
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. Sessió solta: 15 €
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Dates: del 6 de febrer al 27 de març
Horari: dimecres, de 20 h 21.30 h
Preu: 80 €
Organitza: EMDC

Introducció a l’educació somàtica del moviment. 
Body Mind amb Nina Piulats
Adreçat a totes aquelles persones de diferents àmbits 
(arts escèniques, dansa i moviment, ioga, treball corpo-
ral, psicoterapia, 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. classe solta: 20 €
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Dates: del 7 de febrer al 28 de març
Horari: dijous de 18 h a 20 h - Preu: 100 €
Organitza: EMDC
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/ https://
www.facebook.com/emdcelra/

Reeducació Postural amb Isabel Pla
Exercicis suaus per alliberar el cos de tensions i mals hà-
bits posturals. Sessió solta: 10 €
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Dates: del 7 de febrer al 28 de març
Horari: dijous de 15.15 a 16.15 h
Preu: 58 €
Organitza: EMDC
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/ https://
www.facebook.com/emdcelra/

Dansa clàssica per a adults. Iniciació. amb Isabel Pla
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Dates: del 7 de febrer al 28 de març
Horari: dijous d’11.30 a 13 h - Preu: 75 €
Organitza: EMDC
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/https://
www.facebook.com/emdcelra/

Coneguem les nostres creadores 19: marta carrasco
Exposició i visionats al vestíbul de l’EMDC del 10 gener 
al 9 de febrer de 18 a 20.30 h
Tallers 9 febrer: infants, de 8 a 13 anys a l’EMDC d’11.30 
a 13.00 h. Adults, a partir de 14 anys a l’emdc de 15.30 
a 17.30 h.
Petita actuació i trobada amb Marta Carrasco, dissabte 9 
febrer de 18 a 19 h a l’EMDC.
Inscripcions fins al 6 febrer. Alumnat EMDC gratuït. Pla-
ces limitades
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Preu: 20 €
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/https://
www.facebook.com/emdcelra/

Contemporani intermedi, amb Leo Castro
Classes manteniment contemporani amb Leo Castro. 
sessió solta 20 €
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Dates: del 20 de febrer al 10 d’abril
Horari: dimecres d’11.30 a 13.30
Preu: 112 €
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/ https://
www.facebook.com/emdcelra/

Katsugen amb Liliana Pelman
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Data: dissabte 23 de febrer
Horari: d’11 h a 14 h
Preu: 30 €
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/ https://
www.facebook.com/emdcelra/

CURSOS I TALLERS ESCOLA DE DANSA

Quim Paredes i Antoni Martí presenten “Espigola-
dors d’imatges” a l’Ateneu
Els cineastes Quim Paredes i Antoni Martí presenten a 
Celrà una de les sessions del cicle de converses i pro-
jeccions Espigoladors d’imatges, que es va iniciar el 16 
de gener a Girona i que  recorre fins al 22 de febrer sis 
localitats de les comarques gironines on tots dos acos-
tumen a presentar els seus treballs. A Celrà serà el di-
vendres 8 de febrer, a les 20 h, al Teatre L’Ateneu, en una 
sessió presentada pel crític de cinema Josep Mir.
A més d’oferir fragments de les seves obres, els dos 
creadors conviden el públic a participar en un debat 
obert sobre el paper dels mitjans audiovisuals a l’hora 
de captar la realitat, la saturació gràfica que caracterit-
za l’època actual o la plasmació de la realitat que estem 
transmetent a les generacions futures.

Obres de remodelació al carrer Germans Sàbat i la 
zona de l’escola L’Aulet
S’està portant a terme la primera fase de les obres de 
remodelació del carrer Germans Sàbat, en el tram que 
va de la carretera de Palamós a la carretera de Juià. Els 
treballs consistiran en la construcció de dos carrils per 
a vehicles i d’un nou pas lateral per a vianants. L’objec-
tiu d’aquestes obres és garantir una millor circulació 
i reforçar la seguretat de les persones que van a peu. 
La segona fase de les obres, prevista per a l’estiu, in-
clourà la construcció d’una rotonda davant de l’escola 
L’Aulet, a la cruïlla entre la carretera de Juià i el carrer 
Germans Sàbat.

