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Parlem de cooperació i solidaritat 

Les pàgines centrals d’aquest número inclouen dues col·
laboracions relacionades amb la cooperació i la solidaritat 
internacionals.

Com ja vam informar al darrer InfoCelrà, durant el 2016 
diverses persones i associacions del poble, amb la col·
laboració de l’Ajuntament, van organitzar actes per recollir 
diners en suport a les persones refugiades. En total, una 
vintena de veïns i veïnes van fer estades de voluntariat a 
dos camps de refugiats a Grècia –Idomeni durant el mes de 
maig i Cherso a l’estiu–, i hi van portar els diners que s’ha·
vien recollit a través del Jovent de Celrà. Aquests diners es 
van destinar al repartiment de menjar –gràcies a l’Equip de 
Rescat en Emergències de Catalunya (ASL·EREC)– i a la mi·
llora de les instal·lacions. Pere Martín, membre del Jovent 
de Celrà, explica l’origen de la iniciativa i la gran implicació 
d’entitats i particulars del poble i de municipis propers. 

Per la seva banda, Montse Escruela presenta un article ba·
sat en la xerrada sobre acció humanitària que va oferir el 
novembre passat a l’Ateneu. Escruela va arribar a Celrà 
l’any 2005, és nutricionista i fa 17 anys que es dedica a la 
cooperació. Va treballar durant 6 anys a l’ONU i actualment 
és la coordinadora de salut i nutrició de l’equip d’emergèn·
cies d’Acció Contra la Fam. Darrerament ha anat a cobrir 
el terratrèmol d’Equador, i també ha fet estades en diver·
sos països receptors de persones refugiades, com el Líban, 
Grècia o Egipte. 

Agraïm a en Pere i la Montse la seva participació en aquest 
butlletí, on ens fem igualment ressò de la Vesprada Refugi·
ada, un espectacle solidari que va tenir lloc al novembre a 
la sala Can Cors i on també es van recollir diners, en aquest 
cas per al projecte Micròpolis.

La Llera del Ter llança el segon número de la 
seva nova etapa

El mes de juliol passat els veïns i veïnes de Bordils, Celrà, 
Flaçà i Sant Joan de Mollet van tornar a rebre a les seves 
bústies un nou exemplar de la revista sociocultural La Llera 
del Ter, després de 5 anys de repòs i coincidint amb el 20è 
aniversari del seu naixement. 

La nova etapa de la publicació, impulsada inicialment per 
l’Àrea de Comunicació de l’Ajuntament de Celrà i amb un 
renovat equip encapçalat per la coordinadora Lia Pou, ha 
engegat amb empenta i ha tret ja dos números. El darrer, 
el número 53, s’ha distribuït aquest gener. La nova Llera té, 
a més, una àmplia presència a les xarxes socials i es pot 
descarregar en PDF al web Celrà.cat (on estan també dis·
ponibles els números anteriors). Felicitem a totes les per·
sones implicades en el ressorgiment d’aquesta publicació 
que ha tornat per quedar·se.

Editorial

Foto de portada: Cercavila amb 
els gegants de Celrà i el grup de 
percussió Taxeks fins a la plaça 
Maria Mercè Marçal
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TERRITORI

Girona i Celrà acorden compartir la 
titularitat del castell de Sant Miquel
Ho van anunciar conjuntament l’alcaldessa de 
Girona i l’alcalde de Celrà des del mateix cim. 
Girona modificarà la delimitació del seu terme 
municipal amb el de Celrà

Girona i Celrà compartiran el castell de Sant Miquel. 
L’alcalde de Celrà, Dani Cornellà i l’alcaldessa de Gi·
rona, Marta Madrenas, ho van anunciar públicament 
i de forma conjunta el 4 de gener al mateix cim de 
Sant Miquel, després d’una pujada a peu des dels res·
pectius municipis per part d’una delegació de regidors 
i regidores dels dos consistoris. Els dos ajuntaments 
van mantenir converses durant els últims mesos de 
2016 i es va posar sobre la taula la possibilitat de tro·
bar una sortida política a la controvèrsia al voltant del 
castell, alterant la delimitació del terme municipal de 
Girona.

Per tal de regularitzar la delimitació de la línia de ter·
me en el sector del castell de Sant Miquel, la proposta 
se centra en l’alteració del terme municipal de Giro·
na en el seu límit amb el terme municipal de Celrà, 
que caldrà aprovar properament per acord de Ple de 
l’Ajuntament de Girona. La nova proposta situa la lí·
nia del terme en la divisòria de les construccions exis·
tents (restes d’una ermita i una torre geodèsica) que 
configuren la zona del castell de Sant Miquel.

Actualment, el castell de Sant Miquel està inclòs dins 
del terme municipal de Girona, d’acord amb l’acta de 
delimitació aprovada per la Generalitat de Catalunya 
i publicada al DOGC el 6 de juliol del 2011. L’Ajunta·
ment de Celrà havia presentat diversos recursos con·
tra aquesta resolució però van 
ser desestimats. 

«Des de Girona creiem que és 
important que aquest castell 
sigui compartit pels dos muni·
cipis i hem decidit tots plegats 
que serà així, perquè aquest 
espai és de la gent, vingui del 
municipi que vingui», va afir·
mar l’alcaldessa de Girona, 
Marta Madrenas. En la matei·
xa línia, l’alcalde de Celrà, Dani 
Cornellà, va agrair el gest de 

l’Ajuntament de Girona i va manifestar: «La d’avui 
és una molt bona notícia que expressa una voluntat 
clara dels dos ajuntaments: el castell de Sant Miquel 
és dels gironins i les gironines i dels celranencs i les 
celranenques».

