
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 
balcàniques i 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.
Els dimecres de 10 a 11.30 h.
Classe solta: 15 €.
Inscripcions a: 
escoladedansacelra.koobin.com

Katsugen amb 
liliana pelman
es tracta d’un moviment 
que sorgeix naturalment a 
l’estimular el bulb raquidi 
amb senzills i a la vegada 
profunds exercicis. Es tracta de 
moviments involuntaris propis 
de cada persona, que regulen 
el cansament parcial acumulat, 
sensibilitzant, regenerant i 
flexibilitzant cos i ment.
Yuki: Concentració i intercanvi 
d’energia (K) que es realitza 
a partir del silenci interior.
Preu: 30 €.
Data: dissabte 27.
Hora: d’11 a 14 h.

lindY-Hop
amb Max van Zwienen 
i Berta claparols
Ball social amb ritmes de swing 
que va néixer a les sales de ball 
de Nova York entre 1920 i 1930. 
El pas bàsic del Lindy-hop és 
de vuit temps, té accent rítmic 
o swing i està definit a partir 
d'un patró bàsic de whip.
el centre de gravetat dels 
ballarins se situa per sota 
del de la posició normal 
d'estar dempeus, no només 
perquè els genolls estan 
doblegats, sinó perquè el 
tronc també està lleugerament 
inclinat cap endavant.
*no cal inscriure's en parella
Inscripcions: 
escoladedansacelra.koobin.com
Els dissabtes, a les 17 h.
Preu: 70 €

Kung Fu
Amb  Juanka Santa.
art marcial que desenvolupa 
la constància, la paciència, la 
concentració, la disciplina i 
l’esforç del qui ho practica.
Treball físic, psicològic 
i  emocional mitjançant 
el moviment marcial.
adreçat a nois i noies 
entre 11 i 15 anys
classe solta: 10 €
Inscripcions: 
escoladedansacelra.koobin.com
Els dissabtes, a les 12 h

mobilitat

la generalitat preveu 
tenir fet el projecte de 
la variant de la c-66 
al febrer de 2022

el Departament de Territori, 
en resposta a una pregunta del 
diputat Dani Cornellà, ha afirmat 
que preveu tenir redactat en 
un termini de quatre mesos el 
projecte de “Rehabilitació del 
ferm i ordenació d’accessos al vial 
perimetral de Celrà”. La inversió 
prevista és de 3,35 milions d’euros.

el juny de 2020, en una reunió 
de l’aleshores alcalde Dani Cornellà 
i el conseller, es va acordar que el 
Departament redactaria el projecte 
executiu, amb la previsió que 
estigués fet al setembre de 2021.

Fa unes setmanes, l’alcalde 
David Planas va contactar amb la 
Generalitat per demanar quin era 
l’estat del projecte. El secretari de 
Territori i Mobilitat va informar 
l’alcalde que preveien novetats 
sobre el projecte el febrer vinent.

cultura

L’associació teatral La Intempèrie 
enfronta dues noies a la fi del món
L’associació teatral La Intempèrie, 
que es va donar a conèixer amb la 
producció Plou a cobert, torna als 
escenaris amb Que s’acabi el món 
és culpa meva, una dramatúrgia 
creada a sis mans per Èlia Borras, 
Berta camps i eva Ferré que es 
pot veure el 20 de novembre 
al Teatre L’Ateneu de Celrà.

La Marina i la Vicky es troben 
al menjador del seu pis compartit 
quan comença el compte enrere: 
d’aquí a una hora, el món s’acaba.

Davant d’aquesta urgència, 
les dues joves improvisen la 
manera d’habitar aquest temps 
de descompte. Revisiten les 
passes donades, qüestionen el 
moment present i s’atreveixen a 
projectar malgrat un futur incert.

L’obra està interpretada per 
Berta camps i eva Ferré, sota 
la direcció de Paula Fossati.

La Intempèrie neix amb voluntat 
de generar un impacte positiu 
en el panorama cultural gironí i 
de fomentar l’activitat i el teixit 
cultural des d’una perspectiva jove. 
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Berta Camps i Eva Ferré, protagonistes de l’obra. Foto: Ona Vilar del Pino.

patrimoni

El Consorci de les Gavarres 
fa una crida per restaurar la 
barraca de la Font de l’Alau
el consorci de les Gavarres es 
proposa restaurar la Barraca 
de la Font de l’alau, inclosa 
al Pla especial de protecció 
del patrimoni de Celrà.