La zona infantil del nou Parc Cors va prenent forma
Fa pocs dies ha quedat instal·lada la que serà la zona 
per a la mainada del nou Parc Cors. També es pot veure 
la que serà l’entrada al parc pel barri vell, just davant del 
Teatre L’Ateneu. El projecte preveu un recorregut acces-
sible que unirà els dos accessos situats als dos costats 
oposats del parc. Aquest recorregut unirà els diferents 

espais: zona d’accés amb grades, zona de pícnic, zona 
de lectura, espai central polivalent amb petit escenari, 
espai central polivalent de jocs infantils, espais contem-
platius, un lavabo adaptat i un punt d’aigua.

La Referent d’Ocupació Juvenil del Gironès atén un 
cop per setmana a Celrà 
Les persones joves d’entre 16 i 29 anys que estiguin in-
teressades en la cerca de feina o en la millora de la seva 
formació poden recórrer a la Referent d’Ocupació Juve-
nil del Gironès, que ofereix aquest servei a l’Àrea de Pro-
moció Econòmica (carrer Bòbiles, 9), els dimarts, de 9 a 
14 h. Podeu contactar-hi mitjançant el correu electrònic 
ocupaciojuvenil@girones.cat, o demanar informació al 
telèfon 972 49 25 67. El servei d’ocupació juvenil del Gi-
ronès és una iniciativa del Consell Comarcal del Gironès 
amb la implicació del Servei d’Ocupació de Catalunya i 
dels municipis de la comarca. El programa té el suport 
del Fons Social Europeu.
Trobareu més informació al web https://ocupaciojuve-
nilgirones.wordpress.com

Posa les finances al teu costat: Estalvi i inversió per 
a un futur millor
Dilluns 11: Alternatives d’inversió a llarg termini
Dilluns 18: Gestió passiva (Bogleheads)
Dilluns 25: Inversió socialment responsable
Lloc: Centre de Promoció Econòmica - Hora: 18.00 h
Organitza: Servei d’emprenedoria de l’Àrea de Promoció 
Econòmica - Web: http://www.ddgi.cat/formacioenxarxa

Curs bàsic d’Autocad 2D
Curs de 30 hores: dimarts i dijous del 12 de febrer al 14 
de març.
Autocad és un software vectorial bàsic de disseny as-
sistit per ordinador, molt estès a escala mundial, que 
capacita a qualsevol persona tècnica per crear i produir 
dibuixos de forma dinàmica i sense dificultats.
El seu avantatge competitiu és la creació de dibuixos en 
2D, ja que pot crear eficaçment plànols tècnics en tots 
els àmbits: arquitectura, urbanisme, paisatgisme, cons-
trucció, restauració, decoració, topografia, cartografia, 
enginyeria civil, agrònoms, mecànica, electricitat...
Objectius del curs: Un cop fet el curs, les persones que 
hi ha participat seran capaces de conèixer les possibili-
tats de l’AutoCAD en 2D; s’assoliran competències com 
ara operacions geomètriques, ordres de dibuix, maneig 
de les capes, les referències externes, els blocs, fer les 
presentacions del que s’ha dibuixat per poder-ho impri-
mir, personalitzar el seu espai de treball...
La formació està plantejada de manera que hi hagi una 
part teòrica i una part pràctica per poder anar assimi-
lant i assentant els nous coneixements.
(Es recomana portar ordinador portàtil amb el progra-
ma instal·lat)
Lloc: Centre de Promoció Econòmica
Data: dimarts 12 - Hora: 17.00 h
Organitza: Servei d’emprenedoria de l’Àrea de Promoció 
Econòmica - Web: http://www.ddgi.cat/formacioenxarxa

Taller de construcció d’estructures amb vímet
Un taller per construir una estructura mitjançant tècni-
ques de cistelleria tradicional i fibres vegetals. Un espai 
d’aprenentatge pràctic i reflexiu utilitzant procediments 
respectuosos amb l’entorn i sostenibles. Parlarem de les 
possibilitats de les construccions amb materials vege-
tals en la creació d’espais de joc en patis d’escola, parcs 
infantils i espais públics. 
Inscripció prèvia necessària: 662 196 236. Places limita-
des.
Lloc: Parc de les Olors de Celrà - Girona
Data: dissabte 23
Hora: 9.30 h
Preu: 35 €
Organitza: Parc de les Olors de Celrà - Girona
Web: https://parcdelesolors.com/parc-de-celra-girona/