Girona engega els tràmits administratius

A partir d’ara caldrà iniciar la tramitació administra·
tiva pertinent d’acord amb el procediment d’alteració 
de termes municipals previst en el Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text re·
fós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, 
i el Decret 244/2007, de 6 de novembre. En aquesta 
normativa es preveu la possibilitat d’alterar els ter·
mes municipals a través de l’operació de segregació 
parcial per agregar·se a un altre municipi, quan con·
sideracions d’ordre geogràfic, demogràfic, econòmic 
o administratiu ho facin aconsellable.

La tramitació la iniciarà l’Ajuntament de Girona, que 
caldrà que aprovi per acord de Ple i per majoria ab·
soluta l’expedient d’alteració del terme municipal. A 
partir d’aquí, s’obrirà el tràmit d’informació pública 
per un període de 60 dies i, a continuació, se n’infor·
marà l’Ajuntament de Celrà. Després de l’aprovació 
per majoria absoluta de la procedència de l’alteració 
i de les reclamacions i al·legacions presentades, es 
trametrà l’expedient al Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la Generali·
tat. La resolució definitiva de l’expedient l’ha de dictar 
el Govern de la Generalitat. Es preveu un termini de 
tramitació total de vuit mesos a un any.

L’alcaldessa de Girona i l’alcalde 
de Celrà, acompanyats de 
regidors i regidores d’ambdós 
municipis, al cim de Sant Miquel
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TERRITORI

L’Ajuntament inaugura la plaça Maria 
Mercè Marçal amb la presència de la 
presidenta del Parlament
El 6 de desembre passat l’antiga plaça de la Cons-
titució de Celrà es va rebatejar amb el nom de l’es-
criptora Maria Mercè Marçal. Van assistir a l’acte 
Carme Forcadell, diputades de Junts pel Sí i la CUP 
i diferents autoritats locals

 L’Ajuntament de Celrà va portar a terme el 6 de desem·
bre de 2016 l’acte d’inauguració de la plaça Maria Mercè 
Marçal, resultat del canvi de nom de l’antiga plaça de la 
Constitució, que va ser ratificat per unanimitat al Ple del 
13 de desembre.

A l’acte hi van assistir la presidenta del Parlament, Car·
me Forcadell, les diputades Anna Caula (JxSí) i Mire·
ia Boya (CUP), diferents representants del món local i 
l’equip de govern municipal, que com altres alcaldes i 
regidors de Catalunya van treballar el 6 de desembre 
(dia de la Constitució). 

L’acte es va iniciar a les 12 del migdia davant l’ajunta·
ment, amb els parlaments de Carme Forcadell i l’alcalde 
de Celrà, Dani Cornellà. Tot seguit va tenir lloc una cer·
cavila amb els Gegants de Celrà i el grup de percussió 
Taxeks fins a la plaça, on es va descobrir la placa i es va 
fer una lectura de poemes de Maria·Mercè Marçal, a càr·
rec de membres de Celrà per la Independència, el nucli 
local de l’ANC. La inauguració va finalitzar amb una ac·
tuació d’alumnes de l’Escola Municipal de Dansa de Cel·
rà i un refrigeri per a les persones assistents.

Carme Forcadell va lloar l’obra i la lluita de la poetessa 
Maria Mercè Marçal i va avisar que «no s’ha avançat tant 
com es voldria en drets socials ni en igualtat de les do·
nes». «Us demano que no tanquem mai els ulls davant 
les injustícies socials, mai, siguin personals, individuals 
o col·lectives», va dir en el seu discurs en l’acte d’inau·
guració de la plaça. 

Respecte a la sobirania municipal

Preguntada pels periodistes sobre l’obertura d’ajunta·
ments el 6·D, Forcadell va demanar «respecte a la so·
birania municipal i als drets dels regidors i alcaldes de 
treballar», i va assegurar que ella treballa gairebé tots 
els dies.

També en declaracions als mitjans, l’alcalde de Celrà, 
Dani Cornellà, va explicar que el 6 de desembre, a més 
de l’equip de govern, van acudir quatre treballadors 
municipals a treballar de forma voluntària.

Per la seva banda, la presidenta del grup parlamenta·
ri de la CUP, Mireia Boya, va declarar: «És normal tre·
ballar aquest dimarts, ja que la Constitució espanyola 
coarta les llibertats del poble català. Tothom que està 
treballant avui simplement ha pres la humil decisió de 
no fer cap pas enrere i lluitar per les llibertats que tant 
anhela el poble de Catalunya». 

Retirada del monòlit franquista 
ubicat al municipi
El 19 de novembre, el consistori va procedir a la retirada d’un mo·
nòlit aixecat pel règim franquista, amb la inscripció «Caídos por 
Dios y por la Patria», que estava situat a l’àrea d’estacionament 
de la carretera C·66 davant la gasolinera Repsol. Segons va infor·
mar el Govern municipal, l’actuació es va realitzar en compliment 
de la Moció 9/XI del Parlament sobre la memòria històrica, que 
insta els ajuntaments «a retirar immediatament tots els monu·
ments i símbols de caire feixista, autoritari i antidemocràtic enca·
ra existents a Catalunya». El monòlit es conservarà al magatzem 
municipal, com altres testimonis de la història local. 

