
La ceLranenca
tallers emdc 

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

ImPrOVIsacIÓ amB 
eNrIc FÀBreGas
Treballarem la improvisació 
aplicant diferents pautes, 
físiques o mentals, amb les 
que cercarem camins que el 
nostre cos no ha agafat mai, o 
amb les que agafarem camins 
coneguts pel nostre cos però 
des de nous punts de vista. 
Preu: 170 €
classe solta: 20 €
els divendres de 19.45 h a 21.45 h 

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.
Preu: 144 €.
classe solta: 15 €.
Inscripcions a: 
escoladedansacelra.koobin.com

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.
Preu: 80 €
els dissabtes, de 17 a 18 h.

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.
Preu: 85 €.
classe solta: 10 €.
Inscripcions: 
escoladedansacelra.koobin.com.
els dissabtes, de 12 a 13 h.

taI-tXÍ
amb Ignasi Guitart.
el Tai Txi Txuan és un art 
marcial intern d’origen xinès 
influenciat per la filosofia 
taoista i la budista. La influència 
taoista porta a una observació 
i respecte de la natura i les 
seves manifestacions. La 
budista, a la comprensió del 
bodissatva (guerrer espiritual) 
i, en general, a la compassió i 
l’aspecte meditatiu essencial 
en l’evolució personal.
La seva pràctica es basa en l’ús 
de l’energia o la força interna 
que desenvolupa una estructura 
corporal conscient i integrada 
en el moviment i una acció 
fruit del poder de la intenció.
Preu: 104 €/trimestre
alumnes eMDc: 88 €/trimestre
els dimecres, de 19.30 a 21 h.

VeU, accIÓ, mOVImeNt
amb Jordi Homs.
espai d'experimentació vocal.
Us proposem experimentar 
la pulsació interna mitjançant 
l'improvisació, pautada 
amb elements i lliure.
Un treball de recerca on el 
moviment, l'acció i la veu siguin 
el pont entre el dins i el fora.
Preu: 120 €/trimestre.
classe solta: 15 €.
els dijous, de 18.30 a 20 h.

cUltUra

El 6è DesembrEnDansa omple de 
dansa diversos espais del municipi
com cada desembre des de fa 
sis anys, del 8 al 12 d’aquest mes 
arriba a celrà el  DesembrenDansa, 
un cicle amb la dansa com a eix 
central i que proposa activitats 
en diversos formats per acostar 
el moviment i la varietat 
temàtica d’aquesta disciplina 
artística a tots els públics.

La programació s’estructura en 
tres línies: la formació, l’exhibició 
i la creació, amb activitats 
dirigides tant a professionals 
del sector com a estudiants i 
públic en general, cinc dies on 
seguir despertant la curiositat 
envers la dansa i el moviment.

el cicle l’impulsa l’Àrea de 
cultura de l’ajuntament de 
Celrà, amb la col·laboració de 
l’escola Municipal de Dansa 
de celrà i L’animal a l’esquena, 
i pretén posar en relleu el 
compromís i la llarga trajectòria 
del municipi en els àmbits de la 
formació i en els projectes de 

FULL inFormatiU periòdic de L’ajUntament de ceLrà desemBre  2021celrÀ

Imatge de ‘Picnic on the Moon’, espectacle inclòs a DesembrEnDansa

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

sOlIdarItat

celrà s'adhereix 
als actes de la 
marató de tV3
celrà per la Marató i l'ajuntament 
organitzen el diumenge 19 una 
xocolatada i una caminada 
solidària  a benefici de la Marató 
de TV3 i catalunya ràdio.

el programa solidari de la 
ccMa esta dedicat aquest any als 
trastorns un grup de problemes 
de salut molt comuns que afecten 
una de cada quatre persones 
en algun moment de la vida, 
amb un elevat impacte social, 
sanitari i de qualitat de vida.

amb una aportació de 4 € es 
podrà adquirir el got solidari per 
gaudir de la xocolata i participar 
en el sorteig de diversos lots de 
productes cedits per l’associació 
de comerciants de celrà. Tot 
seguit, tindrà lloc una caminada a 
la descoberta de les fonts de celrà.