Inventa robots senzills amb Lego WeDo
Taller pensat per aprendre a treballar en equip, apren-
dre a trobar i compartir solucions a problemes, promou-
re la creativitat i el pensament crític en el context de la 
construcció i programació d’un robot. Per a nens i nenes 
de 12 a 14 anys.
Inscripcions a la biblioteca, i a biblioteca@celra.cat
Lloc: Biblioteca de Celrà
Data: 25 i 27 de febrer i 1 de març
Hora: 17.00 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Curs de Monitor/a per Setmana Santa. Més in-
formació al 637431553.

Durant el mes de febrer 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 a 17.30 h i de 17.30 a 18.30 h (dos grups). Gratuït. 
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 a 17 h. 
Gratuït. Cal inscripció prèvia. 
ATENCIÓ PSICOLÒGICA. De 15 a 19 h. Cal concretar 
cita prèvia
INFORMÀTICA GRUP 1: De 10 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 20 de febrer de 2019, a les 9 h, a 
Can Ponac. Ens acompanyaran alumnes de l’Institut de 
Celrà.

DIJOUS
SMART AVIS: (mòbils d’última generació). El dijous 7 
i el dijous 21 de gener. De 16.30 a 17.30 h. Gratuït. Cal 
inscripció prèvia. Amb la participació de voluntaris de 
l’Institut de Celrà.
INFORMÀTICA GRUP 3: De 17.30 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

ACTIVITATS CASAL CAN PONAC

CURSOS I TALLERS

CARNESTOLTES 2019

NOTÍCIES

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:

A. Carrossa
B. Comparsa
C. Grup o familiar.

Data límit d’inscripció: 18 de febrer. 

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

Us hi esperem a tots!!



Dissabte 2 de febrer

A les 9.30 h, CEJ Celrà - Fontajau, mini masculí

Diumenge 3 de febrer

A les 12 h, CEJ Celrà - Escola Pia Olot, sots 25 femení

Divendres 8 de febrer

A les 21.30 h, partit de lliga tennis taula
CTT Celrà - CTT Vilablareix
Al pavelló de les piscines

Dissabte 9 de febrer

A les 9.30 h, CEJ Celrà - Sant Gregori, pre mini
A les 11 h, CEJ Celrà - Onyar, mini femení

Diumenge 10 de febrer

A les 10.30 h, CEJ Celrà - Vedruna Palamós, sots 25 masculí
A les 12 h, CEJ Celrà - Fontajau, sots 25 femení

Dissabte 16 de febrer

A les 9.30 h, CEJ Celrà - Arbúcies, mini masculí

Dissabte 23 de febrer

A les 9.30 h, CEJ Celrà - Palamós, mini masculí
A les 9.30 h, CEJ Celrà - Escolàpies Figueres, pre mini
A les 11 h, CEJ Celrà - Caldes, mini femení
A les 12.30 h, CEJ Celrà - Atlètic Silenc, pre infantil masculí
A les 17.30 h, CEJ Celrà - Salle Girona, cadet masculí

Diumenge 24

A les 10.30 h, CEJ Celrà - Hostalric, sots 25 masculí
A les 12 h, CEJ Celrà - Banyoles, sots 25 femení

Quin Celrà volem?
Exposició de fotos on es mostren imatges d’exemples 
d’actituds incíviques que contrasten amb fotografies 
del Celrà que tots volem. Llocs i dates: Teatre L’Ateneu, 
del 4 al 10 de febrer - Centre Cultural La Fàbrica, de l’11 
al 17 de febrer - Escola L’Aulet, del 18 al 22 de febrer
Escola Les Falgueres, del 25 al 28 de febrer
Organitza: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Celrà

