
LA CELRANENCA

TEATRE

L’obra Vives! canvia 
d’horari i amplia 
funcions per les 
mesures anti-Covid
La limitació d’aforament al 
70% al teatre que inclouen les 
darreres mesures anti-Covid 
tenen com a conseqüència que 
s’hagi hagut de canviar l’horari 
de la preestrena de l’obra Vives!, 
que es representa al Teatre 
L’Ateneu el diumenge 9 de gener.

L’obra, amb entrada gratuïta, 
tenia totes les localitats reservades 
amb el 100% de l’aforament. 

Per resoldre la situació, s’ha 
acordat amb la companyia la 
representació de dues funcions 
el mateix dia 9, a les 17.30 i a les 
20 h, en lloc de l’única funció que 
s’havia programat a les 19 h.

Les persones que havien 
reservat entrades abans 
d’aquest canvi han de tornar 
a reservar-les per a una de 
les dues noves funcions.
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CULTURA

La nova temporada de l’Ateneu 
inclou tretze propostes  
de teatre, música i dansa
La temporada gener-juny 
del Teatre L’Ateneu de Celrà 
inclou un total de 13 propostes, 
de les quals dues són de 
dansa, cinc són de teatre, en 
el sentit més ampli, i sis són 
adreçades a públic familiar.

També aposta per introduir 
temàtiques socials i educatives 
d’interès, amb dues obres 
que estan incloses dins el 
projecte sobre transsexualitat i 
gènere que impulsen les àrees 
de Cultura i d’Igualtats de 
l’Ajuntament. Són l’espectacle 
Transbord, de la Cia. Malvasia 
Produccions (18 de febrer), i 
La motxilla de l’Ada, de la Cia 
Teatre al Detall (3 d’abril.

El mes de gener es podran 
veure tres espectacles: un de 
dansa, Nowhen, de Federica 

TALLERS EMDC 

Tota la informació a: 
https://escoladedansa.celra.cat
Inscripcions a: 
escoladedansacelra.koobin.com

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 €.

KATSUGEN AMB 
LILIANA PELMAN
Pràctica d’entrenament físic 
d’origen oriental que estimula 
els moviments involuntaris i 
treballa a través del sistema 
nerviós parasimpàtic
Preu: 30 €.
Data: dissabte 29.
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 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
Els dissabtes, a les 17 h.
Preu: 80 €.

KUNG FU
Amb  Juanka Santa.
Art marcial que desenvolupa 
la constància, la paciència, 
la concentració, la disciplina 
i l’esforç del qui ho practica. 
Adreçat a nois i noies 
d’entre 11 i 15 anys.
Preu: 85 €.
Els dissabtes, a les 12 h.

TÈCNICA, COMPOSICIÓ I 
RECERCA DEL MOVIMENT
Amb Pau Aran.
Taller de dansa contemporània 
adreçat a persones adultes 
amb experiència prèvia 
en dansa a nivell mig.
Preu: 100 €.
Dies 3 i 4 de gener, d’11.30 
a 13.30 h i de 14.30 a 17.30 h.

VEU, MOVIMENT I 
PERCUSSIÓ CORPORAL 
AMB MARIONA SAGARRA
Un tast lúdic per la pràctica 
de la Veu, el moviment i la 
percussió corporal, adreçat 
a persones adultes.
Preu: 10 €.
Dissabte 15, a les 12 h.

CLASSES OBERTES
Als cursos per a 
persones adultes.
Dia 11: Contemporani 
bàsic, d’11.30 a 13.30 h.
Dia 12: Tai-txí, de 19.30 a 21 h.
Dia 13: Clàssic-jazz, 
d’11.30 a 13.30 h.
Dia 15: Urbanes, de 12.15 a 13.45 h.

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

Porello (dissabte 15); l’espectacle 
musical i poètic Andròmines, 
de la Cia. Samfaina de Colors 
adreçat a públic familiar (15 de 
gener), i Stabat Mater, d’Antonio 
Tarantino (29 de gener).

MEDI AMBIENT

Participeu en el Pla d’Acció per 
a l’Energia Sostenible i el Clima
El Servei de Medi Ambient de 
la Diputació de Girona impulsa 
el procés participatiu per a 
l’elaboració del Pla d’Acció per 
a l’Energia Sostenible i el Clima 
(PAESC) de les Gavarres. Aquest 
pla és un document de planificació 
energètica i climàtica que té per 
finalitat assolir l’objectiu europeu 
d’una reducció del 55% d’emissions 
de CO2 per al 2030, mitjançant la 
planificació d’accions de mitigació 
i adaptació al canvi climàtic.

