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Guillem Albà i la Marabunta, un 
espectacle d’entreteniment total

La festa major de Celrà torna 
aquest any als carrers i les places 
del poble, amb ganes de recuperar 
bona part de la normalitat perduda 
durant les dues últimes edicions. 

Conscients que la pandèmia no 
s’ha acabat, caldrà que continuem 
actuant amb responsabilitat i 
precaució, però la normativa, 
derivada de la millora de la 

La gran cita teatral d’aquesta festa 
major la protagonitzen Guillem 
Albà i la Marabunta, el 6 de maig, a 
les 20 h, al pavelló de les piscines. 
Marabunta és un espectacle que 
combina teatre i música per oferir 
una proposta d’entreteniment total. 

És clown, música en directe, 
cabaret i descontrol, alegria 
desbordada i diversió per a tots 
els públics. Guillem Albà, el 
protagonista d’aquest embolic, 
va formar-se amb alguns dels 
millors mestres de clown i circ 
del món, com ara Jango Edwards, 
Leo Bassi i Carlo Colombaioni.

Tota la seva experiència està 
condensada en aquest espectacle 
que va estrenar el 2014 i que no ha 
parat de fer gires pel món i rebre 
premis i elogis des d’aleshores.

Dalt l’escenari, la bogeria 
experta d’un jove clown a punt 

EXPOSICIÓ

La revista La Llera 
celebra 25 anys amb 
el pregó i una mostra 
de fotografies
Coincidint amb el seu 25è 
aniversari i amb el nou disseny 
gràfic acabat d’estrenar, la 
revista La Llera del Ter ha rebut 
l’encàrrec de fer el pregó que 
obrirà oficialment aquesta 
festa major. Les responsables 
de la revista pronunciaran el 
pregó el divendres 29, a les 
19.30 h, al Teatre L’Ateneu.

A més, fins al dilluns 2 de maig 
es podrà veure al vestíbul del 
mateix teatre una exposició de 
fotografies, triades per a l’ocasió, 
representatives dels primers 25 
anys d’història de la publicació.

La Llera del Ter s’edita 
conjuntament per part dels 
municipis de Celrà, Bordils, Flaçà 
i Sant Joan de Mollet, als quals 
aquest any s’han afegit també 
Cervià de Ter, Madremanya, 
Sant Martí Vell i Juià.

Moment de l'espectacle 'Marabunta'.

Detall del Correfoc de 2019.

©
fo

to
: M

ar
tí 

N
av

ar
ro

©
fo

to
: S

ílv
ia

 P
oc

h

©
fo

to
: M

ar
tí 

N
av

ar
ro

ACTIVITATS

La Festa Major torna al carrer!
situació sanitària, permet que 
es puguin tornar a programar 
les activitats pròpies de la festa 
que més ens agrada i tenim 
moltes ganes de celebrar-ho.

El correfoc, la trobada 
gegantera, la pintada al carrer, 
les IX Olimpíades populars 
i el piromusical són alguns 
dels actes que conviden a 

recuperar els carrers i places 
com a espai de trobada per 
compartir l’alegria de la festa.

Però els espais públics també 
són l’escenari de la majoria de les 
altres activitats, des de la mostra 
Passejant pels Patis, que arriba a la 
seva 24a edició, fins a les activitats 
esportives, la trobada de cotxes 
clàssics, la ballada de sardanes i 

tot un munt d’actuacions musicals, 
d’animació familiar, de circ o de 
dansa que trobareu detallades 
a l’agenda d’actes de la festa.

La imatge que obre aquesta 
pàgina, obra de Martí Navarro, 
pertany a les Olimpíades populars 
de la festa major de 2019, una de 
les cites imprescindibles que es 
reprenen amb força aquest 2022.

MÚSICA

Concerts i balls per 
a totes les edats, 
de Pawn Gang a les 
grans orquestres

L’oferta de música popular de 
la festa major es desenvoluparà 
majoritàriament a l’envelat 
del pavelló de les piscines, 
amb concerts i balls per 
a totes les edats.

La nit inaugural, la de 
divendres 29, anirà a càrrec de 
Pawn Gang, La Sra. Tomasa i 
DJs Cèltics. Pawn Gang és un 
grup de trap de Barcelona, creat 
el 2011 per sis joves de Gràcia. 
Tenen tres discos publicats 
i el seu canal de Youtube té 
més de 42.000 subscriptors.

La Sra. Tomasa són set 
músics de Barcelona que van 
començar a actuar com a 
grup el 2012. Treballen sons 
i ritmes llatins, afrocubans, 
de boogaloo i altres ritmes 
calents barrejats, com la rumba, 
amb la música electrònica.

