
LA CELRANENCA
NOTÍCIES 

Vols participar als 
Pastorets de Celrà? 
Vine a la trobada 
del dimecres 15
L’associació Els Pastorets 
de Celrà ja està preparant 
les funcions de les properes 
festes de Nadal i ha fet una 
crida a totes les persones 
que s’hi vulguin afegir.

La trobada tindrà lloc el 
dimecres 15 de setembre, a 
les 20 h, al Teatre L’Ateneu.

L’associació es va crear 
a partir de la recuperació 
de les representacions dels 
Pastorets a Celrà, l’any 2008 
i de seguida es va consolidar 
com una de les activitats de 
referència a la programació 
nadalenca del municipi.

Inscripcions a 
l’Escola d’Art: 
últimes places 
disponibles
El 4 d’octubre començarà 
el nou curs de l’Escola 
Municipal d’Art de Celrà.
Encara us podeu inscriure a 
les darreres places disponibles 
per als diferents cursos. 

L’Escola Municipal d’Art és un 
espai d’aprenentatge en l’àmbit 
de les arts plàstiques i visuals 
i la cultura en general. Ofereix 
una extensa oferta d’activitats, 
algunes d’elles en format anual i 
d’altres com a monogràfics. Acull 
alumnat de totes les edats, des 
d’infants a persones adultes.

L’escola, coordinada per 
l’Àrea de Cultura, ofereix 
formació regular de fotografia, 
ceràmica, dibuix i pintura 
i restauració de mobles, a 
més de cursos monogràfics. 
Trobareu tota la informació 
a https://celracultura.cat.

Nova temporada 
del Teatre L’Ateneu
La programació de la temporada 
de tardor del Teatre L’Ateneu ja es 
pot consultar al web celracultura.
cat. Les entrades es posen a la 
venda a partir de l’1 de setembre, 
en línia a la mateixa web i 
presencialment a l’ajuntament, 
en horari d’atenció al públic.

A més dels espectacles de 
la Faktoria d’Arts Escèniques 
i de Meri Yanes, dels quals 
us informem en la notícia 
ampliada d’aquesta pàgina, 
hi destaquen els espectacles 
Somnàbuls, de Llàtzer Garcia 
(9 d’octubre), Cancun, a càrrec 
de la companyia local Toc de 
Teatre (23 i 24 d’octubre), i Que 
s’acabi el món és culpa meva, 
d’Èlia Borràs, Berta Camps i 
Eva Farré (20 de novembre).

Inscripcions a 
les activitats 
fisicoesportives, del 
6 al 10 de setembre
L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament 
va iniciar a finals de juliol les 
inscripcions a les activitats 
fisicoesportives que es portaran 
a terme al pavelló municipal 
d’esports el curs 2021-2022. El 
segon període d’inscripcions, 
per a les places restants, tindrà 
lloc del 6 al 10 de setembre.

Les inscripcions a les 
activitats del pavelló polisportiu 
es fan en línia a la web de 
l’Ajuntament de Celrà.

Les activitats per a gent gran 
es faran de forma presencial 
al local de Can Ponac, del 6 
al 10 de setembre, de 10 a 12 
h, i el dijous 16, de 17 a 19 h.

ESPORTS

Ha entrat en 
funcionament 
el nou parc de 
cal· listènia de Celrà

Ja està en funcionament el 
parc de cal·listènia de Celrà, 
situat al costat de la rotonda de 
l’avinguda de Palagret, a prop de 
la zona esportiva del municipi.
La creació d’un parc de cal·listènia 
o de «street workout» va ser 
la proposta més votada al 
pressupost participat de 2021.
La cal·listènia és una activitat 
física apta per a totes les edats 
en què es treballa amb el propi 
pes corporal fent diversos 
exercicis, amb l’objectiu de 
millorar la forma física i la salut.
L’entrenament amb aquests 
exercicis permet treballar 
la força, la resistència, la 
coordinació o l’agilitat, i tots 
ells permeten anar afegint nous 
nivells de dificultat segons les 
necessitats dels entrenaments.