Celrà forma part dels municipis 
implicats en el PAESC de les 
Gavarres, juntament amb la Bisbal 
d’Empordà, Bordils, Corçà, Flaçà, 
Juià, Llambilles, Madremanya, la 
Pera, Quart, Sant Joan de Mollet, 
Sant Martí Vell, Cruïlles, Monells 
i Sant Sadurní de l’Heura.

El procés se situa en el 
marc del Pacte de les Alcaldies, 
una iniciativa europea en què 
els municipis assumeixen el 
compromís voluntari de millorar 

l’eficiència energètica, utilitzar 
energies renovables i adaptar 
el seu territori al canvi climàtic. 
L’adopció d’aquest compromís 
comporta la redacció dels Plans 
d’Acció per l’Energia Sostenible 
i el Clima (PAESC) mitjançant 
els quals es planifiquen les 
accions de mitigació i adaptació 
al canvi climàtic a realitzar en els 
pròxims anys en el municipi.

Hi pot participar qualsevol 
persona, entitat, associació o 
agent del territori que tingui 
interès en el Medi Ambient.

Podeu assistir a la sessió 
de participació telemàtica 
Carregueu-vos d’energia i decidiu 
el futur del teu territori, el 
dimarts 11 de gener, a les 18 h.

Després es recolliran 
propostes al portal Decidim, 
del 12 de gener al 12 de febrer

Teniu més informació 
sobre aquest procés 
participatiu a celra.cat.Detall del cartell del Procés participatiu del PAESC de les Gavarres.

ALTRES 
TALLERS 
ART PEL CANVI
Tres tallers de grafiti i 
gravació d’un videoclip.
Dies 10, 12 i 13 de gener,
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
Organitzen: Àrea de Joventut 
i Associació Heal.

Resum dels acords 
presos durant el 
ple ordinari del 14 
de desembre
El ple ordinari de l’Ajuntament 
de Celrà que va tenir lloc el 
passat 14 de desembre va 
aprovar per majoria absoluta 
el pressupost per al 2022.

També va aprovar per 
unanimitat els acords següents:

- Addenda al conveni de 
col·laboració pel cofinançament 
i les condicions d’execució 
del projecte del Parc de 
la Torre de Celrà, Centre 
d’Interpretació de l’Espai 
Natural Protegit de les Gavarres, 
cofinançat pel Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional 
i pròrroga de la seva vigència.

- Segona addenda al 
conveni de col·laboració per al 
cofinançament i les condicions 
d’execució del projecte de dues 
instal·lacions fotovoltaiques 
per autoconsum instantani 
a la piscina i a la Fàbrica, 
cofinançat pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional.

- Addenda del conveni de 
col·laboració per a l’edició de 
la revista La Llera Del Ter.

- Addenda de l’exercici 2022 
al conveni marc de col·laboració 
entre el Consorci de Benestar 
Social Gironès-Salt, el Consell 
Comarcal del Gironès i 
l’Ajuntament de Celrà per al 
Servei d’Atenció Diürna de Celrà.

- Addenda de l’exercici 2022 
al conveni marc de col·laboració 
entre el Consorci de Benestar 
Social Gironès-Salt i l’Ajuntament 
de Celrà per al desenvolupament 
del Programa d’Acollida i Mediació 
Comunitària del Consorci de 
Benestar Social Gironès-Salt.

- Adhesió de l’Ajuntament 
de Celrà als plans de serveis 
2021 oferts pel Consell 
Comarcal del Gironès als 
municipis de la comarca.

- Dictamen sobre els 
premis Porta a Porta 2021.

- Aprovació inicial de la 
modificació del Reglament 
del cementiri municipal.

- Aprovació de la memòria 
d’activitats de l’Escola 
Municipal de Dansa de 
Celrà, curs 2020-2021.

- Moció de suport al model 
d’escola i a la llengua catalana.

- Manifest de suport amb 
motiu del 25 de novembre 
de 2021, Dia Internacional de 
l’Eliminació de la Violència 
contra les Dones.

