
La ceLranenca
tallers emdc 

tota la informació a: 
https://escoladedansa.celra.cat

dansa etno-
contemporània amb 
Virginia l. claessens
Fusió de danses del món: 
oriental, persa, clàssica, 
danses de l’orient mitjà, 
danses gitanes turques i 
balcàniquesi gir; amb una base 
de dansa clàssica i flamenc.

Un viatge per diferents països 
a través de tècnica, seqüències, 
coreografies i improvisacions, 
creant un diàleg corporal entre 
la força i la delicadesa inherent 
a la feminitat. Classe oberta.

Inscripció prèvia a: 
escoladedansa@celra.
cat o tel. 636 199 987.
Data: Dimecres 20 d’octubre.
Hora: de 10 a 11.30 h.

Katsugen amb 
liliana pelman
es tracta d’un moviment 
que sorgeix naturalment a 
l’estimular el bulb raquidi 
amb sencills i a la vegada 
profunds exercicis. Es tracta de 
moviments involuntaris propis 
de cada persona, que regulen 
el cansament parcial acumulat, 
senzibilitzant, regenerant i 
flexibilitzant cos i ment.
Preu: 30 €.
Inscripcions obertes 
fins al 20 octubre.
Data: dissabte 23 d’octubre.
Hora: d’11 a 14 h.

Kun dance amb 
dominiK borucKi
Kun Dance és dansa 
improvisació amb eines de 
les teràpies psicocorporals i 
artístiques. És una investigació 
personal a través del 
moviment, de l’expressió i 
de la creació artística.

Kun és una paraula àrab 
que fa a l’acte de manifestar, 
existir o ser. Alhora K’un en 
el tradicional Llibre de les 
Mutacions de la xinesa és el 
símbol del que receptiu.
Preu: 40 €
Data: dissabte 30 d’octubre
Hora: de 10 a 14 h.

contemporani a
entrenaments de contemporani 
adreçats a persones adultes 
amb alguna experiència bàsica 
en dansa. Es treballen exercicis 
de terra, centre, diagonals 
i també la improvisació.
Preu: 142 € / alumnat 
matriculat 120 €
Inici: dimarts 5 d’octubre.
Els dimarts, d’11.30 a 13.30 h.

contemporani b
amb neus canalias
adreçat a persones amb un 
nivell intermedi en dansa 
contemporània que cerquen 
perfeccionar la seva tècnica 
i habilitats creatives.
Els dilluns, de 20 a 21.30 h
Preu: 120€ / alumnat 
matriculat 100€
Inici: dilluns 4 d’octubre.
Els dilluns, de 20 a 21.30 h.

contemporani c
amb Francesc Bravo
aquest taller proposa que 
cadascú busqui senti i utilitzi 
el pes per provocar diferents 
qualitats de moviment.
Treball amb la col·locació del 
cos respectant l’estructura 
anatòmica, i aconseguint 
així una fluïdesa total.
Gaudir de la dansa en la seva 
tècnica, en la composició i en 
la improvisació del moviment.
Preu: 142€ / alumnat 
matriculat 120€
Inici: dimecres 6 d’octubre.
Els dimecres, d’11.30 a 13.30 h.

improVisaciÓ
amb enric Fàbregas
Treballarem la improvisació 
aplicant diferents pautes, 
físiques o mentals.
Els divendres, de 19.45 a 21.45 h
Preu: 142€.
Inici: divendres 8 d’octubre.

educaciÓ

comença el nou 
curs del servei 
d’aula d’estudi per a 
alumnes de primària

A partir del divendres 1 d’octubre es 
reprèn el servei d’aula d’estudi per a 
alumnes de primària que organitza 
l’Àrea d’educació de l’ajuntament

es tracta d’un espai gratuït, 
obert a infants de 3r a 6è de 
primària de celrà que vulguin 
anar-hi a fer deures amb 
una persona de suport.

el servei està obert els dilluns, 
dimecres i divendres, de 17 a 18 
h, a l’antiga biblioteca, coincidint 
amb el calendari escolar.