TEATRE

La Faktoria i Festival Còmic obren 
la nova temporada de teatre
La Faktoria d’Arts Escèniques de 
Celrà, juntament amb la Fleca 
(entitat celranenca LGTBIQ+) 
ha creat l’espectacle de cabaret 
titulat Fluint a través del 
gènere, amb l’assessorament 
pedagògic de Lo Relacional 
en temes de gènere. Aquest 
espectacle obrirà la temporada 
de tardor al Teatre L’Ateneu, 
el dijous 23 de setembre, a les 20 h.

Dos dies després, el dissabte 
25, es presenta Pos-It, una 
proposta conjunta del Festival 
Còmic de Figueres i l’actriu Meri 
Yanes, després de la seva estrena 
a Figueres durant el festival.

En el marc del confinament 
motivat per la pandèmia i l’afectació 
que ha tingut per a les persones 
malaltes d’alzheimer, el festival ha 
unit forces amb el psicòleg Oriol 
Turró i la geriatra Maria del Mar 
Fernández Adarve per proposar 
a Meri Yanes i al director Martí 
Torras la creació d’un espectacle 
tendre i divertit, a partir de textos 
de Martí Torras i Sadurní Vergés.

FULL INFORMATIU PERIÒDIC DE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ SETEMBRE 2021CELRÀ

Meri Yanes, en una escena de “Pos-It”.

MEDI AMBIENT

Ajuts a l’autoconsum i 
l’emmagatzematge amb 
fonts d’energia renovable
El 29 de juny el Consell de 
Ministres va aprovar concedir 
660 milions d’euros, ampliables 
a 1.320 milions, en ajudes per a 
instal·lacions d’autoconsum (fins 
a 900 milions), emmagatzematge 
darrere del comptador (fins 
a 220 milions) i climatització 
amb energies renovables 
(fins a 200 milions).

Les comunitats autònomes 
els disseminaran per tot el 
territori fins al 2023. Aquestes 
són les primeres línies a gran 
escala adreçades a autoconsum 
i emmagatzematge.

L’Institut per a la 
Diversificació i l’Estalvi de 
l’Energia (IDAE) coordinarà 
les actuacions i de fer un 
seguiment de la seva evolució. 
Aquestes línies en l’àmbit estatal 

de Promoció Econòmica i 
Desenvolupament Local
Web: http://www.ddgi.
cat/formacioenxarxa

INSCRIPCIONS A L’ESCOLA 
D’ART DE CELRÀ
Curs 2021-2022
Últimes places disponibles!
Inici de curs: 4 d’octubre
Més informació  i inscripcions 
a www.celracultura.
cat o presencialment a 
l’Ajuntament de Celrà.

INSCRIPCIONS AL CLUB 
RÍTMICA CELRÀ
Inscripcions obertes de 
gimnàstica rítmica i balls 
esportius. Consulteu la web i a 
partir del dimecres 13, a les 17 h, 
al pavelló municipal de Celrà
Organitza: Club Rítmica Celrà
Web: https://clubritmicacelra.
wixsite.com/website

TALLER DE DANSA:  
PAISATGES IMPROVISATS
Amb Maria Mora i Guillem 
Rodri (músic)
Dissabte 25 de setembre, 
a les 10.30 h, a l’Escola 
Municipal de Dansa
Preu: 50 €
Organitza: EMDC
Web: https://www.
escoladedansa.celra.cat

CURSOS I TALLERS

CURSOS DE CATALÀ 
Nivells Inicial, Bàsic i Intermedi
Sessions d’1,5 hores,  d’octubre a 
juny, al Centre Cultural La Fàbrica.
Preinscripcions de l’1 al 15 de 
setembre, a l’Ajuntament de Celrà
Més informació a educacio@
celra.cat o 972 49 20 21
Organitza: Àrea d’Educació

PREN EL CONTROL 
DE LA RENDIBILITAT 
DE LA TEVA PIME
Aprèn a implementar 
centres de cost.
En moltes activitats, és vital 
per a l’empresa tenir controlats 
els seus centres de cost i la 
rendibilitat d’aquests, i és 
que aquesta informació és 
fonamental per prendre les millors 
decisions a nivell de gerència.
Et proposem una xerrada en 
què aprendràs la importància 
d’aconseguir un control real de 
la rendibilitat del teu negoci, 
a centrar la teva comptabilitat 
en l’anàlisi real de costos, i a 
prendre les millors decisions 
en funció dels resultats.
Una xerrada per a gerents de pimes 
que vulguin aprendre tècniques 
per a controlar els seus negocis 
de manera eficient i efectiva.
De 9 a 11 h, al Centre de 
Promoció Econòmica
Gratuït. Organitza: Àrea 

