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OCUPACIÓ

CASALS D'ESTIU

TALLERS EMDC

127 persones
van trobar feina
gràcies al Servei
d'Ocupació Local

Comencen les preinscripcions
als casals i activitats d’estiu

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

PLE MUNICIPAL
Acords del ple
municipal ordinari
del 8 de febrer
El ple ordinari que va tenir
lloc el 8 de febrer va aprovar
els acords següents:
• Dictamen sobre l’addenda
al conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Celrà i
l’Associació Galanthus per a
la realització d’una iniciativa
de custòdia del territori a
diferents finques municipals
(expedient x2017000509)..
• Dictamen sobre l’aprovació
provisional de la Modificació
Puntual número 22 del PGOU
de Celrà (expedient x252/2021).
• Dictamen sobre el conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament
de Sant Martí Vell per al
tractament de les seves aigües
residuals a l’EDAR de Celrà
(expedient x2022000215).
• Moció de rebuig i exigència de
responsabilitats per l’aplicació
del passaport Covid, la segregació
escolar i altres mesures Covid
que vulneren drets fonamentals
(expedient x2022000218).
El ple es va emetre en
directe per Ràdio Celrà. Si esteu
interessats, podeu escoltar la
gravació de la sessió a l’apartat
de podcasts de radiocelra.cat.

L’Ajuntament i les entitats que
organitzen casals i activitats
culturals, esportives o de lleure
per a infants i joves del municipi,
han fet pública l’àmplia oferta que
posen a disposició de les famílies.
Les preinscripcions de la
majora d’activitats han començat
el passat 28 de febrer.
El casal de l’Esplai, una de les
ofertes més veteranes, allarga les
preinscripcions fins al 4 de març.
Les àrees de Cultura i d’Educació
de l’Ajuntament organitzen,
respectivament, el Casal Artístic
i el Casal Natura. Tots dos fan les
preinscripcions fins al 6 de març.
A les propostes esmentades,
cal afegir els tallers de l’Escola
de Dansa i els casals esportius de
futbol, de rítmica i de patinatge.
Com cada any, l’Ajuntament ha
editat el desplegable Viu l’estiu,
on trobareu tots els detalls de
cadascuna de les propostes.
També podeu visitar el
web celra.cat/casals2022 per
acedir a tota la informació.

Pràctica oriental que treballa
amb el moviment que sorgeix
naturalment des del sistema
nerviós parasimpàtic, estimulant
el bulb raquidi amb exercicis
senzills i alhora profunds.
Regulen el cansament acumulat,
sensibilitzant, flexibilitzant
i regenerant cos i ment.
Preu: 30 €. Data: dissabte 19.
Hora: d’11 a 14 h.

TAI-TXÍ. TAST DE PRIMAVERA

El Tai Txi Txuan és un art
marcial intern d’origen xinès
influenciat per la filosofia taoista
i la budista. La pràctica del TaiTxi-Txuan ens proporciona salut,
vitalitat, calma i concentració
i equilibri entre cos i ment.
Preu: 40 €. Dates: Tots
els dimecres del mes.
Hora: 19.30 h.

LINDY-HOP
Algunes de les participants del Casal artístic de l’estiu passat.

CULTURA

ENTITATS

L’Aplec de la Sardana de Celrà
celebra la seva 50a edició
el diumenge 13 de març

Es torna a convocar
la Fira d’Entitats
coincidint amb la
diada de Sant Jordi

L’Aplec de la Sardana de Celrà
és ja un esdeveniment ben
arrelat al calendari cultural del
municipi i aquest mes arriba a
la seva 50a edició. Un aniversari
que comença amb la tradicional
trobada, en sessió de matí i
tarda, a la zona de la Fàbrica.
A dos quarts d’11 del matí obrirà
la jornada la sardana Els amics de
Celrà, de Joaquim Solà, la primera
de les dotze que s’hi interpretaran.
La sessió de tarda començarà
a les 4 i inclourà setze peces més.
La interpretació de les 28
sardanes del programa anirà a
càrrec de les cobles Mediterrània,
Bisbal Jove i Ciutat de Girona.
Entremig, a les dues del
migdia, hi haurà el dinar
popular, obert a tothom al
Centre Cívic La Fàbrica.