La barraca es de les poques 
del municipi que no es van 
enderrocar després de la 
Guerra Civil, però ha acabat 
caient pel pas del temps.

Per poder restaurar-la, el 
Consorci ha fet una crida per 
demanar l’ajuda de persones 
voluntàries per pujar el material 
d’obra -sorra , calç i rajols- fins 
al lloc, el matí del dissabte 
6 de novembre, a les 10 h. 
Punt de trobada: aparcament 
del Bosc de les Pedreres.
enllaç de Google Maps: 
https://ja.cat/boscpedreres
Distància a caminar: 1 Km.

eQuipaments

s'ha començat 
a construir el 
tercer vas de les 
piscines de celrà

Ha començat la segona fase de 
les obres de millora a les piscines 
municipals de celrà, amb la 
construcció d’un tercer vas i 
l’ampliació de la zona de platja. 
es preveu que les obres estaran 
enllestides abans de final d’any.

Les millores a les piscines 
municipals van ser una proposta 
sorgida al procés participatiu 
dels pressupostos de 2020. La 
primera fase, portada a terme 
el maig de l’any passat, va servir 
per reordenar i ampliar l’espai 
de magatzem i els serveis 
higiènics, amb la construcció 
de dos serveis públics més 
i dos vestidors familiars.

Quan es va preguntar la mida 
que hauria de tenir la nova 
piscina, tothom va coincidir 
que hauria de ser com la que 
hi ha actualment destinada a la 
mainada, però amb més fondària.

al ple de juny de 2020 es 
va aprovar el projecte per fer 
un nou vas de 12,5 m x 7 m, 
amb una fondària d’1,40 m.

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

Per a més informació podeu 
trucar a 972 64 36 95 o escriure 
al consorci@gavarres.cat.

acords del ple 
ordinari del 19 
d'octubre
el ple ordinari de l’ajuntament 
de celrà que va tenir lloc el 
19 d’octubre va aprovar per 
unanimitat els acords següents:

- Dictamen sobre la 
modificació d’ordenances 
fiscals, exercici 2022.

- Dictamen sobre la 
proposta de nomenament 
del jutge/essa de pau titular 
i substitut/a de Celrà.

- aprovació inicial d’un 
projecte d’obra ordinària 
municipal: obres d’urbanització 
d’obertura d’un vial per 
perllongació entre la 
Pujada d’en Prat i el carrer 
dels Àngels de Celrà.

el ple es va emetre en 
directe per Ràdio Celrà.

Podeu escoltar la gravació 
de la sessió a l’apartat de 
podcasts del web de l’emissora 
municipal: radiocelra.cat.

ple municipal

el nou butlletí s'ha 
dedicat als animals 
de companyia
S’ha repartit a les llars del 
municipi el segon número 
del butlletí Si vius a Celrà… 
fes com a casa, una iniciativa 
de l’Àrea de Medi ambient 
de l’ajuntament que difon 
informacions, entrevistes i 
reflexions sobre actualitat cívica.

El setembre de 2021 s’ha 
distribuït el número 2, dedicat 
als animals de companyia. 
El primer número, centrat 
en la gestió de residus, va 
aparèixer a principis de 2019.

El número sobre els animals 
de companyia inclou un 
reportatge sobre el grup de 
voluntariat Benestar Animal, que 
es dedica a la cura, esterilització, 
alimentació i control de les 
colònies de gats del i, si és 
possible, els dona en adopció a 
una nova llar. Aquesta iniciativa 
va sorgir fa cinc anys de la 
Regidoria de Medi Ambient de 
l’Ajuntament i de Magno Maneu, 
del Centre Veterinari Celrà.

el mateix Magno Maneu, 
secretari del Col·legi de 
Veterinaris de Girona, ha 
redactat el “decàleg bàsic per al 
benestar de la teva mascota”.

ciVisme

mostra de treballs manuals realitZats per 
alumnes de les escoles l’aulet i les Falgueres
Fins al 7 de novembre, els aparadors dels comerços i serveis de Celrà 
mostren els treballs artístics realitzats per alumnes de les escoles de 
primària del poble. Quan l’alumne trobi el seu treball, obtindrà un petit 
detall. La mostra està organitzada per l’Associació de Comerciants de Celrà
Web: http://www.comerciantsdecelra.com.