L’accés al servei és lliure i 
es pot utilitzar dins l’horari 
d’obertura. Només cal que el 
pare, mare o tutora/a signin un 
full d’autorització que trobareu 
a la biblioteca municipal.

Per a més informació, podeu 
contactar amb l’Àrea d’educació: 
972 49 20 01 o educacio@celra.cat.

equipaments

L’Ajuntament proposa a ADIF 
la cessió de l’estació i del Moll
L’ajuntament de celrà ha proposat a 
aDIF obrir negociacions per trobar 
una solució que permeti reparar i 
recuperar per a ús públic l’edifici de 
l’estació de tren, situat al costat del 
Moll, actualment en estat ruïnós.

La intenció de l’ajuntament és 
proposar un conveni de cessió 
dels edificis de l’estació i el Moll, 
a més de la plaça. Tot el conjunt 
és propietat d’ADIF. A canvi de 
la cessió durant un termini llarg, 
l’ajuntament es comprometrà a 
reparar i mantenir tot el conjunt.

Fa anys que s’utilitza el local 
del Moll de l’estació com a seu 
d’activitats del jovent del poble, 
mitjançant un contracte de lloguer. 
Durant aquest temps, l’ajuntament 
hi ha estat destinant recursos de 
manera regular per mantenir-lo en 
condicions per al seu ús públic.

Veient que aDIF no ha mostrat 
interès per trobar una solució 
que no impliqui l’enderroc de 
l’edifici malmès, l’Ajuntament 
ha optat per fer aquesta 
proposta per preservar-lo.
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Imatge actual de l’edifici de l’estació de Celrà.

emprenedoria

Formació sobre tècniques 
de productivitat per a 
persones emprenedores
L’Àrea de Promoció econòmica 
i Desenvolupamen Local 
de l’ajuntament organitza 
aquest mes dues sessions 
de formació destinada a 
persones emprenedores sobre 
tècniques de productivitat.

es tracta d’un curs gratuït 
en què s’oferiran eines per 
per treballar la planificació, 
l’organització i la productivitat.

L’objectiu és que qui comença 
una activitat autònoma entengui 
el concepte de productivitat i 
tots els seus conceptes associats.

rebrà consells i eines 
per a treballar de forma 
més productiva.

Tindrà la capacitat per a 
detectar possibles factors que 
fan reduir la productivitat.

Millorarà considerablement 

subVencions

ajuts per rehabilitar 
les façanes del 
nucli antic i edificis 
catalogats

L’ajuntament de celrà ha fet 
pública una convocatòria per 
a la concessió de subvencions 
per a la rehabilitació de façanes 
dels edificis del nucli antic del 
municipi. La despesa màxima 
prevista per a la concessió 
d’aquests ajuts és de 8.000 euros.

Les subvencions es 
concediran en funció de l’ordre 
de presentació de sol·licituds 
en el registre d’entrada 
municipal i fins que s’esgoti 
el crèdit destinat als ajuts.

També s’han convocat ajuts 
per a la rehabilitació d’edificis 
catalogats pel Pla especial de 
protecció del patrimoni de Celrà. 
La despesa màxima prevista 
per a la concessió d’aquests 
ajuts és de 6.000 euros.

els ajuts es destinaran a 
minorar l’import de les obres 
de rehabilitació i el termini per 
presentar les sol·licituds acaba 
el 30 de novembre de 2021.

consulteu les bases i altra 
informació al web   celra.cat.

telÈFons 
d’interÈs
Ajuntament de Celrà   .  .   972 492 001
Servei de vigilància   .  .  .   683 176 606
Centre Cívic  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   972 494 577
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
enllumenat públic .  .  .  .  .  900 131 326
Serveis Socials  .  .  .  .  .  .  .  972 492 224
Promoció Econòmica  .  .  972 492 567
Cultura i Joventut  .  .  .  .  .  872 723 265
CC 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

les tasques del seu projecte  i 
alleugerirà la pressió quan 
apliqui aquestes tècniques 
de productivitat.