L’Àrea de Cultura ha fet una
crida a les associacions de cares
a recuperar la Fira d’Entitats,
després que els últims dos anys
no s’ha pogut celebrar a causa de
la pandèmia. Es tornarà a fer el
23 d’abril, en el marc de la diada
de Sant Jordi i coincidint amb el
Dia Internacional de la Dansa.
Es muntaran parades durant tot
el matí a la plaça 1 d’Octubre. Les
entitats podran proposar activitats
a desenvolupar durant la jornada.
Les entitats que vulguin
participar a la fira han d’enviar un
correu electrònic a cultura@celra.
cat, especificant si volen posar
parada, si faran alguna activitat
i quin material necessitaran
(taules, cadires, plafons,
electricitat, etc.). El termini per
inscriure’s acaba el 20 de març.

TELÈFONS
D’INTERÈS
Ajuntament de Celrà  . .  .
Servei de vigilància  .  .  .  .
Centre Cívic  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Biblioteca Municipal  .  .  .
Ràdio Celrà 107.7  .  .  .  .  .
Piscina Municipal  .  .  .  .  .
Pavelló d’esports . . . . .
Deixalleria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Servei Porta a Porta  .  .  .
Emergències llum  . .  .  .  .
Serveis Socials  .  .  .  .  .  .  .
Promoció Econòmica  .  .
Cultura i de Joventut  .  .
La Fàbrica  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Servei d’Atenció
a les Persones  .  .  .  .  .  .  .  .
Casal Gent Gran
(Can Ponac)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Oficina de Correus  .  .  .  .
CAP  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
CAP (24 hores)  .  .  .  .  .  .  .  .
CAT Salut respon  . .  .  .  .  .
Servei d’ambulància  .  .  .
Hospital Josep Trueta .
Hospital Sta. Caterina  . .
Farmàcia Dellonder  .  .  .
Farmàcia Batlllori  .  .  .  .  .
Emergències  .  .  .  .  .  .  .  .  .

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.
Vine a ballar i divertir-te!
Pots fer sessions soltes!
Els dissabtes, de 17 a 18 h.
Preu: 10 € per sessió.

Motiu del Cartell d'aquest any.

INTEGRACIÓ CORPÒRIA DE
LA VEU PER A BALLARINS
I BALLARINES

Amb Jordi Homs
Per què els ballarins/es no
tenen normalitzada la seva
relació amb la veu? El cant és
una acció corpòria que porta
implícita la dansa interna.
Treballarem la veu corpòria,
amb l’objectiu de normalitzar la
relació del ballarí/na amb la veu
i poder-la incorporar en el seu
treball com a recurs artístic.
Preu: 35 € per sessió.
Dissabte 26, de 10 a 13.30 h.

ALTRES
TALLERS
PÍNDOLES FORMATIVES
COMERCIALS, AMB
HARMONYLAB

Píndoles formatives de
l’àmbit comercial amb
@harmonylab_life.
Píndola 1: DAFO i
arbre comercial.
Píndola 2: Visita comercial.
seguiment i fidelització.
Píndola 3: Creació de rutes
comercial i creixement
Píndola 4: Manual de l’empresa
i informes comercials.
Gratuït. Els dimarts de
març, de 15 a 16.30 h.

DIA DE LA DONA
972 492 001
683 176 606
644 363 835
972 494 141
972 493 003
972 493 030
972 492 983
972 493 484
972 494 650
900 131 326
972 492 224
972 492 567
872 723 265
636 189 104
972 492 200
972 494 767
972 494 851
972 492 500
903 111 444
061
972 492 111
972 940 200
972 182 600
972 492 018
972 493 552
112

Papyrus dedica el Dia de la Dona
a reivindicar Maria Mercè Marçal
Amb motiu del 8 de març,
Dia de la dona, l’associació
Connexió Papyrus, organitza
un acte simbòlic reivindicatiu i
de visibilitat de les escriptores
com a creadores i, en particular,
del discurs feminista. L’acte
tindrà lloc el mateix dimarts
8 de març, a les 13 h.
L’entitat ha volgut implicar
en aquest acte altres persones
i coŀlectius del poble amb
objectius afins, com el Grup
de Dones 8 de març i l’alumnat
de l’institut de Celrà, amb la
voluntat d’unir esforços i construir
interaccions entre diferents
segments de la població local.
L’acte consistirà en la lectura
de poemes i textos breus
d’escriptores, amb especial cura
de reflectir discursos feministes
que reivindiquin o glossin un
paper de la dona amb equitat
de gènere i protagonista de la
seva vida, a càrrec de dones
de Celrà i joves de l’institut.
També es donarà visibilitat
a l’obra de Maria Mercè Marçal
i al seu llegat feminista, i es
farà alliberament de llibres
entre les persones assistents.