Parlament de Carme Forcadell davant l’ajuntament
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CULTURA

L’Ateneu de Celrà presenta la 
programació de gener a juny 
Dinou propostes per a tots els públics, amb una 
clara aposta per la varietat i la qualitat, i amb 
dos trets distintius: la programació estable de 
dansa i els espectacles adreçats al públic fami-
liar

El 20 de gener va tenir lloc la presentació de la nova 
programació de gener a juny de 2017 de l’Ateneu, en 
un acte gratuït on van participar les joves companyi·
es de teatre i dansa de Celrà. El públic assistent va 
poder gaudir d’un tastet dels treballs de la Compa·
nyia Joves de Celrà i TxA Celrà, la Jove Companyia de 
Dansa de l’EMDC i l’obra Esbós teatral per a quatre o 
jo, amb Jan Cabarrocas, Berta Camps, Berta Prieto i 
Aina Serena.

L’Àrea de Cultura va donar així el tret de sortida als 
19 espectacles que l’Ateneu proposa per al primer se·
mestre de 2017. La temporada s’ha inaugurat amb 
Heroïnes, un atractiu recorregut per la història de la 
música amb les dones com a protagonistes, a càrrec 
de la soprano Elena Martinell i la pianista Glòria Gar·
cés.

Encara dins l’apartat musical, el cantautor mallorquí 
Tomeu Penya oferirà un nou espectacle, amb moltes 
sorpreses, i El Petit de Cal Eril presentarà el seu disc 
La força, que ens emocionarà i ens descobrirà nous 
enigmes. 

El Mag Lari, amb el seu nou treball, posarà el toc 
d’humor i de màgia a la programació, i també riu·
rem amb l’espectacle Hotot, interpretat en solitari per 
Marcel Tomàs, un dels millors actors còmics del país. 

Per als amants del teatre de text, no us perdeu l’obra 
Pares nostres, de la Cia. Indòmita, escrita per qua·
tre de les millors dramaturgues del moment (Lluïsa 
Cunillé, Marta Buchaca, Victoria Szpunberg i Marta 
Aguilar). Una proposta íntima i diferent, dirigida per 
Ivan Morales i interpretada per David Planas i Jordi 
Gilabert. 

En clau de clown, però amb una posada en escena 
propera al públic i plena de missatges, l’Ateneu ofe·
rirà un petita joia aclamada pel públic de Fira Tàrre·
ga 2016, l’espectacle Nàufrags, de la Cia. Industrial 
Teatrera. I també en registre de clown, la Cia. Estat 
Particular presentarà el seu nou treball Pensió L’Edèn. 

Pel que fa a la dansa, dins el programa «Coneguem 
els nostres creadors», l’Escola Municipal de Dansa i 
el Teatre Ateneu han programat tallers i classes ma·
gistrals amb el coreògraf Thomas Noone, i per al Dia 
Internacional de la Dansa el Col·lectiu Big Bouncers 
oferirà tallers i l’actuació Catàleg d’Errors, conjunta·
ment amb alumnes de l’Escola Municipal de Dansa, a 
La Fàbrica de Celrà.

A Itimad, Nur Camerata i la Cia. UnSolTraç fusionen 
música i dansa per explicar la història d’una bugadera 
de Sevilla que gràcies als seus dots de poetessa es va 
convertir en reina. I la companyia Brodas Bros, tot un 
referent en la barreja d’innovació tecnològica i dansa 
urbana, ens farà viatjar fins a l’any 2222, amb una 
missió: salvar el planeta Terra. 

Un apartat destacat són els espectacles adreçats al 
públic familiar. Després del teatre d’ombres d’El prín-
cep granota, de la Cia. Animamundi, podrem gaudir 
de les titelles amb Valentina, de la Cia. Forani Teatre; 
d’un petit musical a càrrec de la Cia. Gaia Contes, 
que utilitza el personatge de la Caputxeta Vermella 
per explicar la vida d’Irena Sendler, una infermera 
valenta i decidida que va salvar milers de nens de la 
gola dels llops a l’inici de la Segona Guerra Mundial; i 
de l’espectacle Loops, de la Cia. Engruna Teatre, que 
barreja música, titelles, objectes i teatre.

Completa la programació Núvols, de la Cia. La Petita 
Malumaluga, una proposta adreçada a infants a partir 
de 0 anys que farà participar tota la família a través 
del llenguatge musical i corporal.

Per a més informació i venda d’entrades: ateneu.
celra.cat 

El Petit de Cal Eril

El Mag Lari
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COMPROMÍS INTERNACIONAL

Parlem de cooperació: com funciona 
l’acció humanitària
Actualment es fa servir tant la retòrica humani-
tària que sembla interessant fer una breu cla-
rificació entre els diferents conceptes i la seva 
terminologia. Aquest article, doncs, intenta 
ajudar a comprendre alguns dels elements de 
la cooperació internacional.

La cooperació per al desenvolupament és el conjunt 
d’accions dissenyades i executades per actors públics 
i privats de diferents països, que busquen promou·
re un progrés més just i equilibrat en el món, amb 
l’objectiu de construir un planeta més segur i pacífic. 
Hi ha diferents tipus de cooperació segons quins en 
són els actors principals: cooperació bilateral, entre 
govern donant i govern receptor; cooperació multi·
lateral, entre govern donant i organitzacions inter·
nacionals (com les Nacions Unides); cooperació des·
centralitzada, engegada des de les administracions 
subestatals (com els governs autonòmics, les diputa·
cions i els ajuntaments), i cooperació tècnica, on l’in·
tercanvi és de coneixements per augmentar les ca·
pacitats d’institucions i persones i promoure el propi 
desenvolupament. 