PLE MUNICIPAL

Montse Esteve a Stabat Mater.
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Teatre: Vives
A càrrec de la Cia. Las Lolas.
Idea original i recerca 
documental: Montse 
Canals i Gisela Vicenç.
S’inspira en els relats de les 
dones que van sobreviure als 
camps de treball i extermini 
nazis. Elles van testimoniar 
l’horror viscut i es van erigir en les 
veus de milers de dones: dones 
deportades, exiliades, explotades, 
assassinades, violades, víctimes 
d’experiments... però també, 
dones resistents, lluitadores, 
solidàries, combatents, 
esperançades... Què en 
sabem de les seves vides?
Sessions a les 17.30 i a les 20 h, 
al Teatre L’Ateneu de Celrà
Gratuït. Amb reserva prèvia.
Més informació i venda d’entrades 
a www.celracultura.cat   
o presencialment a 
l’Ajuntament de Celrà.

La sexualitat 
des del plaer
A les 17 h, al Local Jove.
Àrea de Joventut i Mandràgores
Espai que dóna continuïtat 
al projecte «La sexualitat 
des del plaer» que es fa a 
l’IES de Celrà on es parlarà de 
necessitats, interessos i dubtes 
en relació amb la sexualitat.
Inscripcions fins al 24/01/2022 
a https://bitly.com/plaercelra
+info IG: @celra.jove
@sommandragores
Tel. 637431553

Hora del conte: 
El geni Gianni Rodari
A càrrec d’Olga Cercós. 
Les històries de Gianni Rodari 
estan plenes de creativitat i 
humor, trenquen els esquemes 
preestablerts i ajuden a pensar 
sense prejudicis tot formulant 
noves preguntes. Fa un bon ús de 
l’humor i la fantasia entusiasta 
per tal de crear els seus llibres.
Recomanat per a nens i 
nenes a partir de 4 anys.
A les 17.30 h, a la 
biblioteca de celrà
Organitza: Biblioteca municipal.

Jocs de taula
Sessió de jocs de taula per a totes 
les edats a càrrec de La Juganera.
Aforament limitat. 
Cal inscripció prèvia.
De 10 a 13 h, a la biblioteca 
Municipal de Celrà.
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Campament Reial
Aquesta activitat es pot veure 
afectada per les mesures 
de contenció de la Covid-19. 
Primera sessió: 16.30 h. 
Presentació dels patges reials 
i recorregut pel campament. 
Segona sessió: 17.30 h. 
Presentació dels patges reials 
i recorregut pel campament. 
L’entrada es farà esglaonada 
per complir amb la normativa 
sanitària actual. 
Lloc: davant del Pavelló 
municipal d’esports
Organitza: Comissió de Reis, 
Associació de Comerciants de 
Celrà i Ajuntament de Celrà

Campament Reial
Aquesta activitat es pot veure 
afectada per les mesures de 
contenció de la Covid-19. 
Obertura de portes del 
Campament reial, a partir de 
les 17.30 h, amb els patges 
reials i xocolatada!
Ja és aquí la nit més màgica 
de l’any! La nit en què els 
protagonistes indiscutibles 
són els més petits. Rebrem 
els Reis Mags d’Orient i 
gaudirem de xocolata desfeta 
per combatre el fred.
La cavalcada de Reis s’iniciarà a 
les 18.30 h des del Campament 
Reial fins a la Plaça 1 d’Octubre. 
Organitzen: Comissió de Reis, 
Associació de Comerciants de 
Celrà i Ajuntament de Celrà.

Presentació pública 
de la recerca artística 
Calç viva
Projecte desenvolupat per 
Antonio R. Montesinos (Ronda, 
Málaga, 1979) a Cultural Rizoma 
en el marc del programa «indret». 
A través d’una instal·lació i una 
publicació, l’artista aborda des 
d’una perspectiva materialista 
la història dels forns de calç i 
rajoleries situats al municipi de 
Celrà, explorant la relació que ha 
mantingut el municipi i el context 
de les Gavarres amb la calç, així 
com la manera com ha influït 
en aquesta zona els processos 
de producció, transformació i 
distribució d’aquest material.
A les 12 h, a Cultural Rizoma 
(plaça de l'Església 8, Celrà).

DIMARTS

DIMECRES

DI¾qDrWD
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Art pel canvi: 
3 Tallers de grafiti i 
gravació d’un videoclip
De 17 a 19 h, al Local Jove.
Dies 10, 12 i 13 de gener. 
Organitzen: Àrea de Joventut 
i Associació Heal.
+info IG: @celra.jove
@heal_hop / 637431553

DILLUNS

Portes obertes als Tallers 
d’escriptura creativa
Repte, joc, sorpresa, imaginació, 
memòria... Paraula. Aquest gener 
el taller d’escriptura creativa de 
Connexió Papyrus fa 5 anys! Per 
als que no conegueu què hi fem, 
un taller és un obrador literari, 
un espai lúdic on els participants 
podreu experimentar com perdre 
la por al full en blanc i com 
desplegar les vostres històries.
Vine a provar-ho. 

