presentació del llibre “24 contes al dia”

Presentació i lectura dramatit-
zada del llibre 24 contes al dia, 
de l’editorial Godall. Amb una 
de les seves autores, Carme 
Caum (coordinadora del taller 
d’escriptura creativa de Conne-
xió Papyrus)
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 19 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Presentació de la nova temporada del 
Teatre l’Ateneu

Amb les actuacions de:
El grup de teatre TxA de Celrà
‘Upside Down’, a càrrec de la Cia. El corredor d’arena 
(Jove Cia de l’EMDC)
Lloc: Teatre L’Ateneu de Celrà - Hora: 20 h
Organitza: Àrea de Cultura
Web: http://www.ateneu.celra.cat

Club de lectura

Comentarem Los desnudos y los muertos, de Norman 
Mailer
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 21 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Dissabte 26  de gener

Taller d’elaboració de “Vicks vaporub” 
natural

Parlarem de com fer diferents bàlsams remeiers i elabo-
rarem dues receptes diferents de bàlsams expectorants. 
Cada participant s’endurà un potet de bàlsam a casa. A 
càrrec de Champanela Sisters. 
Inscripció prèvia necessària: 662 196 236 (places limita-
des) - Lloc: La Fàbrica
Hora: 10.30 h
Preu: 15 €
Organitza: Parc de les Olors de Celrà-Girona
Web: https://parcdelesolors.com/parc-de-celra-girona/

Bebeteca

El millor regal del món, a càrrec de la Pepa Contes, per a 
mainada entre 1 i 3 anys
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 10.30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Taller d’il·lustració en família

Fem entre tots un conte sobre la història del nostre po-
ble a càrrec de la Vane Zaro. 2a sessió del taller.
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 11 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Club de lectura jove

Comentarem Persèpolis, de 
Marjane Satrapi, i mirarem al-
gun fragment de la pel·lícula.
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 11.30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Òpera teatral: Àries 
de Reservat

Amb Elena Martinell i Glòria Garcés
Òpera còmica que no deixarà a ningú indiferent. 
Taquilla: 13 € / Anticipada: 11 €
Venda d’entrades a www.ateneu.celra.cat o a taquilla a 
partir d’1 abans de l’inici de l’espectacle.
Lloc: Teatre L’Ateneu de Celrà
Hora: 20 h
Organitza: Àrea de Cultura

Diumenge 27 de gener

Teatre familiar: “La nena dels pardals”

Un espectacle poètic i emocionant sobre els petits he-
rois quotidians, sobre el respecte a la vida i la saviesa 
innata dels nens.
Premi Butaca Familiar 2018
Premi de la Crítica 2017 al millor espectacle per a públic 
familiar.
Premi Enderrock de la Crítica 2018 al millor disc per a 
públic infantil i familiar.
Taquilla: 13 € / Anticipada: 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: 18 h
Organitza: Àrea de Cultura

Dijous 31 de gener

Taller de manualitats per a mainada 
amb la Momo

Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 17.30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Trobada de dones

Planificació accions pel dia internacional de la dona i 
debat sobre temes d’interès a tractar durant el 2019.
Per confirmar assistència, envieu un missatge amb nom 
i telèfon a igualtat@celra.cat
Lloc: Espai d’Igualtat del Centre de Promoció Econò-
mica
Horari: de 18 a 20 h
Organitza: Àrea d’Igualtat

AGENDA ESPORTIVA EXPOSICIONS
Dissabte 12 de gener

A les 9.30 h, CEJ Celrà - CB Bescanó, mini masculí.
A les 9.30 h, CEJ Celrà - CB Cassà, pre mini mixt
De les 11 a les 12.30 h, trobada d’equips d’escoleta.

Diumenge 13 de gener
A les 12 h, CEJ Celrà - CB Sant Gregori, sots 25 femení

Dissabte 19 de gener
A les 9.30 h, CEJ Celrà - ADEPAF Groc, pre mini mixt
A les 11.00 h, CEJ Celrà - CB Campdevànol, mini femení
A les 12.30 h, CEJ Celrà - CB Banyoles, pre infantil mas-
culí
A les 17.30 h, CEJ Celrà - CB Banyoles, cadet masculí

Diumenge 20 de gener
A les 12.00 h, CEJ Celrà - CE Onyar, sots 25 masculí

Divendres 25 de gener
Partit de Tennis Taula a les 21.30 h, al pavelló de les pis-
cines

Dissabte 26 de gener
A les 9.30 hores CEJ Celrà - La Salle Cassanenc, mini 
masculí

Exposició “Collage, dibuix i fotografia”, de Jordi 
Santana
Inauguració: 30 de gener, a les 19.30 h
Del 30 de gener al 28 de febrer - Lloc: Connexió Papyrus
Organitza: Connexió Papyrus
Web: https://www.facebook.com/connexiopapyrus.celra/

“Susceptible”, de Mercedes Mangrané
Mercedes Mangrané mostra pintures que treballen la 
superfície com a pell que es trenca i es deforma, que 
rellisca o és porosa, on es veu a través d’escletxes, del 
volum i el relleu. La plasticitat és explorada a través d’un 
recull de temes sensibles al fragment i al detall, evocant 
paratges naturals i colors que fan palès l’artifici intermi-
tent del paisatge diari. La mirada d’insecte sobre la quo-
tidianitat juga amb la irritabilitat de la superfície.
L’imaginari de l’artista desvela el paratge mediterrani 
a través d’elements que aïlla: un sol que es desfà, un 
grapat de pinassa sobre un blau piscina, bassals enfan-
gats o l’estudi del baf de la finestra en són alguns dels 
motius. Una relació de formes mínimes volen esdevenir 

al·legories de la fragilitat i la fortalesa canviant que es 
troba en l’observació de l’entorn immediat.
La pintura convida a la susceptibilitat, és susceptible a 
la mirada i existeix per a ella: convida silenciosament a 
deixar-se ferir per un llenguatge íntim.
Lloc: Cultural Rizoma, plaça de l’Església, 8
Dates: Del 18 de gener al 14 de març de 2019 
Organitza: Cultural Rizoma
Web: https://www.culturalrizoma.com/programacio/exposicions/