Un dels instruments de la cooperació internacional és 
l’acció humanitària, basada en el conjunt d’accions 
per ajudar les víctimes de desastres, naturals o per 
conflictes armats. Aquestes accions s’orienten a ga·
rantir la subsistència de les persones i a protegir·ne 
els drets fonamentals, així com a proveir béns, ai·
xopluc, aigua potable, aliments, atenció sanitària i 
capacitats per a la recuperació. Les porten a terme 
actors nacionals i internacionals, públics, privats i 
multilaterals. L’acció humanitària és un concepte més 
ampli que el d’ajut humanitari i d’emergència, perquè 
inclou la protecció i l’acompanyament de les víctimes, 
el testimoniatge, la denúncia i la pressió política.

Quins són els actors i quin és el seu rol

Les persones o col·lectius que participen dins de l’ac·
ció humanitària són el que es coneix com a actors 
del sistema humanitari; les seves característiques i 
la relació entre ells són el que permet portar a terme 
l’ajuda en emergència i l’ajuda humanitària.

Els actors de l’acció humanitària són els governs do·
nants que aporten diners, sigui en forma de coopera·
ció bilateral o multilateral (EUA, Unió Europea, món 
àrab...); les agències de les Nacions Unides (UNI·
CEF, FAO, OMS, PMA...), que utilitzen el finançament 
que reben de les seves pròpies activitats i/o a través 
de les organitzacions no governamentals (ONG); les 
ONG internacionals (Metges sense Fronteres, Acció 
Contra la Fam, OXFAM Intermón...), que realitzen les 
accions i activitats d’acció humanitària directament 
amb les persones afectades per l’emergència, gràci·
es a les donacions de les entitats donants i de la po·
blació civil; les ONG nacionals o altres organitzacions 

Montse Escruela a Etiòpia, l’agost de 2011, durant l’emergència de fam a la Banya d’Àfrica
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comunitàries, que tenen el mateix rol de les ONG in·
ternacionals però des de l’àmbit local (amb el valor 
afegit del coneixement del seu poble); els governs 
del països receptors, com a principals responsables 
de protegir la seva població, amb el dret i l’obligació 
de participar en la gestió de la resposta a l’emergèn·
cia; la població receptora, com a agents actius de la 
solució a les crisis i únics garants de la sostenibilitat 
a mitjà termini, així com del pas a projectes de reha·
bilitació i desenvolupament; els mitjans de comuni·
cació; l’opinió pública; i, darrerament, les forces ar·
mades.

Què podem fer nosaltres

Hem vist, doncs, que formem part de la cooperació 
internacional com un actor més dins l’acció humani·
tària. Llavors ens podem fer la pregunta de què po·
dem fer com a opinió pública. I una possible respos·
ta seria: siguem agents del canvi. Podem començar 
per estar informats, ser sensibles als temes socials, 

tant els de casa com els de més lluny; podem partici·
par en els debats de pressupostos municipals per un 
compromís clar amb la cooperació al desenvolupa·
ment, destinar·hi el 0,7% del pressupost municipal; 
podem demanar a les nostres escoles que la realitat 
internacional sigui coneguda pels alumnes; podem 
participar en campanyes solidàries de les ONG, com 
la Trailwalker d’OXFAM Intermón, la Cursa contra la 
Fam d’Acció contra la Fam, etc.; podem introduir ac·
tivitats solidàries dins del nostre dia a dia, com el co·
merç just o els restaurants contra la fam; ens podem 
fer socis d’una entitat d’acció humanitària; podem fer 
un donatiu quan hi ha una emergència, etc.

En conclusió, podem ser agents actius per un pro·
grés més just i equilibrat en el món, amb l’objectiu de 
construir un planeta més segur i pacífic.

Montse Escruela i Cabrera, 
coordinadora de salut i nutrició de l’equip d’emer-

gències d’Acció Contra la Fam (http://www.accion-
contraelhambre.org)

Ja fa més de cinc anys (2011) que va començar el 
conflicte a Síria, que va provocar i encara provoca 
la crisi migratòria més gran després de la II Guerra 
Mundial. Davant aquestes circumstàncies excepci·
onals, la resposta de les principals potències euro·
pees ha estat el tancament de les fronteres, sense 
mostrar cap mena de compassió davant de perso·
nes que només pretenen refugiar·se de la guer·
ra. Una de les solucions que resten per fer front a 
aquesta barbàrie són les petites iniciatives d’orga·
nitzacions i persones que, d’una manera o altra, 
col·laboren perquè l’estada d’aquestes persones 
davant la frontera sigui la més digna possible. 

Així va ser com va sorgir la iniciativa del Jovent de 
Celrà d’iniciar una recollida de diners després que 
tres dels seus membres decidissin anar a Tessalòni·
ca (Grècia) a principi d’estiu per ajudar a dignificar 
l’estada de les persones refugiades al camp milita·
ritzat de Cherso.

Després de només una setmana, el recompte de di·
ners va sobrepassar les nostres expectatives, fins a 
arribar a una quantitat de 4.339 euros. Fins i tot un 
cop vam tancar les donacions encara hi havia gent 
que ens demanava si eren a temps de fer transfe·
rències. En aquesta iniciativa solidària hi van col·
laborar moltes entitats del poble, com L’Armari, 
el Jovent de Celrà, Connexió Papyrus, Partisano o 
l’Associació de Voluntaris, i també de municipis de 
les rodalies, com l’Escola Aixart de Cervià de Ter o 
l’Escola Pla de l’Ametller de Banyoles, sense oblidar 
totes les persones que ho van fer a títol individual, 
que no van ser poques. 

