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Noves plaques fotovoltaiques
a les piscines i a la Fàbrica
L’Ajuntament de Celrà està
portant a terme la instal·lació
de plaques fotovoltaiques per a
autoconsum al teulat del bar de
les piscines municipals i al terrat
del Centre Cultural La Fàbrica.
La situació de les plaques s’ha
escollit tenint en compte que no
han de tenir cap impacte visual.
Aquesta és la quarta actuació
que es fa en edificis municipals,
en el marc del Pla d’Acció per a
l’Energia Sostenible de Celrà.
La primera instal·lació de
plaques fotovoltaiques es va
fer al Teatre L’Ateneu de Celrà,
l’estiu de 2018. El 2020 es van
instal·lar plaques a la planta
potabilitzadora d’aigua i el 2021,
a l’escola L’Aulet, per a ús del
mateix centre i de l’escola bressol
Trapelles. Entre les previsions
de futur, hi ha una ampliació
de la instal·lació de l’Ateneu.
Aquest projecte està
cofinançat pel Fons Europeu

Imatge de les plaques instal·lades al terrat de la Fàbrica.

CULTURA

Pau Vinyals porta el monòleg
El gegant del pi a L’Ateneu
El monòleg El gegant del pi,
escrit i interpretat per Pau
Vinyals, és una les obres
destacades en la programació
de febrer del Teatre L’Ateneu.
Aquest espectacle, escrit en
plena pandèmia, es podrà
veure a Celrà el dissabte 12.
El gegant del pi s’inscriu
en el gènere de l’autoficció. El
protagonista de la història és el
mateix autor i actor, que juga
amb els límits entre fets reals de
la seva vida i altres de ficcionats
a partir de la història d’en Pau, un
home de 33 anys que reflexiona
sobre el passat franquista del
seu avi i sobre com el condiciona
la descoberta d’aquest fet.
Durant el mes de febrer s’han
programat al Teatre L’Ateneu

JOVENTUT
En marxa un servei
d’acompanyament
terapèutic per a
adolescents i joves
A partir del mes de febrer,
l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament
oferirà un servei d’acompanyament
terapèutic adreçat a adolescents
i joves per prevenir, detectar i
atendre malestars emocionals
abans que arribin a ser malaltissos.
Al llarg d’aquests dos anys de
pandèmia, s’ha detectat la dificultat
per establir relacions personals
i socials entre el jovent, un
col·lectiu que s’ha vist afectat
de forma significativa, ja que es
troben en un moment vital en
què la relació entre iguals
forma part de la construcció
de la seva identitat.
El servei es basarà en un
procés d’intervenció format
per itineraris socioeducatius
que parteix de la coordinació
entre agents que vinculen amb
joves, sempre sota el principi de
confidencialitat i responsabilitat.
L’espai d’acompanyament
terapèutic s’oferirà per un total
de 6 hores mensuals al Local Jove
de Celrà per a joves que necessitin
una resposta especialitzada i àgil
en l’àmbit emocional i psicològic.

quatre espectacles més, entre
els quals hi ha dues funcions
familiars: Kl’aa. La teva cançó,
d’Engruna Teatre (diumenge 13),
un espectacle/concert de creació
adreçat a infants de 0 a 5 anys, i
Soc una nou, de Zum Zum Teatre
(diumenge 27), guanyadora de dos
premis Feten 2021, on s’explica la
història de l’Omar, un infant refugiat
que intenta trobar un futur millor,
després de fugir de la guerra i
perdre els seus pares al mar.
També hi haurà oferta per
a públic jove i adult, amb més
propostes de qualitat.
La programació del teatre de
Celrà aposta per introduir i treballar
temàtiques socials i educatives
d’interès. En aquesta línia, aquest
mes es podrà veure una obra
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inclosa dins el projecte sobre
transsexualitat i gènere que
impulsen les àrees de Cultura
i d’Igualtats de l’Ajuntament i
que es durà a terme als centres
educatius del municipi.
Es tracta de l’espectacle
Transbord, de la Cia. Malvasia
Produccions (divendres 18),
la història d’un jove trans que
visita el despatx d’una psiquiatra
de la seguretat social perquè li
diagnostiquin disfòria de gènere.
Finalment, el dissabte 26
arriba l’òpera electrònica
Infanticida, de Clara Peya i
Marc Rosich, adaptació de l’obra
de Víctor Català interpretada
per Neus Pàmies, que ens
transporta a l’angoixa, la culpa i
el patiment de la protagonista.