altres tallers 

art pel canVi
Cinc tallers de graffiti i 
gravació d’un videoclip.
Dies 15, 17, 22, 24 i 25 de novembre, 
de 17 a 19 h, al Local Jove.
Inscripcions al Local 
Jove fins al 8/10
+info IG: @celra.jove / 
@heal_hop / 637 431 553
Organitza: Àrea de Joventut 
i Associació Heal.

tallers d’autodeFensa 
Femenina
curs de nou tallers 
d’autodefensa femenina.
els dimarts del 16 de novembre 
al 25 de gener, de 18 a 19.30 
h, a la Sala d’Entitats.
Per a dones o noies que 
vulguin adquirir coneixements 
d’autodefensa, tant en el carrer 
com en l’àmbit domèstic. En 
cap cas podran accedir-hi 
persones de gènere masculí.
Organitza: Àrea d’Igualtats.



La Castanyada 
a càrrec del casal d'avis 
de can ponac.
a les 17 h.
tots els socis del casal 
hi estan convidats.

Reunió per organitzar 
el Carnestoltes 2022
a les 18 h, al centre cívic.
reunió oberta a tothom.

Reunió per organitzar la 
Festa major de Celrà
a les 20 h a la Sala d'entitats del 
centre cultural La Fàbrica.
reunió oberta a tothom.

5a prova campionat de 
Catalunya  1/8 TT Eco i Nitro
dissabte 6 i diumenge 7, a les 9 
h, al circuit de radiocontrol rc 
celrà (al polígon industrial)
organitza: rc celrà
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diLLUnS
• Taller de manteniment 
de la memòria
a les 15.30, les 16.45 i les 18 h (tres 
grups). Gratuït. inscripció prèvia.

dimartS
• Espai Respir
de 10 a 13 h.  inscripció prèvia.
•Taller d'estimulació cognitiva
dins l'espai respir
de 10.15 a 11.15 h. inscripció prèvia.

dimecreS
• Taller d'estimulació cognitiva
de 16 h a 17 h. Gratuït. 
inscripció prèvia. 
• Atenció psicològica
de 15 a 19 h. amb cita prèvia.
• Google per al dia a dia
de 09.30 h a 10.30 h. Gratuït.
inscripció prèvia.
• Joc de pantalles
de 10.45 a 11.45 h. Gratuït. 
inscripció prèvia.

Dijous
• Espai Respir
de 10 a 13 h.  inscripció prèvia.
• Smart avis
de 16.30 a 17.30 h. cal 
inscripció prèvia.

divendreS
• Espai Respir
de 10 a 13 h.  inscripció prèvia.

actiVitats especials
• Xerrada: La nova factura 
de la llum, i ara què?
a càrrec de paula rodríguez, 
de l’institut català de l'energia. 
dimecres 10, a les 6 de la tarda, 
a la cafeteria de can ponac. 

actiVitats 
casal can ponac

Dijous

18
Dijous

19
divendreS

diSSaBte Exposició: Reciclar i decorar
autor: victorià Gurb 
al Local de la ctra. juià, 
cantonada amb c/ mary Santpere.

Campionat obert de petanca
a les 8.30 h a les pistes 
del cp celrà
modalitat: tripletes 
(poden ser mixtes)
preu inscripció + regal: 24 €
Inscripcions fins al dimecres 
17 de novembre:
josé Suárez - 972 49 
28 37 / 667 819 614
josé ramos - 619 642 415
Ferran Blanco - 637 84 25 85
Hi haurà servei de bar i entrepans.

Sortida matinal per les 
Gavarres: Bolets, flors 
i fruits de tardor
a les 9.30 h a la plaça de l'església.
Sortida naturalista familiar 
a càrrec de membres de 
l'associació micològica 
joaquim codina, que ens 
ajudarà a identificar els bolets, 
flors i fruits de tardor.
indispensable calçat 
còmode i un cistell.
activitat gratuïta. més 
informació a celracultura.cat.

Inauguració del vial Carme 
Mallorquí i Comas
a les 16.30 al  vial que uneix 
el carrer països catalans 
amb la carretera de juià.
cercavila dels gegants de celrà.
recorregut des del vial 
carme mallorquí i comas 
fins a l'Ajuntament.