A les 10/11 h hi haurà la  
xocolatada a la torre Desvern. 
La caminada acabarà a les 13 h.

acords del ple 
ordinari del 9 
de novembre
el ple ordinari de l’ajuntament 
de celrà que va tenir lloc el 9 
de novembre va aprovar per 
unanimitat els acords següents:

- Dictamen sobre l’aprovació 
provisional de la Modificació 
Puntual número 21 del PGOU de 
celrà (expedient x251/2021).

- Dictamen sobre l’aprovació 
provisional de la Modificació 
Puntual número 22 del PGOU 
de celrà (expedient x252/2021).

- Dictamen sobre l’aprovació 
de la modificació dels 
estatus del consorci del Ter 
(expedient x1290/2021).

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.

el proper ple ordinari de celrà 
tindrà lloc el 14 de desembre.

Ple mUNIcIPal

Nova guia de 
comunicació 
Celrà inclusiva!
LÀrea d’Igualtats de l’ajuntament 
de celrà ha elaborat la guia Celrà 
inclusiva!, de comunicació i 
promoció de polítiques inclusives, 
lliure d’estereotips i prejudicis; 
una eina que té per objectiu 
promoure la comunicació inclusiva 
i que es qüestiona les dinàmiques 
habituals de relacionar-nos, tant 
en l’àmbit interpersonal, com 
dins les institucions, les entitats 
i en qualsevol política pública.

comunicar d’una manera 
respectuosa és un pas per 
avançar cap a una societat més 
justa i plural. L’ús d’un llenguatge 
inclusiu no sexista, no LGTBIfòbic, 
antiracista i amb capacitats 
diverses és fonamental per mostrar 
la pluralitat de la societat.

La guia focalitza l’atenció en 
diferents eixos d’opressió des d’una 
mirada que posa en relleu diferents 
grups socials que comparteixen 
eixos de desigualtat per qüestions 
de gènere, orientació sexual, 
diversitat funcional, origen, cultura, 
creença religiosa o color de la pell.

Podeu veure la presentació 
de la guia Celrà inclusiva!, que 
es va fer el 22 de novembre, a 
l’Instagram de @radiocelra.

IGUaltats

el Pessebre vivent de celrà torna el 26 de desembre, després que 
l’edició de l’any passat s’hagués de suspendre a causa de la pandèmia. 
Més de dues-centes persones participen en la representació de les 
nombroses escenes que omplen els carrers del barri vell del poble des 
de la primera edició, portada a terme el 1992. L’inici del recorregut es 
farà al carrer Isidre Rossell i Gimbernat i l’accés s’obrirà a les 19 h.

Durant les festes de nadal de 2020, davant la impossibilitat 
de dur a terme la representació, es va muntar una exposició 
de fotografies commemorativa de les edicions anteriors.

creació d’arts escèniques. 
L’agenda d’aquesta sisena 

edició del DesembrenDansa, 
amb gran part d’espectacles 
gratuïts, es caracteritza, com 
en les passades edicions, 
per la seva diversitat en les 
propostes, que van des del hip 
hop a la dansa contemporània, 
el lindy hop, la dansa oriental 
i els espectacles familiars i 
de creació, entre d’altres.

Les activitats tindran lloc 
tant a equipaments com a 
localitzacions exteriors del 
poble, entre elles, la seu de 
L’animal a l’esquena (Mas 
espolla), el Teatre L’ateneu, 
l’escola Municipal de Dansa, 
el Pavelló de les Piscines i 
l’església; així com el Parc 
cors i la plaça de l’església.

consulteu la programació 
a celracultura.cat i a de les 
xarxes socials de l’ateneu de 
celrà (@teatrelateneudecelra).

llIBres

Francesc Prat presenta  
el recull d’articles Vell país 
natal, a la biblioteca de Celrà
L’escriptor Francesc Prat 
presenta el dissabte 11 a celrà el 
llibre Vell país natal,  un recull 
d’articles sobre les Gavarres, 
celrà, Barcelona, Tarragona 
i Mallorca que expliquen 
històries i pensaments de 
l’autor sobre art, música i 
literatura, entre altres temes.