de Desenvolupament Regional
de la Unió Europea, en el marc
del programa operatiu Feder,
amb un ajut de 17.265,32 €.
Celrà participa amb aquesta
iniciativa al projecte GiraEfi,
impulsat per la Diputació de
Girona, de millora de l’eficiència
energètica dels municipis de la
demarcació. El projecte preveu
millorar l’enllumenat públic
exterior de cinc municipis i
instal·lar plaques solars a cinc
municipis més. L’objectiu és que
aquestes actuacions propiciïn
un estalvi d’energia del 71%
per a l’enllumenat públic i del
21% als edificis municipals.
L’Ajuntament de Celrà ja va
declarar l’emergència climàtica,
per acord del ple municipal,
amb el compromís de treballar
no només en la utilització
d’energia neta, sinó també
en la producció d’una part
important del propi consum.

PREVENCIÓ
Alerta per la
detecció de casos
de grip aviària
a Catalunya
S’han establert mesures sanitàries
de salvaguarda per prevenir la
difusió de la influença aviària a
Catalunya, d’aplicació a tot el
territori fins al 20 d’abril de 2022.
El motiu ha estat la presència
d’un focus d’Influença Aviària d’Alta
Patogenicitat (l’IAAP H5N1) en aus
salvatges al municipi de Soses,
al Segrià. Al web celra.cat podeu
consultar quines són les mesures
de salvaguarda que cal observar.
Tots els particulars que
mantenen aus de corral per
autoconsum tenen l’obligació
de comunicar aquesta activitat
a l’Oficina Comarcal del
Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
corresponent, així com notificar
qualsevol sospita de la malaltia.
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061
972 492 111
972 940 200
972 182 600
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972 493 552
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El projecte Camins compartits
vol retornar els infants al
carrer i el carrer als infants
L’Aliança Educativa 360
de Celrà ha presentat
el projecte Camins
compartits, amb el
lema «Retornem els
infants al carrer i el
carrer als infants!»,
que té com a objectius
fer que els carrers
siguin un espai segur
per als infants, facilitar l’autonomia
col·lectiva dels infants de forma
segura i organitzada a l’espai
públic i descongestionar i pacificar
el trànsit al voltant dels centres
educatius, a les hores punta i en
general. La iniciativa s’emmarca
dins la línia estratègica del treball
dels espais públics com a espais
educadors.
En l’acte de presentació que
va tenir lloc el 18 de gener al
Teatre L’Ateneu de Celrà, el
regidor de l’Educació i Serveis
Socials de l’Ajuntament, Albert
López, va explicar que el projecte
«neix del treball conjunt entre
l’Ajuntament, les AFA del poble,
les escoles, l’institut i l’Associació
de Comerciants, amb l’objectiu

de retornar l’espai públic
a la infància i la infància
a l’espai públic, amb
la finalitat que aquest
esdevingui educatiu i
amable per créixer
i formar-se com a
ciutadania implicada
i sobirana».
Amb el propòsit de
facilitar i prioritzar la presència
dels infants al carrer, pacificant el
trànsit i prioritzant els vianants,
el projecte pretén «organitzar i
corresponsabilitzar la ciutadania
adulta del dret dels infants a fer un
ús segur, organitzat i autònom dels
espais i la via pública en general».
Es crearan uns itineraris a
l’espai públic del municipi que
s’identificaran amb diferents
senyals verticals i horitzontals
dissenyats per facilitar el trajecte
autònom dels infants de casa a
l’escola i viceversa, així com altres
trajectes per dins del poble.
El projecte té la col·laboració
de l’Associació de Comerciants de
Celrà i dels centres educatius, que
treballaran la iniciativa a les aules.
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TALLERS EMDC
Tota la informació a:
https://escoladedansa.celra.cat
Inscripcions a:
escoladedansacelra.koobin.com

DANSA ETNOCONTEMPORÀNIA 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

Sistema Seitai: creat per
Haruchika Noguca.
Katsugen és un moviment
que surgeix naturalment
en 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,
sensibilizant, regenerant i
flexibilizant cos i ment.
Preu: 30 €.
Data: dissabte 19.
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, de 17 a 18 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

VEU CORPÒRIA,
AMB JORDI HOMS

Tècnica d’integració corpòria de
la veu per a ballarins i ballarines.
En aquest taller treballarem
la veu corpòria, adaptant
el treball al moviment, amb
l’objectiu de normalitzar la
relació del ballarí/na amb la
veu i poder-la incorporar al seu
treball com a recurs artístic.
Preu: 35 €
Dissabte 26, de 10 a 13.30 h.