Exposició de bolets 
a les 17 h al teatre L'ateneu.
amb la col·laboració de 
l'associació micològica 
joaquim codina

Castanyada popular
a les 17 h davant l'ajuntament.
organitza: associació de 
comerciants de celrà, amb 
la col·laboració de can 
ponac i l'ajuntament.

Espectacle d'animació 
Olor de Tardor
a càrrec de pep puigdemont.
La tardor és temps de pomes, 
castanyes i cargols amb 
banyes. temps de menjar fesols 
calentons, d'esperar que marxin 
les mosques i temps de veure 
com corren els esquirols pel bosc.
a les 17.30 h davant l'ajuntament.
activitat gratuïta.

Concert de la Cobla Montgrins
Cobla a quatre veus: 
un viatge musical.
Format per repertori tant de 
casa nostra com d'arreu. 
a les 17.30 al pavelló de 
les piscines de celrà.
activitat gratuïta.
més informació al web 
www.celracultura.cat.

Teatre: Que s'acabi el 
món és culpa meva
a càrrec de cia. La intempèrie.
Què faries si el món s'acabés 
d’aquí a una hora? podem seguir 
somiant davant l'evidència d'un 
món que s'acaba? La marina i 
la vicky es troben al menjador 
del seu pis compartit quan 
comença el compte enrera:
d’aquí a una hora, el món s'acaba.
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. 

Mercat de segona 
mà i d'intercanvi
de 10 a 14 h, a la plaça 1 d'octubre 
de 2017, al costat de l'estació.
parades de segona mà i 
d'intercanvi. per als més joves 
hi haurà un punt d'intercanvi 
de cromos i videojocs.
per posar una parada o fer el 
taller cal inscriure's abans del 
18 de noviembre al correu-e: 
portaaporta@celra.cat.
per a la parada cal indicar el 
nom de l'entitat, associació o 
particular, adreça, correu-e, 
telèfon mòbil, persona de 
contacte (en el cas d’entitats 
o associacions) i el nombre de 
taules i cadires que es necessiten.
Lloc: plaça 1 d'octubre de 2017.
més informació al 972 49 46 50 
o a portaaporta@celra.cat.
 
Taller per a infants
per fer un calendari d'advent 
amb material reciclat, cal 
que vinguin acompanyats per 
un adult durant l'activitat. 
per al taller cal indicar el 
torn i el nom de cada infant 
participant, tenint en compte 
que només es podrà realitzar 
un calendari per família.
a les 10.30 i a les 12 h, a la 
sala d'entitats del centre 
cultural La Fàbrica.

Exposició de bolets
a les 10 h, al teatre L'ateneu.
amb la col· laboració de 
l'associació micològica 
joaquim codina.

Dansa: SOS a la Terra!
petites danses de tardor 
inspirades en les temàtiques 
d'ecologia i reciclatge.
a les 11 h, al teatre L'ateneu.
activitat gratuïta, amb 
reserva prèvia al web www.
celracultura.cat.

Espectacle familiar: 
Residual Gurus
a càrrec de  la cia. residual Gurus.
 a les 11 h, davant l'ajuntament.
Quatre executius de les altes 
esferes arriben al col· lapse 
existencial, un punt de no 
retorn en les seves vides. 
activitat gratuïta.

42a Festa d'homenatge 
a la vellesa
a les 11.30 h, a l'església de celrà.
celebració oberta a tothom.
organitza: associació casal 
de la Gent Gran can ponac 
i ajuntament de celrà.

Concert amb Las Karamba
mescla multicultural entre 
veneçuela, cuba, l'argentina, 
panamà i catalunya. Una 
banda que dona lloc a un estil 
musical on es reconeix el so, el 
txa-txa-txa, la salsa, la timba 
i la música urbana, des d'una 
perspectiva social femenina. 
a les 12 h davant l'ajuntament.
activitat gratuïta.

Exposició: Reciclar i decorar
autor: victorià Gurb 
al Local de la ctra. juià, 
cantonada amb c/ mary Santpere.

Presentació de la guia 
Celrà inclusiva
Setmana de les violències 
en la comunicació. 
presentació de la guia de 
comunicació i promoció de 
polítiques inclusives, lliure 
d'estereotips i prejudicis.
Lloc: iG @radiocelra
organitzen: àrea d'igualtats 
i ràdio celrà.