Raimon Panikkar, viure l’aventura intercultural 
El filòsof i teòleg Raimon Panikkar i Alemany (Barcelona, 
1918 - Tavertet, 2010) va ser una figura de rellevància 

mundial en el diàleg entre les cultures i religions i en 
la cerca d’alternatives als reptes del món contemporani. 
Autor d’una vuitantena d’obres escrites en sis llengües, 
doctor honoris causa per les universitats de les Illes Ba-
lears, Tübingen, Urbino i Girona, i professor, entre d’al-
tres, a les universitats de Roma, Harvard i Califòrnia, la 
seva obra completa (Opera Omnia Raimon Panikkar) 
s’està publicant actualment en italià, català, castellà, 
francès i anglès. Lloc: Biblioteca de Celrà
Data: 31 de gener - Data d’acabament: 14 de febrer
Categoria: Altres - Organitza: Biblioteca de Celrà

Divendres 1 de febrer

Al Gironès llegim! i ‘Llibràlegs’, teatre a 
la Biblioteca

Inauguració del cicle Al Gironès llegim! amb l’obra de 
teatre “Llibràlegs IV”, amb Meri Yanes i Cristina Cervià.
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 20 h
Organitza: Consell Comarcal del Gironès

Dissabte 2  de febrer

Taller d’il·lustració en família

Fem entre tots un conte sobre la història del nostre po-
ble. A càrrec de Vane Zaro. 3a sessió del taller.
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 11 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Dimarts 5  de febrer

Play-back i berenar

Berenar amb play-back, amb el casal de Palafrugell  
(grup El Migjorn)
Lloc: Casal Can Ponac - Hora: 17 h
Organitza: Casal can Ponac

Dilluns 4  de febrer

Taller de cosmètica natural

Cal inscripció prèvia a través de whatsapp al 637431553 
fins al 30 de gener
Lloc: Local Jove - Hora: 17 h
Organitza: Àrea de Joventut

Dijous 7  de febrer

Club de lectura Infantil

Comentarem “El gat que va parlar sense voler” de Clau-
de Roy
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 17.30
Organitza: Biblioteca de Celrà

Ramon Panikkar, un esperit contempla-
tiu a càrrec de Xavier Serra

A banda de gran filòsof, teòleg, pioner del diàleg inter-
cultural i interreligiós, gran viatger i amb una vasta obra 
reconeguda internacionalment, Raimon Panikkar insis-
tia, alhora, en la necessitat d’aturar-se, fer silenci, buidar 
cor i ment per deixar un espai contemplatiu on pogués 
ressonar la veu de l’esperit. Veurem el paper de la con-
templació en l’obra i la vida de Panikkar, tot plegat, amb 
la proposta de fer una senzilla pràctica meditativa amb 
Xavier Serra Narciso.
Lloc: Biblioteca de Celrà - Data: 7 de febrer - Hora: 19 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Divendres 8  de febrer

Taller de dibuix i còmic

Aquest taller està pensat per a aquells joves aficionats 
al còmic i al dibuix en general que vulguin aprendre i/o 
millorar les tècniques utilitzades en qualsevol varietat 
de còmic (superherois, manga...). Per a nois i noies de 
10 a 16 anys.
Inscripcions a la biblioteca, i a biblioteca@celra.cat
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 17.30 h 
Organitza: Biblioteca de Celrà

Audiovisual: ‘Espigoladors d’imatges’

Els cineastes Antoni Martí i Quim Paredes conversaran 
amb el crític de cinema Josep Mir i amb els assistents 
per debatre sobre els canvis produïts en la nostra so-
cietat des de mitjans del s. XX, a través de projeccions 
audiovisuals.
Entrada lliure i gratuïta
Lloc: Teatre L’Ateneu de Celrà
Hora: 20 h
Organitza: Àrea de Cultura

Club de novel·la negra

Comentarem “Una tumba en Gaza” de Matt Beynon 
Rees - Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 21 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Dissabte 9  de febrer

Taller d’il·lustració en família

Fem entre tots un conte sobre la història del nostre po-
ble. A càrrec de Vane Zaro. 4a sessió del taller.
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 11 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Teatre: ‘El Comediant’

A càrrec de Marcel Tomàs i Cascai Teatre
El comediant, l’últim espectacle de Marcel Tomàs -clown, 
mim, actor polifacètic, showman, cantant i pillastre- és, 
com ell mateix, un fantàstic totum revolutum, un engi-
nyós i divertidíssim espectacle.
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: 20 h
Organitza: Àrea de Cultura