ELS CERTIFICATS DIGITALS
IDCAT I CL@VE

©foto: Rafael Vargas

Durant l’any 2021, el Servei
d’Ocupació Local (SOL Celrà)
va gestionar 265 ofertes de
feina, la xifra més alta des de
2018, en què se’n van gestionar
261. S’han resolt positivament
101 ofertes, el nombre més alt
dels darrers catorze anys.
L'exercici passat, l’Àrea
de Promoció Econòmica i
Desenvolupament Local
de l’Ajuntament de Celrà
va inserir un total de 127
persones al mercat de treball.
Pel que fa a la gestió d’ofertes
de feina, al llarg de l’any passat,
el SOL Celrà n’ha gestionat
265, que són 112 més que el
2020 i 32 més que el 2019,
l’any anterior a la Covid-19.
La tipologia de la varietat
d’ofertes se centra en llocs
de treball d’operari/ària de
producció, mosso magatzem,
netejador/a i administratiu/va,
principalment per donar servei
a les empreses del polígon
industrial del municipi.
Les ofertes tenen origen
a Celrà (57%), Girona, Bordils
i Vilablareix. Històricament,
els mesos amb més ofertes
de treball gestionades han
estat maig, setembre, juliol
i març, per aquest ordre.
Segons les dades, el Centre
de Promoció Econòmica ha
atès 966 persones, amb perfils
laborals molt diversos.
El SOL s’encarrega de fer
intermediació i orientació
laboral a Celrà i també dona
cobertura a les poblacions de
l’est de la comarca del Gironès.
Aquest 2022, el servei ha
començat amb força i ja ha
gestionat seixanta ofertes, que
s’han traduït en la inserció de
vint persones, la majoria al
sector serveis (logística i neteja).
El Servei d’Ocupació Local
de Celrà disposa d’una borsa de
treball amb una base de dades
de més de 3.500 persones
amb diferents formacions
i perfils molt diversos.
Us hi podeu inscriure tant
si busqueu feina com si voleu
millorar les vostres condicions
o expectatives laborals.
Podeu informar-vos-en
al telèfon 972 49 25 67
o al correu sol@celra.cat.

KATSUGEN AMB
LILIANA PELMAN

Maria Mercè Marçal.
Coincidint amb aquesta iniciativa,
durant el mes de març, Connexió
Papyrus dedicarà un espai especial
a difondre obres d’escriptores
al local on desenvolupa la seva
activitat, a l’antiga biblioteca.

Aconsegueix el teu idCAT
certificat el dia de la sessió.
Formació a carrèc de l’Àrea
de Promoció Econòmica del
Consell Comarcal del Gironès.
Dijous 10, a les 11 h, al
Centre de Promoció
Econòmica (c/ Bòbiles 9).
Més nformació i inscripcions:
sol@celra.cat / 972 49 25 67.

A-TACA «TALLERS
D’ART DE CARRER»

El projecte va néixer l’any passat
de la mà de diferents artistes
i pretén unir els ajuntaments
de Cassà, Celrà i Llagostera
mitjançant els seus locals
joves i les seves escoles d’art,
amb l’objectiu de donar color
als carrers a través d’accions
educatives d’art urbà.
Dimecres 30, a les 17 h,
al Local Jove. Organitza:
Àrees de Joventut i Cultura.