OCUPACIÓ

El Servei 
d’Orientació Laboral 
ha gestionat més 
de 140 ofertes

Aquestes dades suposen una 
millora respecte el mateix 
període de 2020, on només 
es va arribar a 100 ofertes 
rebudes. Les 149 ofertes 
rebudes des de gener són la 
3a millor dada des de 2008.

El 60% de les ofertes tenen 
origen al mateix municipi, 
gràcies al treball de prospecció 
empresarial i relació fluïda 
amb les empreses del Polígon 
Industrial, segons apunta el 
tècnic de Promoció Econòmica, 
Narcís Torra. La resta 
d’ofertes provenen de Girona, 
Bordils, Flaçà i Vilablareix.

Al llarg d’aquests sis 
primers mesos de l’any s’ha 
aconseguit inserir al mercat 
laboral 61 persones (37 homes 
i 24 dones) amb una mitjana 
d’edat situada en els 35 anys.

En la sèrie de dades que 
recull el servei, s’observa al 
llarg dels anys que els mesos 
on es reben més ofertes són 
maig (1r) juliol (2n) i març (3r). 
La mitjana d’ofertes gestionades 
se situa en 21 ofertes per mes.

Pel que fa a les insercions, 
en el recull de dades des de 
2008, veiem com el mes de maig 
(1r) juliol (2n) i juny (3r) són els 
mesos on el SOL Celrà insereix 
més gent. Comparativament 
amb l’any 2020, primer any 
del Coronavirus, podem dir 
que les dades milloren, doncs 
l’any passat es van inserir 45 
persones, i enguany en portem 
52 (pel mateix període), i pel que 
fa a ofertes en tot l’any només 
se’n van rebre 153 i enguany ja en 
portem 149 (només fins al juliol).

Operari/a de magatzem, 
administratiu/va i netejador/a 
són les tipologies d’ofertes 
laborals que més hem 
gestionat al llarg dels anys.

Les dades de l’atur 
registrat també reflecteixen 
una millora respecte l’any 
passat, ja que enguany tenim 
194 persones inscrites i el 
2020 eren 217 persones.

Teniu més informació sobre 
què ofereix l’Àrea de Promoció 
Económica al Servei d’Ocupació 
Local de Celrà a l’apartat 
“serveis” del web municipal: 
https://www.celra.cat/wp/
ajuntament/serveis/ocupacio/

TELÈFONS 
D’INTERÈS
Ajuntament de Celrà   .  .   972 492 001
Servei de vigilància   .  .  .   683 176 606
Centre Cívic  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   644 363 835
Biblioteca Municipal   .  .   972 494 141
Ràdio Celrà 107 .7  .  .  .  .  .  972 493 003
Piscina Municipal  .  .  .  .  .  972 493 030
Pavelló d’esports   .  .  .  .  .   972 492 983
Deixalleria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  972 493 484
Servei Porta a Porta  .  .  .  972 494 650
Emergències llum   .  .  .  .  900 131 326
Serveis Socials  .  .  .  .  .  .  .  972 492 224
Promoció Econòmica  .  .  972 492 567
Cultura i de Joventut  .  .  872 723 265
La Fàbrica   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  636 189 104 
Servei d’Atenció 
a les Persones   .  .  .  .  .  .  .  972 492 200
Casal Gent Gran 
(Can Ponac)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  972 494 767
Oficina de Correus  .  .  .  .  972 494 851
CAP  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  972 492 500
CAP (24 hores)   .  .  .  .  .  .  .  903 111 444
CAT Salut respon   .  .  .  .  .  061
Servei d’ambulància   .  .  972 492 111
Hospital Josep Trueta   .  972 940 200
Hospital Sta . Caterina   .  972 182 600
Farmàcia Dellonder  .  .  .  972 492 018
Farmàcia Batlllori   .  .  .  .  972 493 552
Emergències  .  .  .  .  .  .  .  .  .  112

s’estructuren en 6 programes, 
dels quals 3 poden ser aprofitats 
per les activitats econòmiques

Programa d’incentius 1: 
Realització d’instal·lacions 
d’autoconsum, amb fonts 
d’energia renovable (fotovoltaica 
o eòlica), en el sector serveis, 
amb emmagatzematge o sense.