Celics DJs són dos joves 
de Girona que fan sessions 
de discjockey de música 
de festa major amb un estil 
propi, una mica de rock- 
punk celta, barrejat amb la 
patxanga més coneguda.

La nit de festa de dissabte 
la protagonitzaran Biflats 
i l’Orquestra Maribel i 
acabarà amb DJs.

Diumenge i dilluns és 
el torn de les tonades més 
clàssiques, amb concert 
de tarda i ball a càrrec de 
les orquestres Montgrins 
(dia 1) i Maravella (dia 2). 

La Montgrins s’encarregarà 
de la ballada de sardanes 
que tindrà lloc diumenge, al 
voltant de la una del migdia, 
a la plaça de l’Església.

MÚSICA

Les escoles de 
música s’afegeixen 
a la festa amb 
concerts al carrer

La festa major és l’ocasió que 
aprofiten les escoles de música 
per mostrar al públic el treball 
que han estat fent durant el curs.

L’Escola de Música del 
Gironès, que fa les classes al 
Centre Cultural La Fàbrica, 
té programades diverses 
actuacions, el dissabte 30 
i el diumenge 1, a la plaça 
dels Ametllers, en el marc 
de la Mostra Passejant pels 
Patis. Alumnes de la mateixa 
escola interpretaran el 
musical Charlie i la fàbrica de 
xocolata, el dia 8, a l’Ateneu.

Per la seva banda, l’escola 
El Local, Espai Musical oferirà 
el seu concert de solistes de 
piano, veu i guitarra, el dia 
30, a la plaça de l’Església, 
també dins dels actes de la 
Mostra Passejant pels Patis.

CABARET

La Faktoria i la Fleca 
creen un espectacle  
inclusiu i divers

Com cada any, la Faktoria d’Arts 
Escèniques organitza el cabaret 
de festa major. Aquesta vegada, 
la representació tindrà lloc el dia 
1, a les 20 h, al Teatre L’Ateneu. 
Enguany, a l’organització s’hi 
afegeix La Fleca - Col·lectiu 
Transmaricabollo*, amb la 
voluntat de fer un cabaret 
més inclusiu i divers. 
Fluint a través del gènere és el 
resultat d’aquesta col·laboració.

ANIMACIÓ

El correfoc omplirà 
el barri vell de 
llum i colors

El correfoc, a càrrec dels Diables de 
l’Onyar, començarà a les 22 h, el dia 
29, a la plaça de l’Ateneu. Acabarà 
a la plaça Catalunya, després de 
passar pel carrer Ronda de Baix, 
la plaça Ronda de Baix, el carrer 
Avenir i la baixada de la Doma.

Tingueu en compte que no es 
podrà aparcar al llarg del recorregut 
des de les 16 h, i que la plaça 
Catalunya estarà tancada durant 
tot el dia, fins a les 12 de la nit.

d’explotar. Molt ficat en el seu 
paper de frontman, el personatge 
de Guillem Albà té classe i zero 
dignitat. No la vol per res, i la 
regala a qui la vulgui. Serà millor 
que no us cordeu els cinturons. Ell 

CIRC

Soon Circus ens proposa mirar 
el costat més humà de l’esport
La companyia Soon Circus ens 
porta el dissabte 30 (17 h, zona 
esportiva) l’espectacle Gregaris, 
una proposta de circ i moviment 
tendra i divertida que aprofundeix 
en el vessant més humà de l’esport.

A través de l’acrobàcia i 
l’humor els intèrprets transiten 
des de la col·laboració al 
conflicte, jugant amb els rols 
esportius del gregari i del líder. 
Utilitzen el joc per provocar-

se i mesurar-se, i per salvar les 
seves diferències mitjançant 
la complicitat i la tendresa.

Bàscula, màstil xinès i 
acrobàcies apareixen en aquesta 
peça tècnica i subtil, pensada 
per fer gaudir  tots els públics.

Soon Circus és una companyia 
de circ contemporani creada el 
2016 per dos acròbates: un suec 
i un català. Gregaris ha girat per 
tota Europa en diversos festivals.

és boig i capaç de tot. Posats a fer, 
relaxeu-vos i deixeu-vos portar. Us 
assegurem que no prendreu mal.

Més enrere, sis siluetes 
retallades, tocant-la amb 
seguretat i repartint bon joc al 
mig del camp. Són els músics 
de The All In Orchestra, de dits 
ràpids i sang calenta. Capaços 
de domesticar qualsevol estil 
musical que se’ls posi per davant. 
Sumen background i multipliquen 
el joc. Són talent madurat i know-
how. Són alçada, pes i planta, i 
mai guarden un as a la màniga.

