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PLE MUNICIPAL

SERVEIS

TALLERS EMDC

Principals
acords del ple
municipal ordinari
del 8 de març

L’Ajuntament llança un servei de
gestió d'incidències amb app mòbil

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

El ple ordinari que va tenir lloc
el 8 de març va aprovar per
unanimitat els acords següents:
• Dictamen sobre la modificació
d’ordenances fiscals 1/2022.
• Dictamen sobre la modificació
pressupostària 2/2022.
• Dictamen sobre el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament
de Celrà i l’Ajuntament de Juià pel
tractament de les seves aigües
residuals a l’EDAR de Celrà.
• Dictamen sobre l’aprovació
de la cessió en precari a favor
de la Junta de Compensació
del Polígon Industrial de
Celrà per a l’ús d’un local
de propietat municipal.
• Dictamen sobre l’aprovació
del Pla Estratègic de
Subvencions 2022-2023.
• Manifest del Dia Internacional
de la Dona Treballadora.
El ple es va emetre en directe
per Ràdio Celrà. Podeu escoltar
la gravació d’aquesta sessió
i les anteriors a l’apartat de
podcasts del web: radiocelra.cat.

L’Ajuntament de Celrà posarà
en marxa aquest mes el servei
de gestió d’incidències Línia
Verda, un canal de comunicació
mitjançant el qual la ciutadania
podrà posar enviar als serveis
municipals les incidències
que detectin a l’espai públic,
relacionades amb la via pública
i la gestió de residus, entre altres.
Aquesta eina és un sistema àgil i
ordenat de comunicació, gestió
i resolució de les incidències.
Per poder utilitzar el servei,
cal descarregar l’app Línia Verda,
a Google Play o a l’AppStore, en
funció de la tecnologia emprada
al telèfon intel·ligent (Android
o iOS). En el procés d’instal·lació,
l’usuari selecciona el municipi
on vol comunicar la incidència.
Línia Verda és un canal directe
entre la persona que comunica
la incidència i l’ajuntament. Els
enviaments i comentaris només
són visibles per la persona
interessada i pels responsables
municipals autoritzats.

La predisposició per improvisar
és una actitud que revela el
procés creatiu sense mediació.
Preu: 5 €per sessió.
Data: divendres 8 i 23.
Hora: de 21 a 23 h.

KUNG-FU AMB JUANKA SANTA
Per a nois i noies entre 12 i 16
anys. Treball físic, psicològic
i emocional mitjançant
el moviment marcial.
Preu: 85 €.
Data: dissabtes, de 12 a 13 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. Vine a ballar i divertirte! Pots fer sessions soltes!
Els dissabtes, fins al 18
de juny, de 17 a 18 h.
Preu: 10 € per sessió.

Imatge de l’app Línia Verda.

VEU CORPÒRIA,
AMB JORDI HOMS

FESTES

COMUNICACIÓ

SANT JORDI

La festa major
torna a una certa
normalitat a partir
del 29 d’abril

La revista La Llera del Ter
arriba als 25 anys amb un
nou disseny i més pobles

La biblioteca proposa
un concurs de punts
de llibre dins els
actes de Sant Jordi

La festa major de Celrà
torna amb una agenda plena
d’activitats que s’iniciaran el
divendres 29 amb el pregó
institucional, a càrrec de la
revista La Llera del Ter, i es
tancaran amb el tradicional
piromusical el dilluns 2 de maig.
I el divendres següent, 9
de maig, a mode de propina,
la companyia de Guillem
Albà i la Marabunta oferiran
un espectacle de clown
amb música en directe.
La festa inclourà concerts per
a tota mena de públics, la mostra
Passejant pels patis, espectacles
de carrer, exposicions i moltes
més propostes que trobareu
detallades al programa que
es publicarà els dies previs
a l’inici de les activitats.