La formació anirà a càrrec 
de Judit cano, especialista en 
gestió del temps i productivitat 
de l’empresa Planifica-T.

el curs Tècniques de 
productivitat per a persones 
emprenedores tindrà lloc els 
dijous 14 i 21 d’octubre, de 16 
a 18 h, al Centre de Promoció 
Econòmica de Celrà, al 
número 9 del carrer Bòbiles.

Trobareu més informació 
sobre aquest i altres cursos 
d’interès i el formulari per 
portar a terme la inscripció 
al web de Formacio en xarxa 
de la Diputació de Girona: 

- ddgi.cat/formacioenxarxa.

acords del ple 
ordinari del 14 
de setembre
el ple ordinari de l’ajuntament 
de Celrà que va tenir lloc el 14 
de setembre va aprovar per 
unanimitat els acords següents:
- Desistiment de la tramitació de 
la Modificació Puntual número 
2 del Pla especial Urbanístic 
del Nucli Antic de Celrà.
- Desistiment de la tramitació 
de la Modificació Puntual 
número 18 del Pla General 
d’Ordenació Urbana de Celrà.
- aprovació de la compatibilitat 
a favor d’una empleada pública.
- adhesió a la Xarxa d’espais 
de Memòria Democràtica 
de Catalunya.
- Moció d’adhesió a la Setmana 
Europea de Mobilitat 2021.

el ple es va emetre en 
directe per Ràdio Celrà. Podeu 
escoltar la gravació de la 
sessió al web de l’emissora 
municipal: radiocelra.cat.

ple municipal

el local Jove torna 
a l’activitat a partir 
del 4 d’octubre
el Local Jove torna a obrir 
els seus serveis a partir del 
4 d’octubre. És l’equipament 
municipal destinat al jovent 
a partir de 1r d’ESO per 
informar-se, apoderar-se, fer 
trobades, activitats i tallers.
A partir de les 17.30 h, ofereix 
un espai de trobada on amb 
activitats plantejades o 
propostes per vosaltres

Ubicat a la plaça de l’església, 
disposa de dos despatxos, un 
punt d’informació i orientació, 
una sala d’estudi, una sala 
polivalent, una cuina i un 
espai per veure pel·lícules, 
fer tallers o crear espais 
més distesos i relaxats.

al Local Jove tornaràs 
a trobar espai per a:

- activitats
- Progressar
- esperança
- acompanyament i suport
- estar amb les amistats
- assemblees
- Informació
Mireu el vídeo Què fem 

al Local Jove?, al canal de 
Youtube de l’Ajuntament: 
https://celra.cat/videos

JoVentut

curs d’anglÈs per a gent gran al casal de can ponac
L’Ajuntament de Celrà organitza un curs d’anglès per a gent gran que 
tindrà lloc els dilluns, de 10 a 11 del matí, a partir del 18 d’octubre. El 
curs està destinat a persones jubilades i es desenvoluparà en blocs de 
vuit sessions. Les preinscripcions estan obertes fins al 6 d’octubre.



Presentació de curs a l’EMDC
inauguració del curs 2021-2022 
de l’escola municipal de dansa.
- Coreografia Finestres, a 
càrrec de núria muntada 
i alumnes de dansa.
- presentació del curs amb 
rosa casas i neus canalias
- Una conferència ballada, 
a càrrec de toni jodar.
a les 20 h, al teatre 
L’ateneu de celrà.
Gratuït, cal reserva de cadira 
a www.celracultura.cat
organitzen: àrea de 
cultura i escola municipal 
de dansa de celrà

diSSaBte

2

9
Teatre: Els somnàmbuls
de Llàtzer Garcia.
Els somnàmbuls és la història 
de dos joves amics: en Genís i 
en david, als quals ràpidament 
s’afegeix la Laura. Una amistat 
a tres que va buscant fórmules 
d’una possible felicitat en 
diferents esquemes de relació.
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.
organitza: àrea de cultura.