Els articles del llibre són 
personals, a vegades lírics o 
irònics, nostàlgics i reflexius. 
Molts d’ells contenen citacions 
d’autors ben allunyats en l’espai 
i el temps, amb la intenció de 
relacionar diferents cultures. 

a la presentació, a part de 
l’autor, hi participaran Lluís 
camps, autor de diversos 
treballs sobre la història de 
celrà, i Àngel Madrià, director 
d’editorial Gavarres. També 

està prevista la intervenció 
de la periodista Mar camps, 
autora del pròleg del llibre.

El Pessebre vivent torna a omplir 
el barri vell el dia de Sant Esteve



Exposició
Va de Llops
De l’1 al 15 a la Biblioteca Municipal 
de Celrà. Més informació a 
www.celracultura.cat.

dimecreS

1

Dansa etno-contemporània
Amb Virginia L. 
A les 11 h, a l’Escola 
Municipal de Dansa
Preu: 15 € 
Més informació i venda 
d’entrades a www.celracultura.
cat o presencialment 
a l’Ajuntament de Celrà. 

dimecreS

15

23
Hora del conte
Contes de Nadal 
A càrrec de la cia Sense Drama.
A les 17.30 h, a la Biblioteca 
Municipal de Celrà
Més informació a 
www.celracultura.cat. 

DIJOUS

25
També diumenge 26 i els dies 
1, 6 i 8 de gener de 2022.
Quines de Nadal 
Al Pavelló de les piscines
Organitza: Club Patinatge de Celrà
Pròximament s’informarà 
dels horaris i condicions 
d’organització de la quina, 
segons els protocols Covid. 

DISSABTE

26
30è Pessebre vivent de Celrà
Inici a les 19 h, 
al Carrer Isidre Rossell
Organitza: Comissió del 
Pessebre Vivent de Celrà

diUmenge

27
També dimarts 28 i dimecres 29.
Nova edició del Parc 
Infantil de Nadal de Celrà 
Xocolatada popular i nadales
Organitza: Associació de 
Comerciants de Celrà, amb el 
suport de l’Ajuntament de Celrà. 
El preu d’entrada és de 2 € per dia.
Podreu entrar també presentant 
tiquets dels establiments de 
l’Associació de Comerciants 
per un valor mínim de 10 €.
En el parc de Nadal trobareu 
inflables, un circuit de karts, 
tallers de Nadal diversos i 
alguna altra sorpresa.
Hi haurà servei de bar.
De 16.30 a 20 h, al pavelló 
de les piscines. 

diLLUnS

29
Dansa: Tècnica, composició 
i recerca de moviment 
amb Pau Aran
Taller de dansa contemporània 
adreçat a persones adultes amb 
experiència prèvia en dansa a 
nivell mitjà. A les 20 h, a l’Escola 
Municipal de Dansa. Preu: 100 €
Més informació i venda 
d’entrades a www.celracultura.

dimecreS

30
L’Arreplegada
Esdeveniment cultural format per 
una mostra d’arts escèniques, 
una jam oberta i una exposició, 
amb l’objectiu d’oferir un espai 
per compartir i conèixer el treball 
d’artistes joves del territori. 
Dansa, teatre, música, disseny, 
il·lustració, escriptura, 
fotografia i escultura.
A les 18 h, a l’Animal a l’Esquena.
Organitza: Grup artístic La Verema

DIJOUS

11
Presentació del llibre 
Vell país natal 
de Francesc prat 
Amb les intervencions de 
Francesc Prat i Lluís Camps.
Presentació: Àngel Madrià, 
director de l’Editorial Gavarres.
A les 12 h, a la Biblioteca de Celrà.
Més informació a 
www.celracultura.cat.

DISSABTE

2
Grup de lectura
A la recerca del temps perdut
Obra de Marcel Proust, amb 
Mita Casacuberta. Sessió 
del segon volum, A l’ombra 
de les noies en flor.
A les 19 h, a la Biblioteca Municipal 
de Celrà. Més informació 
a www.celracultura.cat. 