ALTRES
TALLERS
AUTODEFENSA FEMENINA

Curs per a dones, noies i
nenes majors de vuit anys que
vulguin adquirir coneixements
d’autodefensa, tant en el carrer
com en l’àmbit domèstic.
Els dimarts, de l’1 de febrer
al 5 d’abril, de 18 a 19.30 h, al
Centre Cultural La Fàbrica, a
càrrec de YoliMali Nakrob.
Inscripcions gratuïtes. Les
places són limitades i s’atorguen
per ordre d’inscripció, amb
prioritat per a persones de Celrà.
Les inscripcions es van obrir
el 24 de gener i les places es
van esgotar en pocs dies. Per
a qualsevol consulta, podeu
enviar un correu electrònic
a igualtats@celra.cat

FEBRER

AGENDA MENSUAL

3

DIJOUS

5

DISSABTE

Grup de lectura
A la recerca del temps perdut
Obra de Marcel Proust,
amb Mita Casacuberta.
Sessió del tercer volum,
El cantó de Guermantes.
A les 19 h, a Connexió Papyrus
Organitza: Connexió Papyrus
amb la col·laboració de la
Biblioteca de Celrà.
Web: https://www.facebook.
com/connexiopapyrus.celra/

10
12
DISSABTE

24
DIJOUS

Grup de lectura en veu
alta: Metamorfosi, d’Ovidi

A partir d’aquesta data,
cada dijous a la mateixa
hora compartim una hora de
lectura en veu alta de l’obra
fins a la seva finalització.
A les 20 h, a Connexió Papyrus
Organitza: Connexió Papyrus,
amb la col·laboració de la
Biblioteca de Celrà.

26
DISSABTE

PROGRAMACIÓ
RÀDIOCELRÀ.CAT
i 107.7 FM
Entrevista amb l’alcalde
Dimarts 1, a les 20 h

Escala de grisos

Programa musical ambient
i techno. Presentat
per David Prieto.
Dilluns 7, a les 22 h

Bojos pels 80

Presentat per Francesc
Nadal i Ricard Bechdejú.
Tots els divendres a les 20 h

Avui viatgem
Teatre: Infanticida

17
DIJOUS

Sessió de curtmetratges:
Curt i ras, amb ulls LGBTIQ+

Explorarem històries que
estan passant... i algunes que
semblen impossibles. Relacions
intergeneracionals, silencis de
vida, parelles improbables, una
mica de sexe, i molta joie de
vivre estimant com tu vulguis.
A les 19 h, al Teatre L’Ateneu
Gratuït. Organitza: Col·lectiu
transfeminista La Fleca, amb
el suport de l’Ajuntament.

Jornada de portes obertes amb
programació especial en directe
als estudis de Ràdio Celrà.
Més informació a les xarxes
socials de @radiocelra.
A càrrec d’Inspira Teatre.
Premi Feten 2020 al
millor espectacle per a
la primera infància.
A les 17 h, al Teatre
L’Ateneu de Celrà.
Preu anticipada 7 € / Taquilla 9 €
Una experiència visual i sonora
a través de la veu per a nadons
(0 a 5 anys) i les seves famílies.
Més informació:
www.celracultura.cat

Experimentarem com
relacionar-nos amb els arbres
i enfortir el nostre vincle amb la
natura a partir d’un bany de bosc
i la introducció d’algun exercici
de connexió silvestre, a càrrec
de l’Anaïs d’Aromes al Bosc.
També farem un recorregut
per identificar diverses
plantes i conèixer les seves
propietats medicinals.
Inscripcions: 662 196 236
(places limitades).
A les 10.30 h, al Parc de les
Olors de Celrà. Preu: 20 €
Organitza: Parc de les Olors
de Celrà i Aromes al Bosc.

Com a cloenda del programa
Coneguem els nostres creadors,
la companyia convidada
d’enguany oferirà un taller
per a tots els públics a partir
de 14 anys. Inscripcions a:
escoladedansacelra.koobin.com
Places limitades
Preu: 20 €
De 16 a 18 h, a l’Escola
Municipal de Dansa.