diSSaBte

OCTUbrEAGENDA MENSUAL CELRÀ • 2021

Concert Circuit Folc 
d’Enderrock
Ballaveu presenta el seu segon 
disc, Ball de nit, que presenta un 
repertori basat en el cançoner 
popular i tradicional català però 
passat pel sedàs de la seva 
particular proposta de ball, amb 
el repte de tenir la veu com a 
únic instrument melòdic.
A les 12 h, a la plaça davant 
de l’ajuntament.
Gratuït.
més informació a www.
celracultura.cat
col· labora: Bar del centre 
cívic La Fàbrica de celrà.
organitza: circuit Folc i 
ajuntament de celrà.

2310
Teatre familiar: Món 
petit souvenir
de la cia. La Bleda.
Qui no té un bonic record de 
vacances... dels estius?
Un record que ens porta al 
fons del mar, ben lluny.
La nostra madame roulotte ens 
hi acompanya. ens transporta al 
somni ideal i al mateix temps a
la divertida realitat.
a les 18 h, al teatre 
L’ateneu de celrà.
anticipada: 7 € / taquilla: 
9 € (+3 anys)
més informació i venda 
d’entrades a www.celracultura.
cat o presencialment a 
l’ajuntament de celrà.
organitza: àrea de cultura.

diUmenGe

17
diUmenGe Teatre familiar: El meravellós 

viatge de la Lea
a càrrec de la cia. La Banda.
Sovint es diu que la destinació no 
és el que importa, sinó el viatge. 
i especialment si hi vas en bona 
companyia! petits i petites, 
pugeu a la caravana de la Lea i 
les seves mares i endinseu-vos 
en un viatge de deu dies pel nord 
de Catalunya i el sud de França
a les 18 h, al teatre 
L’ateneu de celrà
anticipada: 7 € / taquilla: 
9 € (+4 anys)
més informació i venda 
d’entrades a www.celracultura.
cat o presencialment a 
l’ajuntament de celrà.

16

24
Teatre: Cancun
de jordi Galceran.
cia. toc de teatre. estrena.
dos matrimonis que es coneixen 
des de fa 25 anys, viatgen de 
vacances a cancún. Una nit, 
després de unes copes de 
més la remei revela un fet del 
passat que va decidir la selecció 
de les actuals parelles.
a les 19 h, al teatre 
L’ateneu de celrà
anticipada: 7 € / taquilla: 
9 € (+4 anys)
més informació i venda 
d’entrades a www.celracultura.
cat o presencialment a 
l’ajuntament de celrà.

Teatre: Cancun
de jordi Galceran.
cia. toc de teatre. estrena.
dos matrimonis que es coneixen 
des de fa 25 anys, viatgen de 
vacances a cancún. Una nit, 
després de unes copes de 
més la remei revela un fet del 
passat que va decidir la selecció 
de les actuals parelles.
a les 20 h, al teatre 
L’ateneu de celrà
anticipada: 7 € / taquilla: 
9 € (+4 anys)
més informació i venda 
d’entrades a www.celracultura.
cat o presencialment a 
l’ajuntament de celrà.

Portes obertes a l’EMDC
Fins al 14 d’octubre, portes 
obertes als cursos d’alumnat adult 
de l’escola municipal de dansa.
amb reserva prèvia a 
escoladedansa@celra.
cat o tel. 636 199 987.

4
diLLUnS

Grup de lectura A la 
recerca del temps perdut
Grup de lectura efímer de 
l’obra de marcel proust A la 
recerca del temps perdut, 
set sessions, catorze mesos. 
amb mita casacuberta.
a les 19.30 h, a connexió papyrus
Fins al 3 de novembre de 2022.
Gratuït.
organitza: connexió papyrus 
amb col·laboració amb la 
Biblioteca municipal.