Tal com va dir la nicaragüenca Gioconda Belli, la so·
lidaritat és la tendresa dels pobles, i tant de bo ho 
sigui per molt de temps veient la poca compassió 
de les institucions que decideixen mantenir milers 
i milers de persones i famílies davant de les fron·
teres, després d’haver·ho deixat tot enrere, sense 
saber quan podran traspassar·les, si ho fan, sota 
unes circumstàncies miserables i precàries, amb un 
sol espaterrant a l’estiu i una fred esfereïdora a l’hi·
vern.

Pere Martín,  
membre del Jovent de Celrà i del Casal Popular de 

Joves El Moll

COMPROMÍS INTERNACIONAL

La iniciativa solidària del Jovent de Celrà

L’hort al camp de refugiats de Cherso, creat a partir de 
les aportacions de Celrà
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Àngels Miret: «La mort és un tema 
tabú: vivim com si fóssim eterns»

La mestra i exdirectora de L’Aulet Àngels Miret 
Rial ha publicat el llibre El centre educatiu de 
dol. Guia per afrontar la mort, el dol i les pèr·
dues en els centres educatius (Tarannà, 2016), 
una guia per a professors i professionals sobre 
com encarar la mort i altres pèrdues, sense pors 
ni neguits, amb els alumnes. El llibre, que es va 
presentar el passat mes d’octubre a la Biblioteca 
Municipal de Celrà, també conté un recull de les 
experiències viscudes per l’autora. Miret reivin-
dica el missatge d’Alba Payàs a El mensaje de 
las lágrimas: «Les paraules de dolor comparti-
des obren els nostres cors i els uneixen. Alesho-
res, el nostre dol fa menys mal».

De què tracta el llibre?

El llibre vol ser una ajuda per als centres educatius i 
altres professionals o famílies que han d’afrontar dife·
rents tipus de pèrdues i senten la necessitat d’acom·
panyar els infants o adolescents. 

Com va aparèixer la idea d’El centre educatiu de 
dol? Va ser arran d’experiències personals? 

Després de la mort de la Jana i d’en Pol, alumnes de 
L’Aulet quan jo n’era la directora, vaig anar a treballar 
als Serveis Educatius del Baix Empordà. L’EAP (Equip 
d’Assessorament Psicopedagògic) em va començar 
a demanar suport quan es trobaven amb diferents 
pèrdues per mort a les escoles. Així va ser com vaig 
començar a donar suport als claustres, quan patien 
la mort d’alguna persona de la comunitat educativa: 
alumnes, pares o mares... I vaig sentir la necessitat 
de formar·me en aquest tema. La complexitat d’al·
guns casos em va empènyer a fer·ho per poder aju·
dar millor. Teníem, per una banda, les experiències 
viscudes, que en tots dos casos van ser molt viscudes 
i sentides. I també un material molt valuós: tot el que 
havíem fet per acomiadar els dos alumnes i la grava·
ció dels actes de comiat a l’escola. Era un material 
molt bo per deixar·lo en un calaix, però alhora és un 
material d’alta sensibilitat i emoció que calia tractar 
amb guants de seda. Per aquest motiu, el llibre es va 
anar elaborant a foc lent, com els processos de dol. 
He estat en contacte sempre amb les famílies, dema·
nant·los la seva opinió i col·laboració. Sense el seu 
suport el llibre no s’hauria publicat i els ho vull tornar 
a agrair des d’aquesta publicació. 

Com s’han d’encarar i treballar les pèrdues als 
centres educatius? 

En el llibre hi ha tres blocs amb orientacions sobre com 
tractar cada moment després d’una pèrdua significati·
va: com afrontar el dol, com acompanyar el dol i com 
viure’l. En el primer bloc hi ha orientacions concretes 
per afrontar diferents tipus de pèrdues i situacions di·
verses amb què es troben els centres. Afrontar signi·
fica que hi ha d’haver la intenció de treballar aquest 
tema, de parlar·ne obertament, de voler ajudar al mà·
xim l’alumnat que pateix. En el segon apartat s’expo·
sen un seguit d’aspectes clau per a l’acompanyament 
emocional. Un cop s’ha afrontat el que ha succeït, cal 
fer un bon acompanyament, a curt, mitjà i llarg termi·
ni. En el darrer apartat es descriuen els actes de co·
miat de la Jana i d’en Pol i de dos centres més. També 
hi ha testimonis que exemplifiquen com ho van viure 
diferents persones. Els exemples descrits al llibre són 
una orientació i també un homenatge a tots els nens i 
nenes que han mort en edat escolar.

Es treballa suficientment aquest tema a les es-
coles? Quin ha de ser el repte del professorat?

La mort és un tema tabú encara. Vivim com si fóssim 
eterns i per aquest motiu s’amaga, no se’n parla. Són 

L’Àngels Miret durant una de les presentacions del seu llibre
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

Onze persones participen en la pri-
mera edició d’aquest itinerari forma-
tiu en agricultura biològica, desbros-
sament forestal i cooperativisme 

El 2016 la Diputació de Girona premiava 
per primer cop projectes de caràcter in·
novador i amb capacitat de millora soci·
oeconòmica del territori, amb intenció de 
continuïtat i possibilitat de ser transferits 
a la resta de la demarcació. L’Àrea de Pro·
moció Econòmica i Desenvolupament Lo·
cal de l’Ajuntament de Celrà va concórrer 
a la convocatòria amb el projecte «Con·
rea’t», un itinerari integral de capacitació 
formativa en agricultura ecològica i apro·
fitament de la biomassa de les Gavarres 
combinat amb un acompanyament en la 
creació d'una cooperativa de serveis.