Dia Mundial de la Ràdio

Teatre: KL’AA La teva cançó

Connexió silvestre

Masterclass amb
la Cia Mal Pelo

DIJOUS

13
DIUMENGE

CELRÀ • 2022

Taula rodona: Més enllà
de la llei Trans. Feminismes
i transactivisme

La «llei trans», en realitat, Llei
per a la igualtat real i efectiva
de les persones trans i drets
LGBTIQ+, ha obert la caixa de
Pandora. Fem una reflexió sobre
la cisheteronorma, discursos
que ens preocupen, com les
caixes establertes que de/limiten
l’expressió de la nostra identitat.
Aquesta sessió és la primera
d’un cicle amb l’objectiu de
crear espais de trobada i
reflexió transfeministes
fora de les ciutats.
A les 18.30 h, al Teatre
L’Ateneu de Celrà.
Organitza: Col·lectiu
transfeminista La Fleca, amb
el suport de l’Ajuntament.

18

DIVENDRES

Basada en l’obra de Víctor Català
i interpretada per Neus Pàmies.
Òpera electrònica. Un musical
de petit format amb música
original de Clara Peya que ens
transporta l’angoixa, la culpa i
el patiment de la protagonista.
A les 20 h, al Teatre L’Ateneu.
Preu anticipada 12 € / Taquilla 14 €

27
DIUMENGE

El programa per viatjar
per tot el món.
Presentat per Montse Felip,
Marta Illa i Joan Carles Cano.
Els dijous, a les 18 h

Parlem amb...

Dimecres 23, a les 19 h

Música Eclèctica

Programa de música rock,
pop, soul i independent.
Presentat per Albert Rabassó.
Dimecres 16, a les 20 h

Ple municipal

En directe des del saló de
sessions de l’ajuntament.
Dimarts 8, a les 20 h

Sardanes sota el sol

Dissabtes i diumenges, a les 10 h

Notícies en Xarxa

De dilluns a divendres,
a les 7, les 14 i les 19 h.
Dissabtes i diumenges, a les 14 h

Dia Mundial de la Ràdio
Teatre: Soc una nou

Cia. Zum Zum Teatre.
Un conte molt especial
sobre un infant refugiat i
els seus veïns i veïnes.
Premis Feten 2021 a millors
direcció i interpretació coral.
Espectacle familiar.
A les 18 h, al Teatre L’Ateneu.
Preu anticipada 7 € / Taquilla 9 €
Edat recomanada: +4 anys

Diumenge 13, programa especial.
Més info a les nostres
xarxes socials.
Segueix-nos a: @radiocelra

ACTIVITATS
CASAL CAN PONAC
DILLUNS

Teatre: Transbord

De Malvasia Produccions.
Amb un text directe i
amb tocs lírics, aquest
espectacle vol tractar un tema
sorprenentment tabú en la
nostra esfera cultural, com és la
transsexualitat, i fer-ho des d’una
perspectiva desacomplexada
i neta: des de zero.
A les 20 h, al Teatre L’Ateneu.
Preu anticipada 12 € / Taquilla 14 €

Teatre: El gegant del pi

Escrit i interpretat per Pau
Vinyals i dirigit per Pau
Vinyals i Júlia Barceló.
A les 20 h, al Teatre L’Ateneu.
Preu anticipada 12 € / Taquilla 14 €
Més informació i venda d’entrades
a www.celracultura.cat

19
DISSABTE

Cineclub: Josep

Film d’animació d’Aurel (2020)
Febrer del 1939. L’Estat francès
tanca els republicans espanyols
en camps de refugiats. Un d’ells
és el dibuixant Josep Bartolí.
A les 20.30 h, al Teatre
L’Ateneu de Celrà. Gratuït.

• Taller de manteniment
de la memòria

De 15.30 a 16.30 h, de 16.45 a
17.45 h i de 18 a 19 h (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 a 17.30 h. Gratuït.
Cal inscripció prèvia.

• Atenció psicològica

De 15 a 19 h. Cal concretar
cita prèvia.

• Google per al dia a dia
De 9.30 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 15.45 a
16.45 h. Cal inscripció prèvia. Amb
alumnes de l’Institut de Celrà.

Coneix el projecte de l’hort

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

Xerrada a càrrec del CREI
la Ginesta de Juià. Dijous
17 de febrer a les 17 h, a la
cafeteria de Can Ponac.
DIVENDRES

• Espai respir

De 10 a 13 h. Cal inscripció prèvia.