MARÇ

AGENDA MENSUAL

8

11

DIMARTS

DIVENDRES

8 de març literari.
Lectura de poemes i
breus textos literaris

Lectura en veu alta a càrrec
de dones de Celrà i joves de
l’institut, per donar visibilitat
a l’obra de Maria Mercè Marçal
i el seu llegat feminista.
Alliberament de llibres entre les
persones assistents a l’acte
el 8 de març i espai especial
amb obres d’escriptores a
Connexió Papyrus durant
tot el mes de març.
A les 13 h, a la plaça
Maria Mercè Marçal
Organitza: Connexió Papyrus,
amb la col·laboració del grup
8M de Dones de Celrà.
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DISSABTE

Píndoles formatives
comercials, amb
HarmonyLAB

Els dimarts de març us
convidem a les píndoles
formatives de l’àmbit comercial
amb @harmonylab_life.
Formació d’àmbit professional
per afrontar amb garanties una
visita comercial, seguiment
dels clients, fidelització,
opcions de creixement,
creació de rutes, informes...
• Píndola 1: DAFO i arbre comercial
• Píndola 2: Visita comercial
seguiment i fidelització
• Píndola 3: Creació de rutes
comercial i creixement
• Píndola 4: Manual de l’empresa
i informes comercials.
A les 15 h, al Centre de Promoció
Econòmica. Gratuït.
Organitza: Àrea de
Promoció Econòmica
Web: https://www.ddgi.cat/
formacioenxarxa/public/curs/
81364-pindoles-formativescomercials-amb-harmonylab

Ple municipal

Sessió ordinària del ple
municipal del mes de març.
A les 20 h, a la sala de
plens de l’Ajuntament.

9

DIMECRES

10
DIJOUS

Presentació:
Una alternativa educativa
a l’etapa de secundària

L’adolescència, com a procés de
desenvolupament humà, té una
sèrie de necessitats específiques
i busquem satisfer-les des d’una
educació el més lliure possible.
A les 18 h, a la sala polivalent
de l’Ateneu de Celrà.
Organitza: Associació Torentinni.

Presentació
del llibre La luz oída

Aquesta publicació de La luz oída,
d’Eduardo Moga (Barcelona, 1962),
és una reedició commemorativa
del poemari que fa 25 anys va
obtenir el Premi Adonáis i que
va representar la primera fita
important en la seva trajectòria.
Aquesta nova edició, il·lustrada i
preparada per Christian T. Arjona,
constitueix una celebració vital
i un homenatge a l’obra d’un
poeta, crític i traductor, les obres
del qual segueixen il·luminant
i obrint nous camins en la
literatura en llengua castellana.
A les 19 h, a la biblioteca vella
Organitza: Biblioteca municipal.
Web: https://www.bibgirona.
cat/biblioteca/celra
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Followers

Dijous 3, a les 22 h

Escala de grisos

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

Avui viatgem

Teatre: Accions
de resistència

El programa per viatjar per tot el
món. Presentat per Montse Felip,
Marta Illa i Joan Carles Cano.
Els dijous 3 i 17, a les 18 h

De Susanna Barranco.
Una crítica al sistema econòmic
guardonada amb el Premi
BBVA de Teatre 2020.
A les 20 h, al Teatre L’Ateneu.
Preu: Anticipada 7 € / Taquilla 9 €
Més informació i venda d’entrades
a www.celracultura.cat

Parlem amb...

25

Club de lectura

Ple municipal

26

Musical De pel·lícula

DIVENDRES

DISSABTE

Comentarem el llibre Al far
de Virginia Woolf. El club serà
conduït per Christian Tubau.
A les 21 h, a la biblioteca
Organitza: Biblioteca
Web: https://www.bibgirona.
cat/biblioteca/celra
El teatre es convertirà en un
plató de Hollywood on els
grups de música del Local
interpretaran diversos temes
de bandes sonores conegudes.
A les 16 h, al Teatre L’Ateneu.
Organitza: El local, espai musical
Web: http://www.
espaimusicalcelra.cat

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

Sample Filosòfic

Dijous 24, a les 20 h

Sardanes sota el sol

Dissabtes 12 i 26, 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
Segueix-nos a: @radiocelra

Cinema: Tomboy

13

DIUMENGE

(2011). Pel·lícula de Céline Sciamma
Laure, una nena de deu anys,
aprofita el seu aspecte i una
tallada de cabells per fer-se
passar per un noi. En el seu paper
de Michael, es veurà immersa
en situacions compromeses.
A les 20.30 h, al Teatre L’Ateneu.
Gratuït. Organitza: Cineclub21
de Celrà i La Fleca.