DIJOUS

18
Taller: Farmaciola 
natural per a l’hivern
Coneixerem les propietats 
medicinals de diferents plantes 
i seguidament elaborarem un 
xarop en fred i un en calent 
per guarir refredats i grips.
Inscripcions al tel. 662 196 236 
(places limitades)
De 10 a 13 h, al Parc de les Olors 
de Celrà. Preu: 25 €. Organitza: 
parc de les olors de celrà

Calç Viva 
Antonio R. Montesinos planteja 
la primera activació del projecte 
Calç viva, que pretén abordar des 
d’una perspectiva materialista 
la història dels forns de calç i 
rajoleries situats a Celrà. En 
aquesta primera activació, 
proposa una visita a algun dels 
forns del bosc de can Taverner. 
Aquesta activitat s’inscriu dins del 
cicle indret.xyz. Inscripció prèvia a 
info@culturalrizoma.com
De les 11 a les 13.30 h.
Sortida: A Cultural Rizoma 
(plaça de l’Església, 8)
Organitza: Cultural Rizoma.

Teatre: Lo nuestro
Sala Flyhard.
A les 20 h, al Teatre 
L’Ateneu de Celrà
Anticipada: 12 € / Taquilla: 14 €
Més informació i venda 
d’entrades a celracultura.cat. 

DISSABTE

8
DesembrEnDansa 
Fràgile 2.0
Cia. Labú Teatre
A les 18 h, al Teatre 
a L’Ateneu de Celrà.
Taquilla 9 €  / Anticipada 7 €
Tota la informació i venda 
d’entrades del DesembrEnDansa 
a www.celracultura.cat 
o presencialment a 
l’Ajuntament de Celrà. 

dimecreS

12
DesembrEnDansa 
Masterclass de Lindy hop
Amb Maz Van Zwienen 
i Berta Claperols.
A les 11 h, a l’Escola 
Municipal de Dansa

Concert i ballada 
de Lindy hop
Amb The Shiny Steps.
A les 12 h, a Can Cors

No More Mozzarella
El corredor d’arena. a càrrec de 
la Jove Companyia de l’EMDC.
A les 12 h, a Can Cors

Taller: Trobades miofascials
Amb Clàudia SolWat i Cristina Poll.
A les 18 h, a l’Escola 
Municipal de Dansa

The Mountain, The Truth 
& The Paradise
Amb Pep Ramis (Cia. Mal Pelo).
A les 19 h, al Teatre L’Ateneu
Taquilla 14 € / Anticipada 12 € 

diUmenge

19
Xocolatada 
i caminada solidària
Organitzada per Celrà per la 
Marató i l’Ajuntament de Celrà. 
Compra el teu got solidari per 
4 € i gaudeix d’una xocolata 
(preparada pel Restaurant Sant 
Martí) i participa en el sorteig 
d’uns lots, cortesia de l’Associació 
Comerciants de Celrà. Tot seguit, 
gaudeix d’una caminada a la 
descoberta de les fonts de Celrà.
A les 10 / 11 h. Més informació 
i venda d’entrades a www.
celracultura.cat o presencialment 
a l’Ajuntament de Celrà. 

Els Pastorets
Associació dels 
pastorets de celrà. 
A les 18 h, al Teatre 
L’Ateneu de Celrà
Preu: Anticipada 7 € / Taquilla 9 €
Més informació i venda 
d’entrades a www.celracultura.
cat o presencialment 
a l’Ajuntament de Celrà. 

diUmenge

20
Fins al 6 de gener
Concurs de diorames 
de temàtica 
de Nadal  i l’hivern
Organitza: Ajuntament de Celrà

diLLUnS

9
DesembrEnDansa 
En el nom del Bach
Maria Magdalena Garzón
A les 20 h, a l’Animal 
a l’Esquena

DIJOUS

10
DesembrEnDansa 
Índalo
Espectacle i tastet
A les 20.30 h, al vestíbul 
del Teatre L’Ateneu

DIVENDRES

DESEMBREAGENDA MENSUAL CELRÀ • 2021

4
Hora del conte
Petita & Gran
Contes que narren la vida de 
quatre dones extraordinàries: 
Frida Kahlo, Coco Chanel, Amelia 
Earhart i Agatha Christie.
A càrrec de Cristina Noguer, 
de Creixent amb Art. 
A les 12 h, a la Biblioteca 
Municipal de Celrà. Més 
informació i venda d’entrades 
a www.celracultura.cat 
o presencialment a 
l’Ajuntament de Celrà.