Passeu. Què voleu prendre? Feu-
vos un lloc i oblideu-vos de tot. 
Una nova troupe arriba a les vostres 
retines. Desconnecteu els mòbils 
i els cervells. Ells són antídot, 
pólvora i vitamina C. Joc sense 
conservants: en directe i a la vena. 
Són Marabunta, l’espectacle total.
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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

Exposició de fotografies 
de la revista La Llera del Ter
Fins dilluns 2 de maig
Al vestíbul del Teatre L’Ateneu
Organitza: Revista La Llera del Ter
Col·labora: Ajuntament de Celrà

5è Berenar Holi de Celrà
Per fi torna l’esperada festa dels 
colors! Recordeu vestir roba vella, 
portar mascareta i protegir-vos 
els ulls amb ulleres de piscina o 
de sol. La venda de pols es farà 
el mateix dia a partir de les 16 h 
davant de l’escola. També hi haurà 
pa amb xocolata. No us la perdeu!
A les 16.45 h davant l’Escola 
L’Aulet. Organitza: Ajuntament 
de Celrà, amb la col·laboració 
de l’AMPA L’Aulet

XXIV Mostra 
Passejant pels patis
Fins dilluns 2 de maig
De 17 a 21 h, al barri vell, 
el Teatre L’Ateneu i diversos 
espais del municipi. 
Organitza: Ajuntament de 
Celrà amb la col·laboració 
de Celrà s’Engalana

Pregó institucional 
a càrrec de la revista 
La Llera del Ter.
A les 19.30 h, al Teatre L’Ateneu
Organitza:  Ajuntament de 
Celrà, amb la col·laboració de la 
Coordinadora de Festes de Celrà

Correfoc 
a càrrec dels Diables de l’Onyar.
A les 22 h, a la plaça de l’Ateneu
Organitza:  Ajuntament de 
Celrà, amb la col·laboració de la 
Coordinadora de Festes de Celrà

Concert amb Pawn Gang,  
La Sra. Tomasa i DJs Cèltics
A les 23.30 h a l’envelat
Organitza:  Ajuntament de 
Celrà, amb la col·laboració de la 
Coordinadora de Festes de Celrà

Concert de combo de l’EMG
Dins la XXIV Mostra 
Passejant pels Patis.
A les 10.30 h, a la plaça 
dels Ametllers.
Organitza: Ajuntament de 
Celrà, amb la col·laboració 
de Celrà s’Engalana i Escola 
de Música del Gironès

Exposició de rams de flors
Fins dilluns 2 de maig
D’11 a 21 h, al local de la cantonada 
de la carreterrea de Juià amb 
el carrer Mary Santpere
Organitza: Ajuntament de 
Celrà, amb la col·laboració 
de Celrà s’Engalana 

9a Trobada gegantera 
de Celrà
A les 11 h, inici a la plaça Catalunya
Fi de Festa amb ballada de tots 
els gegants a la plaça 1 d’Octubre. 
Organitza: Colla Gegantera de 
Celrà i Ajuntament de Celrà. 
Col·laboren: AFA Escola Les 
Falgueres, AFA Escola L’Aulet, 
AMIPA Escola Bressol Gínjols, 
AMIPA Escola Bressol Trapelles i 
Coordinadora de Festes de Celrà.

Concert de l’Escola de 
guitarres del Gironès
Dins la XXIV Mostra 
Passejant pels Patis.
A les 11 h, a la plaça de l’Església
Organitza: Ajuntament de 
Celrà, amb la col·laboració 
de Celrà s’Engalana i Escola 
de Música del Gironès

Concert de solistes 
de piano, veu i guitarra 
d’El Local, Espai Musical
Dins la XXIV Mostra 
Passejant pels Patis.
A les 12 h, a la plaça de l’Església 
Organitza: Ajuntament de 
Celrà, amb la col·laboració 
de Celrà s’Engalana i El 
Local, Espai Musical

Espectacle de circ: 
Gregaris
A càrrec de Soon Circus 
Company. Espectacle circense 
i de moviment que aprofundeix en 
el vessant més humà de l’esport. 
A través de l’acrobàcia i l’humor, 
els intèrprets transiten des 
de la col·laboració al conflicte, 
jugant amb els rols esportius del 
gregari i del líder. Utilitzen el joc 
per provocar-se i mesurar-se, 
i per salvar les seves diferències 
mitjançant la complicitat i la 
tendresa. Bàscula, màstil xinès 
i acrobàcies, en una peça tècnica 
i subtil per a tots els públics.
A les 17 h, a la pista davant del 
Pavelló Municipal d’Esports
Organitza: Àrea de Cultura, 
amb la col·laboració de la 
Coordinadora de Festes