Aquest itinerari competencial, adreçat a 
persones aturades de llarga durada, es·
pecialment majors de 45 anys, i joves 
desocupats, es va dissenyar amb la vo·
luntat de formar les persones seleccio·
nades en uns oficis en clar retrocés com 
són el d'agricultor/pagès i el de treba·
llador forestal. A banda de formar, l’ob·
jectiu del projecte era facilitar la creació 
d’una cooperativa que es pogués au·
togestionar i autoabastir, i generar així 
ocupació estable.

L’Ajuntament de Celrà va presentar la 
sol·licitud amb el suport dels pobles del 

territori del Ter·Gavarres, de les empre·
ses del sector (Sala Forestal, Montsoliu) 
i de l’Associació de Propietaris Forestals 
de Celrà, i va ser guardonat amb 16.500 
euros, que representaven el 75% del 
cost total del projecte.

La formació, a càrrec de la cooperativa 
Idària amb el suport de l'Àrea de Pro·
moció Econòmica, es va iniciar el 3 d'oc·
tubre i va finalitzar el 30 de novembre. 
Hi van participar 11 persones de Celrà i 
del Ter·Gavarres, que van rebre 90 ho·
res de formació tècnica en treballs fo·
restals, 90 hores de formació tècnica en 
horticultura ecològica i 20 hores de for·
mació en cooperativisme, i van realitzar 
4 visites a empreses i cooperatives del 
sector: Can Serrà, Foresterra, Ecovilosa 
i Can Sala.

Les tasques forestals que van portar a 
terme anaven des de desbrossament de 
camins i marges a aclarides i tala d'ar·
bres en zones boscoses del terme muni·
cipal de Celrà. La formació en agricultu·
ra ecològica es va realitzar en una finca 
d'uns 850 m2 de la zona del Pla de Celrà, 
entre el riu Ter i el polígon industrial, i 
la formació en cooperativisme es va im·
partir als locals de Promoció Econòmica.

L’experiència va assolir més d’un 60% 
d’inserció: 2 participants van trobar fei·
na gràcies a l’impuls del projecte, 4 van 
entrar a formar part de la cooperativa 
Idària i 1 va passar a la brigada munici·
pal amb la previsió també d’integrar·se 
a Idària. 

«Conrea’t»:  
un programa formatiu innovador

pocs els centres que treballen aquest tema de ma·
nera preventiva. El professorat tampoc està format 
i és normal que no sàpiguen com tractar·ho a l’au·
la. Es tem la reacció de les famílies, de l’alumnat, i 
les emocions personals que poden sorgir. Però el que 
és cert és que tots els centres que ja han afrontat 
una pèrdua se senten molt satisfets de la feina que 
han fet, i quan en pateixen alguna altra ja saben com 
afrontar-la, i això els dóna molta tranquil·litat i confi·
ança. El repte del professorat hauria de ser la volun·
tat d’afrontar, sense por, la mort, el dol i la pèrdua a 
l’aula, ja que és una oportunitat pedagògica molt im·
portant i un treball emocional profund que deixa em·
premtes molt significatives per a tota la vida.

Presentació del llibre a la Biblioteca Municipal de Celrà, el 
mes d’octubre passat

Treballs d’agricultura ecològica del projecte «Conrea’t» (foto: tergavarres.cat)
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GENT GRAN | Ampliació de l’Espai Respir. El 3 
d’octubre l’Ajuntament va aprovar l’ampliació ho·
rària de l’Espai Respir, un recurs gratuït d’atenció 
especialitzada adreçat a la gent gran del municipi 
amb poca autonomia personal i a les seves famíli·
es. L’Ajuntament posa a la seva disposició un servei 
de transport adaptat per recollir les persones usuà·
ries als seus domicilis i traslladar·les al Casal de la 
Gent Gran de Can Ponac. Amb aquesta modificació, 
el servei passa de prestar·se dos dies a la setmana 
(dimarts i dijous) a tres dies (dimarts, dijous i di·
vendres, de 10 a 13 h).

IGUALTAT | Conveni de col·laboració amb 
l’Observatori contra l’Homofòbia. El Ple d’octu·
bre va aprovar per unanimitat col·laborar amb l’Ob·
servatori contra l’Homofòbia (OCH) en l’estudi i el 
seguiment de denúncies de vulneracions dels drets 
i llibertats del col·lectiu LGTB, així com en el trac·
tament psicològic i acompanyament de les víctimes 
d’agressió i/o discriminació. Si s’ha patit o s’ha es·
tat testimoni d’una agressió de caràcter homòfob, 
lesbòfob o trànsfob, els fets es poden denunciar en 
línia a través del web observatori·contra·homofo·
bia.blogspot.com. 

Eugeni Rodríguez, president de l’OCH, i Dani Cornellà, 
alcalde de Celrà, van signar el conveni a l’ajuntament el 
17 de novembre.

SALUT | No als comptadors telegestionables. 
El Ple d’octubre va aprovar per unanimitat instar 
els governs de l’Estat i de la Generalitat a suspen·
dre la implantació dels comptadors de llum teleges·
tionables (els anomenats comptadors intel·ligents) 
fins que no es garanteixi la seva innocuïtat sobre 
la salut i la protecció de les dades personals de les 
persones usuàries. La moció, impulsada per Pla·
taforma Stop Comptadors, assegura que aquests 
aparells suposen una font de contaminació electro·
magnètica permanent que pot tenir efectes adver·
sos sobre la salut de les persones.