Xerrada educativa: Els 
mites de l'esport infantil
a càrrec de pep marí, psicòleg 
i cap del departament de 
psicologia de l'esport del 
centre d'alt rendiment 
esportiu de Sant cugat.
Xerrada gratuïta i 
oberta a tothom.
es qüestionaran creences 
que es donen per certes en 
relació a l'esport base.
a les 18 h, a la sala del 1r pis 
del teatre L'ateneu de celrà
organitzen: aFa de les 
escoles i l'institut de celrà 
i àrea d'educació.

Imatges i violències
taller per qüestionar-nos 
quines imatges representen 
les joves i quines representen 
diferents formes de violències. 
imatges publicitàries, 
videoclips, pel·lícules.
a les 17 h, al iG de @radiocelra.
dins la Setmana de les 
violències en la comunicació.

Lectura de relats sobre 
violències i superació 
de les violències
descripció: Setmana de les 
violències en la comunicació.
a les 17 h, a la plaça de 
l'estatut / iG @radiocelra.
organitza: dones de 
celrà i ràdio celrà.

Hora del conte: Petita&Gran
Sessió de contes amb motiu 
del dia contra la violència 
en vers les dones.
a càrrec de cristina noguer, 
de creixent amb art.
A les 17.30 h a la Biblioteca 
municipal de celrà.

Tertúlia Les violències 
en la comunicació
presentació de la guia de 
comunicació inclusiva i posterior 
debat sobre les diferents formes 
de violències en la comunicació, 
presentat per Èlia Borràs.
a les 19 h, a ràdio celrà.
organitza: àrea d'igualtats 
i ràdio celrà

Teatre: Vives
cia. Las Lolas. preestrena.
idea original i recerca 
documental: montse 
canals i Gisela vicenç.
a les 20 h, al teatre 
L'ateneu de celrà
Gratuït, amb reserva prèvia
més informació i entrades 
a celracultura.cat o 
presencialment a l'ajuntament.

Teatre: Prometeu
de la cia. agrupación Sr. Serrano
a les 18 h, al teatre L'ateneu
anticipada: 7 € / taquilla: 
9 € (+6 anys)
més informació i entrades 
a celracultura.cat o 
presencialment a l'ajuntament.
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Concert amb Clara Fiol 
i Joan Vallbona
a les 12 h, a la Fàbrica de celrà.
activitat gratuïta.
més informació al web 
www.celracultura.cat.

Cineclub: Dead Man (1995)
pel·lícula de jim jarmusch
a les 20.30 h, al teatre 
L'ateneu de celrà. Gratuït.
més informació a celracultura.cat. 

Ple municipal
a les 20 h, al saló de sessions 
de l'ajuntament.
emès en directe per ràdio celrà: 
107.7 Fm i radiocelra.cat.

Teatre: A(mor)t 
a càrrec de la cia. 
theatrum mundi.
a les 20 h, al teatre 
L'ateneu de celrà.
anticipada: 7 € / taquilla: 9 €
més informació i entrades 
a www.celracultura.cat o 
presencialment a l'ajuntament.

Concert de Cobla
a càrrec de la cobla Bisbal jove. 
A les 17 h al Teatre L'Ateneu. 
reserva de butaca a 
can ponac o avisant els 
membres de l'agrupació.

Berenar a Can Ponac
a càrrec del casal d'avis 
de can ponac.
a les 17 h.
entrada a 3 € per als socis 
i 5 € per als no socis.
inscripcions els dies 15, 16 i 17.

Pedra i plàstic. De seguir una 
línia pintada a terra
del 19 al 21 de novembre.
roc domingo i marta rosell 
chust proposen un lloc de 
trobada i de treball obert al 
públic per seguir desenvolupant 
el seu projecte, centrat en el 
desplegament de la tecnologia 
d'internet d'alta velocitat.
Horaris d'obertura: 
- divendres, de 17 a 20 h 
- dissabte, d'11 a 14 h i de 17 a 20 h 
- diumenge, d'11 a 14 h 
a cultural rizoma, pl. església, 8.

Presentació del llibre 
Tau: Libro de la memoria 
y la quimera
presentació i lectura de 
fragments de la novel·la de 
christian t. arjona, publicada 
per l'editorial Libros de aldarán.
A les 19 h, a la Biblioteca.

.