Intervencions curtes 
de dansa a l’espai
Dins la XXIV Mostra 
Passejant pels Patis.
Dirigit per Neus Canalias.
A càrrec de l’alumnat 
adult de l’EMDC.
A les 18 h, al Pati Feliu
Organitza: Celrà s’Engalana i 
Escola Municipal de Dansa

Dansa: Cos present
Dins la XXIV Mostra 
Passejant pels Patis.
Improvisació a temps real amb 
guiatge de Zuriñe Benavente
A càrrec de l’alumnat de l’EMDC.
A les 19 h, a la plaça de l’Església
Organitza: Celrà s’Engalana i 
Escola Municipal de Dansa

Entrega de premis 
del concurs de rams i 
aparadors de flor natural
A les 18 h, al local de la cantonada 
de la carreterrea de Juià amb 
el carrer Mary Santpere
Organitza: Ajuntament de 
Celrà i Celrà s’Engalana

12a Trobada de vehicles 
clàssics de Celrà
Entrada dels vehicles pel carrer 
Pins d’en Ros (zona esportiva).
Horari: De 9 a 10 h, arribada 
dels vehicles participants
Esmorzar gratuït per a totes 
les persones conductores
Limitat als 200 primers vehicles
Antiguitat mínima: 30 anys
Organitza: Ajuntament de Celrà 
i Associació de Cotxes Clàssics 
de Celrà, amb la col·laboració 
de la Coordinadora de Festes 

Actuació d’alumnes 
de violí de l’EMG
Dins la XXIV Mostra Passejant 
pels Patis. A les 10.30 h, a 
la plaça dels Ametllers
Organitza: Ajuntament de 
Celrà, amb la col·laboració 
de Celrà s’Engalana i Escola 
de Música del Gironès

XXI Pintada al carrer, Action 
painting i jocs tradicionals 
per a la mainada
A les 10 h, a la plaça de l’Església
Organitza: Ajuntament de 
Celrà, amb la col·laboració 
d’Acció Cultural de Celrà

Actuació d’alumnes 
d’acordió de l’EMG
Dins la XXIV Mostra Passejant 
pels Patis. A les 11 h, a la 
plaça dels Ametllers
Organitza: Ajuntament de 
Celrà, amb la col·laboració 
de Celrà s’Engalana i Escola 
de Música del Gironès

Baixa de carretons
A les 11 h, sortida de la Torre 
Desvern, direcció Palagret
Organitza: Ajuntament de 
Celrà, amb la col·laboració 
de Jovent de Celrà

Ofici solemne en honor 
a sant Sixt i sant Hou, 
patrons de Celrà
Amb la Coral Viarany.
A les 12 h, a l’Església de Celrà

Sardanes amb la 
cobla Montgrins
Després de l’ofici, a la plaça
Organitza: Ajuntament de 
Celrà, amb la col·laboració de 
Coordinadora de Festes de Celrà

IX Olimpíades populars
Tornen les olimpíades populars! 
Masovers i masoveres, pescadors 
i pescadores, obrers i obreres 
ens trobem a les 17 ha la Plaça 
Catalunya! Qui guanyarà?
Organitza: Ajuntament de 
Celrà, amb la col·laboració 
del Jovent de Celrà

Recital de poemes per la pau
Dins la XXIV Mostra Passejant 
pels patis. A les 17 h, al Parc Cors
Organitza: Ajuntament de 
Celrà, amb la col·laboració 
de Celrà s’Engalana

Concert de festa major 
amb la Cobla Orquestra 
Montgrins 
Tot seguit, ball de tarda-nit
A les 19 h, a l’envelat (cadira: 3 €) 
Organitza: Ajuntament de 
Celrà, amb la col·laboració de 
Coordinadora de Festes de Celrà

9a Edició del cabaret 
de circ de Can Cors: 
Fluint a través del gènere 
A les 20 h, al Teatre L’Ateneu
Bo d’ajut per al manteniment 
de la sala: 5 €. Recollir-lo 
a l’ajuntament o una hora 
abans de l’espectacle.
Organitza: Ajuntament de 
Celrà, amb la col·laboració de 
La Faktoria d’Arts Escèniques 
de Celrà i La Fleca - Col·lectiu 
Transmaricabollo