CORPORACIÓ | Relleus al Ple municipal. Al ple 
ordinari d’octubre, celebrat el dia 11, va prendre 
possessió Sònia Fortià Martí com a regidora de la 
CUP·PA, en substitució d’Héctor Cabrera Valera. I 
al ple ordinari de novembre, celebrat el dia 8, va 
prendre possessió Laura Manzano Casademont com 
a regidora d’iCelrà·ERC·AM, en substitució de Susa·
na Pascual Pozo. 

COMPROMÍS NACIONAL | Suport al regidor de 
Vic investigat per sedició. En el Ple ordinari de 

novembre es va aprovar per unanimitat una moció 
de suport al regidor de Vic Joan Coma i Roura, acu·
sat del delicte de sedició per haver donat suport a 
la declaració del 9·N. L’alcalde va procedir a la lec·
tura íntegra de les declaracions de Joan Coma per 
les quals se li va obrir la investigació judicial, i a 
continuació tots els regidors i regidores del plena·
ri van intervenir per manifestar que n’assumien el 
contingut.

PROMOCIÓ ECONÒMICA | Èxit de participació 
del tour de tapes «Celrà al Plat». De l’1 a l’11 
de novembre es va dur a terme la campanya «Cel·
rà al Plat», organitzada per l’Associació de Comer·
ciants amb el suport de l’Àrea de Promoció Econò·
mica de l’Ajuntament. La iniciativa incloïa l’elecció 
de la tapa més representativa de Celrà i un sorteig 
amb dos premis entre les persones que acudissin 
a algun dels establiments participants per tastar i 
votar els plats a concurs. S’estima que durant els 
sis dies que va durar la campanya es van consumir 
unes 800 tapes. La guanyadora va ser la cua farcida 
de L’Alau Restaurant & Tapes. 

Lliurament a L’Alau del diploma a la tapa més 
representativa (foto: tergavarres.cat)

MEDI AMBIENT | Arranjament de camins fo-
restals. El novembre passat van finalitzar els tre·
balls d’arranjament dels camins de les Planes, dels 
Àngels i de Sant Miquel per la Creu Palomera per 
millorar·ne l’estat del ferm i així facilitar el trànsit 
de vehicles d’extinció d’incendis. Aquests vials es 
troben catalogats com a secundaris dins la xarxa 
viària estratègica del Pla de prevenció d’incendis fo·
restals. Els treballs han estat executats per l’Ajun·
tament amb l’ajut financer del Fons FEADER de la 
Unió Europea i el Departament d’Agricultura, Rama·
deria, Pesca i Alimentació.

SOLIDARITAT | Vesprada Refugiada a Can 
Cors. El 26 de novembre la celranenca Marina Gil 
i el Jovent de Celrà, amb la col·laboració de l’Ajun·
tament, van organitzar al teatre de Can Cors la 
Vesprada Refugiada, un acte solidari amb teatre, 
música, begudes i pintxos, que va incloure la repre·
sentació de l’obra Esbós teatral per a quatre o jo, a 
càrrec de joves actors de Celrà, i les actuacions de 
la Coral Local, Les Mariterrànies, Fina Fina i Le Petit 
Comité. Els guanys de l’entrada inversa, un total de 
2.300 euros, es van destinar al Centre Social per a 
la Llibertat del projecte Micròpolis (micropolissoli·
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darity.wordpress.com), una entitat que treballa per 
potenciar la integració de les persones refugiades a 
la comunitat de Tessalònica i trencar l'aïllament en 
què viuen els camps. 

ESPORTS | Noves instal·lacions esportives al 
municipi. El 27 de novembre, després d’un perí·
ode de proves gratuït i un cop instal·lat el sistema 
de reserves de pista en línia, va entrar en ple fun·
cionament la pista de pàdel municipal, situada al 
carrer Pins d’en Ros, molt a prop de les pistes de 
tennis. Les persones que vulguin fer ús de la pista 
han de fer la reserva mitjançant el web celrapadel.
reservaplay.cat, o bé des d’un dispositiu mòbil amb 
l’aplicació Reservaplay de Softneos. D’altra banda, 
l’Ajuntament ha iniciat els tràmits per a la construc·
ció d’una nova pista poliesportiva municipal, prepa·
rada per jugar·hi a futbol, bàsquet i voleibol, que 
s’aixecarà a la parcel·la d’equipaments situada en·
tre la carretera de Juià i els carrers Aumet, Bòbiles 
i Canigó.

HABITATGE | Pisos socials a la casa Feliu. Al 
Ple de desembre es va aprovar una modificació del 
planejament urbanístic per tal de construir dos pi·
sos amb finalitats socials a la casa Feliu, immoble 
del carrer Major propietat de l’Ajuntament que ja va 
ser rehabilitat el 2015. Els nous habitatges es desti·
naran a lloguer social i situacions d’emergència ha·
bitacional. Es preveu que les obres de construcció 
tinguin lloc aquest mateix any.