 Programa d’incentius 2: 
Realització d’instal·lacions 
d’autoconsum, amb fonts 
d’energia renovable (fotovoltaica 
o eòlica), en altres sectors 
productius de l’economia, amb 
emmagatzematge o sense.

Programa d’incentius 3: 
Incorporació d’emmagatzematge 
en instal·lacions d’autoconsum, 
amb fonts d’energia renovable, 
ja existents en el sector serveis 
i altres sectors productius.

Convocatòria per 
a la cobertura
d’una plaça de 
tècnic/a auxiliar 
de biblioteca

L’Ajuntament de Celrà ha fet 
pública una convocatòria de 
selecció per a la cobertura 
definitiva d’una plaça vacant 
a la plantilla i oferta pública 
d’ocupació de 2021 taxa 
consolidació, corresponent al
Grup C, subgrup C1 de règim 
laboral, per proveir la vacant 
corresponent a la plaça i lloc
de treball de tècnic/a auxiliar 
de biblioteca, amb complement 
de destí  14, complement 
específic 286,41 i jornada 
especial de 37,5 hores setmanals.

També es pretén crear una 
borsa de treball per a les vacants 
incidentals (acumulació de
tasques, suplències) i vacants de 
places quan la seva cobertura 
es consideri urgent,
necessària i imprescindible per 
a la realització de les tasques de 
gestió de la biblioteca municipal.

Les persones interessades 
en aquesta convocatòria 
trobaran les bases i tota la 
informació successiva que es 
vagi publicant al tauler d’anuncis 
electrònic (e-Tauler) de la 
corporació, al web celra.cat.



Jocs de taula
Sessió de jocs de taula a 
càrrec de La Juganera.
Cal inscripció prèvia. 
Places limitades
A les 17 h, a la biblioteca de Celrà.

Va de llops
Aparador de llops, acompanyat 
d’un bibliocarretó amb  títols 
de contes sobre llops.
A la biblioteca de Celrà

DIVENDRES

3

10

16

Cinema: Una vida 
al nostre planeta
De David Attenborough (2020)
Cicle de cinema documental.
A les 20.30, al Teatre 
L’Ateneu de Celrà.
Gratuït. Organitza: Cineclub21

DIVENDRES

Hora del conte: 
Contes africans
A càrrec de Sense Drama
Aforament limitat, cal 
inscripció prèvia.
A les 17.30 h, a la 
biblioteca de Celrà
Organitza: Biblioteca de Celrà

DIJOUS

Exposició: L’impacte 
del Pacte 2020 per al 
clima i l’energia
El Pacte de les Alcaldies per 
l’Energia Sostenible i el Clima és 
el principal moviment europeu 
en què participen les autoritats 
locals i regionals que han assumit 
el compromís voluntari de 
millorar l’eficiència energètica 
i utilitzar fonts d’energia 
renovable en els seus territoris.
Actualment el compromís dels 
municipis signants és reduir 
un 40% les emissions de CO2 
abans del 2030 i darrerament la 
UE ja recomana actualitzar a un 
55% i augmentar la resiliència 
del territori al canvi climàtic.
Aquesta exposició fa un balanç 
de les actuacions executades 
per uns 80 municipis fins a l’any 
2020 (amb el compromís inicial 
del 20% per l’any 2020) d’acord 
amb els informes de seguiment 
municipals i també mostra 
exemples de les actuacions des 
del sector terciari i residencial.
Fins al dijous 30, al vestíbul 
del Teatre L’Ateneu.
Organitza: Diputació de 
Girona-Ajuntament de Celrà.

DIMARTS Hora del conte: 
En Bum i l’estel 
dels desitjos
A càrrec d’Homenots.
Aforament limitat.
Cal inscripció prèvia.
A les 17.30 h, a la biblioteca.
Organitza: Biblioteca de Celrà.