DISSABTE

Cineclub: Incendies
Direcció de Denis 
Villenueve (2010) 
Una jove que viu al Canadà 
emprèn un viatge al Líban 
per buscar el seu pare, que 
creia mort, i un germà que 
no coneix. Basada en l’obra 
teatral de Wajdi Mouawad.
A les 20.30 h, al Teatre 
L’Ateneu de Celrà. Gratuït

Dijous 9, 16, 23 i 30 de desembre. 
Grup de lectura en veu alta 
de L’Eneida, de Virgili.
A les 20 h, a Connexió Papyrus

diLLUnS
• Taller de manteniment 
de la memòria
De 15.30h a 16.30h, de 
16:45 a 17:45 i de 18.00h a 
19.00h (tres grups). Gratuït. 
Cal inscripció prèvia.

dimartS
• Espai respir
De 10 a 13 h. Cal 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. 
Cal inscripció prèvia. 
• Atenció psicològica
De 15 h a 19 h. Cal 
concretar cita prèvia. 
• Google per al dia a dia
De 09.30 h a 10.30 h. Gratuït.
Cal inscripció prèvia.
• Joc de pantalles
De 11.30 a 12.30 h. Gratuït. 
Cal inscripció prèvia.

DIJOUS
• Espai respir
De 10 a 13 h. Cal inscripció prèvia.
• Smart avis
SMART AVIS: Taller 
d’aprenentatge dels smartphones. 
Dijous de 16:30 a 17:30h. 
Cal inscripció prèvia. Amb 
alumnes de l’Institut de Celrà.

DIVENDRES
• Espai respir
De 10 a 13 h. Cal inscripció prèvia.

ACTIVITATS ESPECIALS
• La Marató de TV3+Festa 
de Nadal de l’OMAP 
Pendent de confirmació.

actIVItats 
casal caN PONac

Bojos pels 80
presentat per Francesc 
Nadal i Ricard Bechdejú.
Tots els divendres a les 20 h

Escala de grisos
Programa musical ambient 
i techno. Presentat 
per David Prieto
Dilluns 6 a les 22 h
 
Avui viatgem
El programa per viatjar 
per tot el món.
Presentat per Montse Felip, 
Marta Illa i Joan Carles Cano.
Dijous 9 i 23 a les 18 h 

Sardanes sota el sol
Presentat per Olaia Brugada, amb 
la col·laboració de Francesca 
Isern i Pepita Brugada.
Dissabte 11 i 25 a les 10 h

Música Eclèctica
Programa de música rock, 
pop, soul i independent.
Presentat per Albert Rabassó.
Dimecres 15 a les 20 h

Digital Entropy
Programa de Ràdio Art, creació 
radiofònica creativa i actual, 
que explora les diferents 
expressions artístiques que 
adquireix el so i la música.
Presentat per Nikka.
Dilluns 20 a les 21 h

Programació especial 
Nadal i Cap d’Any
Nit del 24 i tot el 25 
i el 31 de desembre.

PrOGramacIÓ
rÀdIOcelrÀ.cat
i 107.7 Fm

DesembrEnDansa 
Cossoc
Magí Serra & Anamaria Klajnscek.
A les 12.30 h, a l’Església de Celrà

Espectacle de Hip 
hop Nympha
Cia. Nature.
A les 13.30 h, a la plaça 
de l’Església de Celrà

Taller Gaga
Amb l’Ariadna Montfort.
A les 19 h, a l’Escola Municipal 
de dansa de celrà. 

Picnic on the Moon
Cia. Júlia Godina i Alexa Moya.
A les 19.30 h, al Pavelló de 
les Piscines de Celrà

Aperitivo
Cia. Los Informalls.
A les 20 h, al Pavelló de 
les Piscines de Celrà 

3
Encesa de llums de Nadal
Xocolatada popular i nadales
Inici a les 18 h, a la Plaça 
de l’Església.
Organitza: Associació de 
Comerciants de Celrà.

DIVENDRES