Festa al Moll
Horari: De 22 a 00 h
Organitza: Ajuntament de 
Celrà, amb la col·laboració 
de La Faktoria d’Arts 
Escèniques de Celrà 

Arrossada popular
A les 14 h, a l’envelat
Organitza: Ajuntament de Celrà, 
amb la col·laboració Casal 
de Gent Gran Can Ponac

Concert amb l’orquestra 
Maravella
A les 16.30 h, a l’envelat (cadira: 3 €)
Organitza: Ajuntament de 
Celrà, amb la col·laboració de la 
Coordinadora de Festes de Celrà

Animació familiar: 
De cap per avall
Del grup Ambauka. A les 17.30 h,  
al porxo de Les Piscines
Organitza: Ajuntament de 
Celrà, amb la col·laboració de la 
Coordinadora de Festes de Celrà

Ball de tarda nit amb 
l’Orquestra Maravella
A les 19.30 h,  a l’envelat
Organitza: Ajuntament de 
Celrà, amb la col·laboració de la 
Coordinadora de Festes de Celrà

Piromusical i traca 
de fi de festa
A les 22 h, a les piscines 
municipals. Organitza: Ajuntament 
de Celrà, amb la col·laboració de la 
Coordinadora de Festes de Celrà

Espectacle: Marabunta
De la cia. Guillem Albà & La 
Marabunta. Un show de clown, 
enèrgic i energètic, catapultat 
per la millor música en directe.
Guillem Albà & Marabunta és 
bogeria. Descontrol amb classe. 
No voler despentinar-se i acabar 
perdent els pantalons. Però 
amb un somriure a la cara.
Un show energètic catapultat 
per la música en directe. 
Voleu riure? Esteu convidats.
A les 20 h, al pavelló de les piscines. 
Anticipada: 13 € / Taquilla: 15 €
Entrades a www.celracultura.cat 
Organitza: Ajuntament de Celrà

Inici del Primer 
social RC Celrà
Dissabte entrenaments i 
diumenge 8 qualificacions 
i curses
Inscripcions a www.myrcm.ch 
(data límit: 3 de maig, a les 23.59 h). 
Esmorzar inclòs. Més informació: 
rccelra@gmail.com
Organitza: Ajuntament 
de Celrà i RC Celrà

Torneig social de petanca 
de festa major
Modalitat «dobletes». A les 9 h, a 
les pistes municipals de petanca
Organitza: Ajuntament 
de Celrà i RC Celrà

Vine a conèixer els castells 
d’entre el Ter i les Gavarres
Castells de Juià, Palagret, 
Celrà i Barbavella. Hi haurà 
un petit refrigeri durant la 
sortida. Cal dur calçat adequat 
per a la caminada i aigua.
Sortida: Pàrquing de la Torre 
Desvern, a les 9 h. Durada: 5 h
Recorregut: 12 km. 
Cal inscripció prèvia a:  
www.gavarres.cat (apartat 
agenda). Màxim de 15 persones. 
Activitat gratuïta.

African Warriors Sound 
System al Moll
De 23 a 6 h, al Moll
Entrada gratuïta. Servei de barra

Teatre musical: Charlie 
i la fàbrica de xocolata
Alumnes de l’Escola de Música 
del Gironès ens porten a 
escena una adaptació del 
famós conte de Roald Dahl.
A les 18 h, al Teatre 
L’Ateneu de Celrà
Organitza: Escola de 
Música del Gironès
Col·labora: Ajuntament de Celrà

Concert: Clara Fiol 
i Joan Vallbona
Artistes balears amb un gran 
talent, passegen des del 2017 
una proposta en què exploren 
músiques i paraules, on les 
sonoritats elèctriques de la 
guitarra de Vallbona es fusionen 
amb els cants tradicionals de 
la veu de Fiol. En el marc del 
circuit folc d’Enderrock.
A les 18.30 h, a la plaça 
dels Ametllers. 
Organitza: Àrea de Cultura

La flama de Drako
A càrrec de Drakònia.
Una veu en off ens explica la 
historia de la flama de Drako. 
La màgica flama que dona vida 
al llegendari drac Drako. Els fills 
de Drako són els encarregats de 
protegir-la. Aquests personatges 
però els agrada molt ballar 
i sobretot jugar amb foc. 
A les 22 h, a la plaça 1 d’Octubre
Organitza: Ajuntament de 
Celrà, amb la col·laboració 
de la Coordinadora de Festes

Nit de festa amb Biflats, 
Orquestra Maribel i DJs 
A les 23.30 h, a l’envelat
Organitza: Ajuntament de 
Celrà, amb la col·laboració 
de la Coordinadora de Festes 