7
DIJOUS

13
Xerrada: Voluntats 
anticipades
a càrrec de Susanna collell, 
cap de gestió i serveis de l’àrea 
Bàsica de Salut de celrà.
a les 17.30 h, a can ponac
Gratuït.
organitza: ajuntament de celrà.

dimecreS

diSSaBte

diUmenGe

14
Taller: Tècniques de 
productivitat per a 
persones emprenedores
mòdul 1: el concepte de la 
productivitat. Lladres del 
temps. priorització de tasques. 
analitzar el teu temps.
mòdul 2: com crear els teus 
objectius de negoci. com 
planificar y organitzar els teus 
objectius. Planificació del 
temps. tècnica time Blocking.
de 16 a 18 h, al centre de 
promoció econòmica.
Gratuït.
organitza: àrea de 
promoció econòmica i 
desenvolupament Local.

DIJOUS

Club de lectura infantil
primera trobada del club 
de lectura per a joves de 10 
i 12 d’anys de primària  
ens trobem un cop al mes 
per compartir i gaudir de 
la lectura en comú. 
cal inscripció.
a les 17.30 h, a la 
Biblioteca de celrà
organitza: Biblioteca de celrà

Grup de lectura en veu 
alta de L’Eneida
Sessions de 60 minuts 
setmanals, cada dijous.
a les 20 h, a connexió papyrus.
Gratuït.
organitza: connexió papyrus, 
en  col· laboració amb la 
Biblioteca municipal.

diSSaBte Taller: Plantes per a 
la salut emocional
Un camí sensitiu per apropar-nos, 
de forma personal i sensorial, a 
les plantes medicinals i veure com 
utilitzar-les per a la nostra salut 
emocional, a partir de l’elaboració 
d’una tintura, una infusió i un 
sahumeri personalitzats.
a càrrec de júlia Yuste 
(@larecol.lectora).
de 10 a 13 h, al parc de 
les olors de celrà
preu: 20 €
organitza: parc de les olors 
de Celrà i La Recol·lectora

Cinema: Wonder Wheel
Sessió del cineclub 21
dirigida per Woody allen (2017)
nova York, anys 50. Les vides de 
quatre personatges s’entrellacen 
enmig de l’enrenou del parc 
d’atraccions de coney island.
a les 20.30 h, al teatre 
L’ateneu de celrà.
Gratuït.
organitza: cineclub 21.

21
Taller: Tècniques de 
productivitat per a 
persones emprenedores
mòdul 1: el concepte de la 
productivitat. Lladres del 
temps. priorització de tasques. 
analitzar el teu temps.
mòdul 2: com crear els teus 
objectius de negoci. com 
planificar y organitzar els teus 
objectius. Planificació del 
temps. tècnica time Blocking.
de 16 a 18 h, al centre de 
promoció econòmica.
Gratuït.
organitza: àrea de 
promoció econòmica i 
desenvolupament Local.

DIJOUS

diLLUnS
• Taller de manteniment 
de la memòria
a les 15.30, les 16.45 i les 18 h (tres 
grups). Gratuït. inscripció prèvia.

dimecreS
• Taller d’estimulació 
cognitiva
de 16 h a 17 h. Gratuït. 
cal inscripció prèvia. 
• Google per al dia a dia
de 09.30 h a 10.30 h. Gratuït.
cal inscripció prèvia.
• Joc de pantalles
de 10.45 a 11.45 h. Gratuït. 
cal inscripció prèvia.

DIJOUS
• Smart avis
de 16.30 a 17.30 h. cal 
inscripció prèvia.

actiVitats especials
• Xerrada: Voluntats 
anticipades. 
a càrrec de Susanna collell, 
cap de gestió i serveis de l’àrea 
Bàsica de Salut de celrà.
a les 17.30 h, a can ponac.
organitza: ajuntament de celrà.

actiVitats 
casal can ponac

28
Hora del conte
En Bum i l’estel dels desitjos, 
a càrrec d’Homenots.
a les 17.30 h, a la 
Biblioteca de celrà
aforament limitat. cal 
inscripció prèvia.
organitza: Biblioteca de celrà

DIJOUS