SETEMBREAGENDA MENSUAL CELRÀ • 2021

Club de lectura
Comentarem el llibre Cavalcarem 
tota la nit de Carlota Gurt, amb 
la presència de l’autora.
A les 21 h, a la biblioteca de Celrà
Organitza: Biblioteca de Celrà.

DIVENDRES

24
Cinema: Los últimos de la 
Mejana, rebeldía y esperanza
(2020) Cicle de cinema 
documental.
Amb la participació del seu 
director, Patxi Uriz. 
A les 20.30 h, al Teatre L’Ateneu 
de Celrà. Gratuït. 
Organitza: Cineclub21.

Cinema: Vivan las antípodas
Cicle de cinema documental. 
Film de Viktor Kossakovsky (2011).
Hora: 20.30 h.
Teatre L’Ateneu de Celrà.
Gratuït. Organitza: Cineclub21.

Teatre: Pos-It 
de Martí Torras
Una coproducció del Festival 
Còmic de Figueres i Meri Yanes.
A les 20 h, al Teatre 
L’Ateneu de Celrà
Anticipada: 12 € / Taquilla: 14 €
Més informació i venda d’entrades 
a www.celracultura.cat 
o presencialment a 
l’Ajuntament de Celrà.

Seminari comptable per 
a emprenedors/es
En aquest curs aprendreu de 
forma teòrica i pràctica els 
sistemes de determinació de 
la base imposable. Diferenciar 
entre Estimació directa normal o 
simplificada; estimació objectiva 
(signes, índexs, mòduls). Es 
faran exemples de càlcul.
S’ensenyarà a portar les 
obligacions formals: Llibres 
Registre i conservació de 
documentació. Llibre d’ingressos 
i registre factures emeses. Llibre 
de despeses i registre de factures 
rebudes. Llibre de béns d’inversió. 
Càlcul d’amortitzacions dels 
béns d’inversió. Llibres Registre i 
conservació de documentació per 
tenir-ho tot en ordre per al màxim 
control de l’activitat i també de 
cara a possibles inspeccions.
Formació a càrrec de 
professional economista.
*Recomanem portar ordinador 
a la 2ª sessió pràctica.
A les 16 h, al Centre de 
Promoció Econòmica.

DIJOUS Seminari comptable per 
a emprenedors/es
En aquest curs aprendreu de 
forma teòrica i pràctica els 
sistemes de determinació de 
la base imposable. Diferenciar 
entre Estimació directa normal o 
simplificada; estimació objectiva 
(signes, índexs, mòduls). Es 
faran exemples de càlcul.
S’ensenyarà a portar les 
obligacions formals: Llibres 
Registre i conservació de 
documentació. Llibre d’ingressos 
i registre factures emeses. Llibre 
de despeses i registre de factures 
rebudes. Llibre de béns d’inversió. 
Càlcul d’amortitzacions dels 
béns d’inversió. Llibres Registre i 
conservació de documentació per 
tenir-ho tot en ordre per al màxim 
control de l’activitat i també de 
cara a possibles inspeccions.
Formació a càrrec de 
professional economista.
*Recomanem portar ordinador 
a la 2ª sessió pràctica.
A les 16 h, al Centre de 
Promoció Econòmica.

Cabaret de circ: Fluint 
a través del gènere
A càrrec de La Faktoria 
d’Arts Escèniques.
Inauguració de la temporada 
tardor-hivern.
A les 20 h, al Teatre 
L’Ateneu de Celrà
Anticipada: 7 € / Taquilla: 9 €
Més informació i venda 
d’entrades a www.celracultura.
cat o presencialment a 
l’Ajuntament de Celrà.

Jocs de taula
Sessió de jocs de taula a 
càrrec de La Juganera.
Cal inscripció prèvia. 
Places limitades
A les 17 h, a la biblioteca de Celrà.

DIVENDRES

17

Club de novel· la negra
Comentarem El niño 44, 
de Tom Rob Smith.
A les 21 h, a la biblioteca.
Organitza: Biblioteca de Celrà
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DISSABTE
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DIJOUS
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