SESSIONS OBERTES:
• Joves: dissabte 15 de 
gener, d’11 a 14 h.
• Iniciació: dimecres 19 de 
gener, de 10 a 11.30 h.
• Nivell mig (I): dimecres 19 
de gener, de 11.30 a 13 h.
• Nivell mig (II): dijous 20 de 
gener, de 18.30 a 20h.
• Nivell mig (III): dissabte 
22 de gener, d’11 a 14h.
Inscripcions obligatòries 
(Carme): 634 50 55 41

Teatre: Nowhen
Federica Porello. L’aspecte 
sensorial de les coses.
A les 20 h, al Teatre 
L’Ateneu de Celrà.
Preu: Anticipada 7 € / Taquilla 9 €
Més informació i venda d’entrades 
a www.celracultura.cat.

DISSABTE

DIUMENGE

DIJOUS

DISSABTE

GENERAGENDA MENSUAL CELRÀ • 2022

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 16.30 h a 17.30 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 10.45 a 11.45 h. Gratuït. 
Cal inscripció prèvia.
• Espai digital
De 12 a 14 h. Atenció 
individualitzada de resolució de 
dubtes digitals. Cal concertar cita.

DIJOUS
• Espai respir
De 10 a 13 h. Cal inscripció prèvia.
• Smart avis
Taller d’aprenentatge dels 
smartphones. Dijous de 13:45 a 
16:45h. Cal inscripció prèvia. Amb 
alumnes de l’Institut de Celrà.

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

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 3 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 13 i 27 a les 18 h 

Parlem amb Laura Bechdejú
Dimecres 12, a les 19 h

Música Eclèctica
Programa de música rock, 
pop, soul i independent.
Presentat per Albert Rabassó.
Dimecres 19 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 17 a les 21 h

PROGRAMACIÓ 
RÀDIOCELRÀ.CAT
i 107.7 FM
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Teatre familiar: Andròmines
Cia. Samfaina de Colors.
Una noia puja a les golfes de 
casa seva, redescobreix les 
seves joguines i torna a ser 
petita per un instant. El temps 
s’escola suaument. Sols un 
instant i ja som grans. Els vells 
tresors de quan érem petits són 
ara andròmines abandonades 
que reviuen i ens retornen 
al paradís de la infantesa.
Un espectacle musical i poètic 
que ens parla de la fugacitat 
del temps i de la capacitat 
que tenen els objectes 
estimats de retornar-nos a un 
moment del nostre passat.
A les 18 h, al Teatre 
L’Ateneu de Celrà.
Preu: Anticipada 7 € / Taquilla 9 €

Més informació a
www.celracultura.cat 

DIUMENGE

22
Cineclub: Homes de fum
Documental d’Antoni 
Martí (2001-2021).
Documental (reeditat vint anys 
després) que posa en valor la 
feina dels vells carboners de 
les Gavarres que l'any 2001 
van fer 3.000 Km fins a la 
regió sueca de Glavëborg en 
un intercanvi cultural amb els 
carboners d’aquesta regió de 
Suècia, per als quals el bosc 
és un aspecte essencial de 
la seva identitat cultural.
Amb la presència del director 
i del cineasta Quim Paredes.
Presentarà l’acte el crític 
de cinema Josep Mir.
A les 20.30 h, al Teatre 
L’Ateneu de Celrà. Gratuït. 

DISSABTE

Vols estar al dia de les notícies de l’Ajuntament?
Per whatsapp: envia un missatge al 636 19 70 
25 i afegeix el número als teus contactes.

Subscriu-te al canal de Telegram: 
t.me/ajuntamentcelra

Teatre: Stabat Mater
d’Antonio Tarantino
Versió i direcció: Magda Puyo.
Premi de la crítica 2020 millor 
actriu principal. Premi Serra d’Or 
2020 al millor espectacle teatral.
Com si es tractés d’un oratori 
profà contemporani, una dona es 
plany per la desaparició del seu 
fill, un jove llibertari que ha estat 
detingut per la policia acusat de 
terrorisme. La solitud de la mare 
davant del dolor, l’eterna dignitat 
dels desheretats i la memòria 
soterrada dels mites religiosos 
es revelen musicalment en una 
xerrameca grollera, irreverent i 
profundament commovedora.
A les 20 h, al Teatre L’Ateneu.
Preu: Anticipada 12 € / Taquilla 14 €
Més informació i venda d’entrades 
a www.celracultura.cat 