50è Aplec de la
sardana de Celrà

Amb les cobles Ciutat de Girona,
Mediterrània i Bisbal Jove.
Matí, a les 10.30 h i tarda, a les 16 h.
A la plaça 1 d’Octubre. En cas
de pluja, mal temps o fred,
es farà al pavelló de la Fàbrica.
Organitza: Agrupació
Sardanista de Celrà.

Dinar popular de l’Aplec
de la sardana

Menú: Fideuà, pollastre i botifarra
a la brasa, postres, aigua, vi i cafè.
Tiquets al tel. 680 299 989
o a Can Ponac, Can Sixtalzina
i Llibreria Biscle. A les 14 h, al
Centre Cívic La Fàbrica. Preu: 16 €
Obert a tothom. Organitza:
Agrupació Sardanista Celrà.

27
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Cia. Anita Maravillas
Premi FETEN 2021 a millor
espectacle de titelles.
En el marc del 8M.
A les 20 h, al Teatre L’Ateneu.
Preu: Anticipada 7 € / Taquilla 9 €
Més informació i venda d’entrades
a www.celracultura.cat

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

DILLUNS

• 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.

• 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. Concretar cita prèvia.
Cia. Engruna Teatre.
Premi Xarxa Alcover a la
Mostra d’Igualada 2021.
A les 18 h, al Teatre L’Ateneu.
Preu: Anticipada 7 € / Taquilla 9 €
Més informació i venda d’entrades
a www.celracultura.cat

Teatre: Las Cotton

ACTIVITATS
CASAL CAN PONAC

DIMARTS

Teatre: Sopa de Pedres

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.

PROGRAMACIÓ
RÀDIOCELRÀ.CAT
i 107.7 FM

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

Sessió formativa
dels certificats digitals
idCAT i Cl@ve

Aconsegueix el teu idCAT
certificat el mateix dia de la
sessió. Formació a carrèc de
l’Àrea de Promoció Econòmica
del Consell Comarcal del Gironès.
A les 11 h. Carrer Bòbiles 9, 17460.
Celrà. Inscripcions: sol@celrà.cat
Tel. 972 492 567. Gratuït.
Organitza: Àrea de
Promoció Econòmica i
Desenvolupament Local.

Jornada formativa oberta.
Estem educant en igualtat?
Com i per què incorporar la
perspectiva d’igualtat afectiva,
sexual i de gènere en educació.
Inscripcions a:
celra.cat/educaciofeminista
Per a més informació contacteu
amb l’àrea d’Educació.
A les 9 h, a la sala del 1r pis
del Teatre L’Ateneu de Celrà.

Bojos pels 80

Inauguració de la
proposta Orientar-se en
la foscor més absoluta

de Núria Nia, en el marc del
programa «indret.xyz».
A la fina línia entre la reproducció
de les realitats físiques i la
creació de noves realitats als
entorns virtuals d’Internet.
En un moment en què es veu
amenaçada la sostenibilitat del
planeta apareixen paradoxalment
eines tecnològiques que, basades
en la natura, intenten generar
noves imatges d’aquesta amb
el fi de dur-les a la virtualitat.
La instal·lació podrà visitar-se
fins al 3 d’abril a Cultural Rizoma
contactant prèviament a
info@culturalrizoma.com.
A les 12 h, a Cultural Rizoma
(plaça de l’Església, 8).
Organitza: Cultural Rizoma SCCL
Web: www.culturalrizoma.com

Jornada Cap a una
altra educació

CELRÀ • 2022

30
31
DIMECRES

DIJOUS

A-taca
Tallers d’art de carrer
Local Jove. A les 17 h.
Organitza: Àrees de
Joventut i Cultura.

Hora del conte

Recull d’algunes de les millors
narracions de la tradició oral
catalana. Amb Joan de Boer.
A les 17.30 h, a la biblioteca.
Organitza: Biblioteca municipal
Web: https://www.bibgirona.cat
/biblioteca/celra

• 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.
DIVENDRES

• Espai respir

De 10 a 13 h. Cal inscripció prèvia.
ACTIVITATS ESPECIALS
• Xerrada: Parlem de salut.
A càrrec d’Agnès Ministral
Dijous 17, a les 17 h. a la
Cafeteria de Can Ponac.

• Caminada del Dia de la Dona
Dimecres 9 de Març a les 9.30 h.
Davant de Can Ponac. Consulteu
recorregut al tel. 693 00 77 11.