Dilluns 11 de febrer

Taller de cuina per a joves

Cal inscripció prèvia a través de whatsapp al 637431553 
fins al 6 de febrer
Lloc: Local Jove
Hora: 17 h
Organitza: Àrea de Joventut

Dimecres 13 de febrer

Taller de cuina per a joves

Cal inscripció prèvia a través de whatsapp al 637431553 
fins al 6 de febrer
Lloc: Local Jove - Hora: 17 h
Organitza: Àrea de Joventut

AGENDA D’ACTIVITATS Divendres 15 de febrer

Taller de dibuix i còmic

Aquest taller està pensat per aquells joves aficionats al 
còmic i al dibuix en general que vulguin aprendre i/o 
millorar les tècniques utilitzades en qualsevol varietat 
de còmic (superherois, manga...). Per a nois i noies de 
10 a 16 anys.
Inscripcions a la biblioteca i a biblioteca@celra.cat
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 17.30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Dissabte 16  de febrer

Bebeteca amb l’Alma i la mar de contes

“Contes de pluja i núvols”
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 Vane Zaro. 5a sessió del taller.
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 11 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Música: Clara Peya

Presentació del disc ‘Estómac’
El vuitè disc d’una de les compositores més originals i 
úniques que han aparegut en els darrers anys en el nos-
tre país.
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: 20 h
Organitza: Àrea de Cultura

Diumenge 17 de febrer

Teatre familiar: ‘Adéu Peter Pan’

Cia Festuc Teatre
A la Maria, una nena amb molta imaginació, li encanten 
els contes, històries i aventures que li explica el seu avi, 
amb el qual passa totes les tardes jugant a ser Peter Pan.
Taquilla: 8 € / Anticipada: 6 € - 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

Dimarts 19  de febrer

Taller de maquillatge de carnestoltes

Cal inscripció prèvia a través de whatsapp al 637431553 
fins al 14 de febrer
Lloc: Local Jove
Hora: 17 h
Organitza: Àrea de Joventut

Dijous 21 de febrer

Hora del conte: ‘Carallot’

Amb la Cia. Contes Roger
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 17.30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Divendres 22 de febrer

Taller de dibuix i còmic

Aquest taller està pensat per aquells joves aficionats al 
còmic i al dibuix en general que vulguin aprendre i/o 
millorar les tècniques utilitzades en qualsevol varietat 
de còmic (superherois, manga...). Per a nois i noies de 
10 a 16 anys.
Inscripcions a la biblioteca, i a biblioteca@celra.cat
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 17.30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Club de lectura

Comentarem “El cuento de la criada”, de Margaret Atwo-
od.
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 21:00 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Dissabte 23  de febrer

Taller d’il·lustració en família

Fem entre tots un conte sobre la història del nostre po-
ble. A càrrec de Vane Zaro. 6a sessió del taller.
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 11 h

Club de lectura jove

Comentarem “Desconeguts”, de David Lozano.
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 11.30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Projecció de la pel·lícula “Reservoir 
dogs” (1992), de Quentin Tarantino

Opera prima i pel·lícula de culte del genial director de 
cinema independent. En col·laboració amb el Club de 
lectura de novel·la negra de la Biblioteca de Celrà
Lloc: Teatre L’Ateneu de Celrà
Organitza: Cineclub21 de Celrà

IX Carnaval

Amb la fred tropical, arriba el Carnaval! Una nit boja on 
PD Ivanote, Celtic Dj’s, Dujey Martin, Helicobacter i Ste-
pLab us faran ballar amb els millors temazos! Ja ho saps, 
agafa la disfressa més estrambòtica, i cap al Pavelló de 
les Piscines! Lloc: Pavelló de les Piscines
Hora: 23.59 h - Preu: 2 € - Organitza: Jovent de Celrà

Diumenge 24  de febrer

Carnestoltes 2019 

Programa:
10.30 h Rua. Inici: Ctra Juià (a l’alçada de l’INS Celrà).
Cercavila: Ctra. Juià, fins davant del Centre Cultural La Fàbrica
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 i 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.

Dijous 28  de febrer

Taller de manualitats amb la Momo

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

AGENDA ESPORTIVA EXPOSICIONS