SERVEIS | Nou contracte de manteniment de 
l’enllumenat públic. L’Ajuntament ha adjudicat el 
contracte del servei de manteniment de les instal·
lacions de l’enllumenat públic de Celrà durant els 
propers dos anys per un import de 48.216,10 €. De 
les tres empreses que es van presentar a concurs, 
l’adjudicatària ha estat Etra Bonal, amb una rebai·
xa del 33,3% sobre el preu de licitació inicial. L’em·
presa s’ha fet càrrec del servei des de l’1 de gener 
i ha posat a disposició de la ciutadania un sistema 
de recepció d’avisos d’avaries (vegeu telèfons a la 
contraportada).

CULTURA | Celrà, aparadors artístics. Les àre·
es de Promoció Econòmica i de Cultura de l’Ajun·
tament han impulsat conjuntament una iniciativa 
amb el doble objectiu de promocionar els artistes 
locals i impulsar locals comercials actualment deso·
cupats. En l’exposició «Celrà, aparadors artístics», 
que es va inaugurar el desembre i romandrà ober·
ta fins al maig, nou pintors, escultors i ceramistes 
de la zona Ter·Gavarres exhibeixen la seva obra en 
cinc aparadors comercials del poble, la majoria ubi·
cats al Barri Vell. Els propietaris han cedit de ma·
nera gratuïta els locals a canvi que el consistori en 
promocioni el lloguer o la venda. 

El 25 de febrer tindrà lloc una visita comentada a 
l’exposició. A cadascun dels aparadors de la mos·
tra, els artistes que hi exposen explicaran la seva 
obra i el seu mètode de treball, i respondran les 
preguntes que puguin sorgir.

CELRÀ AL DIA
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Dades de contacte i horaris
d'atenció de les regidories

Daniel Cornellà Detrell (CUP)
Alcalde · Hisenda, Seguretat, Cultura, Mobilitat, Serveis i Urbanis·
me
A/e: alcalde@celra.cat 
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Josep Bartis Fàbrega (CUP)
1r tinent d’alcalde · Règim Intern, Salut, Educació, Esports i Pro·
moció Econòmica
A/e: pbartis@celra.cat 
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Eulàlia Ferrer Benito (CUP)
2a tinenta d’alcalde · Participació i Medi Ambient
A/e: eferrer@celra.cat 

Jan Costa Rengel (CUP)
3r tinent d’alcalde · Serveis Socials i Habitatge
A/e: jcosta@celra.cat 

Mar Camps Mora (CUP)
4a tinenta d’alcalde · Atenció Ciutadana, Compromís Nacional i In·
ternacional i Comunicació i Noves Tecnologies
A/e: mcamps@celra.cat 

Sònia Fortià Martí (CUP)
Joventut i Igualtat 
A/e: sfortia@celra.cat 

Mercè Amich Vidal (CUP)
Gent Gran i Patrimoni
Portaveu del grup municipal
A/e: mamich@celra.cat 

Gerard Fernàndez Tatjé (iCelrà-ERC)
A/e: gfernandez@celra.cat 

Enric Cabarrocas Illa (iCelrà-ERC)
Portaveu del grup municipal
A/e: ecabarrocas@celra.cat 

Jordi Puig Boada (iCelrà-ERC)
A/e: jpuig@celra.cat 

Laura Manzano Casademont (iCelrà-ERC)
A/e: lmanzano@celra.cat 

David Mas Roselló (PDeCAT)
Portaveu del grup municipal
A/e: dmas@celra.cat 

Irina Gil Abuin (PDeCAT)
A/e: igil@celra.cat

PER CONCERTAR VISITA TRUQUEU AL 972 49 20 01

Ajuntament  972 49 20 01

Serveis Socials   972 49 22 24

Àrea de Cultura  972 49 30 26

Àrea de Promoció Econòmica  
i Desenvolupament Local  972 49 25 67

Oficina d’Atenció del  
Porta a Porta  972 49 46 50

Biblioteca Municipal  972 49 41 41

Centre Cívic La Fàbrica  644 36 38 35

Piscina Municipal  972 49 30 30

Pavelló Municipal d’Esports  972 49 29 83

Casal de la Gent Gran  
Can Ponac  972 49 47 67

Radio Celrà 107.7  972 49 30 03

Escola L’Aulet  972 49 23 05

Escola Les Falgueres  972 49 21 25

IES de Celrà  972 49 24 05

Escola Bressol Trapelles  972 49 24 52

Escola Bressol Gínjols  972 49 40 30

Escola de Música del Gironès  972 21 32 62

Escola Municipal de Dansa  972 49 26 58

Jutjat de Pau  972 49 40 52

CAP (visites)  902 11 14 44

CAP (urgències)  972 49 25 00

Servei d’ambulàncies  061

Hosp. Josep Trueta (Girona)  972 94 02 00

Hosp. Santa Caterina (Salt)  972 18 26 00

Farmàcia Dellonder  972 49 20 18

Farmàcia Batllori  972 49 35 52

Mossos d’Esquadra (Girona)  088

Bombers (Girona)  085

Renfe (Girona)  972 20 70 93

Estació d’autobusos (Girona)  972 21 23 19

Taxi  972 49 41 74

 609 80 62 06

 618 41 91 11

Electricitat L’Aurora  972 20 17 92

Endesa Energia  800 76 07 06

Etra Bonal (enllumenat públic)  696 42 58 47

 696 42 58 50

                       (urgències)  606 94 18 73

Gas Natural  900 76 07 60

Aigua Prodaisa  972 20 20 78

Telèfons a mà

Servei d’atenció ciutadana i registre municipal d’entrada
Horaris d’atenció presencial: 
 · De dilluns a divendres de 8.30 h a 14.30 h
 · De dimarts a dijous de 16.30 h a 19 h