Coincidint amb el seu 25è
aniversari, la revista La Llera
del Ter ha estrenat un nou
disseny gràfic, obra de Marta
Montenegro i Gemma Pallissera,
i ha afegit els pobles de Cervià
de Ter, Madremanya, Sant Martí
Vell i Juià als quatre que ja hi
participaven fins ara: Celrà, Bordils,
Flaçà i Sant Joan de Mollet.
La revista és una radiografia
del paisatge, el patrimoni, la
història i la gent que viu entre
el Ter i les Gavarres, la ciutat
de Girona i les comarques de
l’Empordà. El sentit de la revista és
donar valor al patrimoni i deixar
constància de les històries que
ens expliquen d’on venim i també
qui som en aquest territori.
El nou disseny no perd de vista
el detall i la importància de les

CULTURA

històries que s’hi expliquen
però des d’una mirada més
actual i també més gràfica.
Les imatges han guanyat
molt d’espai, sense perdre
de vista el text i la lletra, que
ara és més gran. La portada
és una picada d’ullet al lligam
històric i cultural dels pobles.
Així doncs, si s’ajunten les
portades es crea un mosaic.
Tot i que el contingut segueix
la mateixa línia habitual, les
seccions han sofert canvis:
Avui en dia, de temes
d’actualitat; L’espiell, el tema
principal; Tot enraonant,
d’entrevistes i converses;
Coses d’abantes, un calaix de
sastre, i Pensaments, la darrera
part, dedicada a la prosa, a
la reflexió i al paisatge.

TERRITORI

Nou panell panoràmic al Congost
L’Ajuntament de Celrà ha instal·lat
al mirador del Congost un
panell de senyalització amb una
fotografia panoràmica de la vista
que es pot veure des d’aquell
punt elevat de les Gavarres.
La instal·lació inclou indicacions
de situació dels principals referents
geogràfics, des de Bordils fins al

La biblioteca municipal ha preparat
diversos actes per celebrar la
diada de Sant Jordi, entre els quals
destaca un concurs de punts de
llibre, obert a infants i joves de 3 a
14 anys, agrupats en tres categories.
Els tres dibuixos guanyadors
s’imprimiran i es distribuiran
a la biblioteca com a punts de
data de retorn de préstec.
Per participar-hi, cal omplir
una butlleta que trobareu a la
biblioteca i fer-hi un dibuix de
temàtica de Sant Jordi. La data
límit de recepció d’originals
és el 19 d’abril. Els dibuixos
guanyadors de cada categoria es
faran saber el dissabte 23, en el
marc de la festa de Sant Jordi.
Tots els treballs presentats
s’exposaran a la biblioteca
fins al 7 de maig.

Puig de la Calma, passant pel Far,
el Canigó o el castell de Sant Julià.
El treball gràfic, a càrrec de
Xavier Fontané, s’ha fet a partir de
la realització, manipulació i fusió de
diverses fotografies panoràmiques,
tot mantenint una coherència amb
la imatge corporativa de l’Espai
Natural Protegit de les Gavarres.
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La veu és moviment
Per què els ballarins/es
no tenen normalitzada la
seva relació amb la veu?
En aquest taller observarem 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 en el seu
treball com a recurs artístic.
Preu: 35 € per sessió.
Dissabte 30, de 10 a 13.30 h.

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
inherent a la feminitat.
Preu: 80 €.
Els dimecres, de 10 a 11.30 h.
Fins al 15 de juny.

COS PRESENT, AMB
ZURIÑE BENAVENTE

TELÈFONS
D’INTERÈS

La cia. Maduixa
presenta Migrare
dins el Dia
internacional
de la dansa
La companyia valenciana
Maduixa porta a Celrà el seu
nou espectacle, Migrare,
(dia 23, a les 19 h, a la plaça 1
d’Octubre), dins els actes del
Dia internacional de la dansa.
Estrenat el setembre
de 2021, Migrare és una
història commovedora
que explora els límits de
l’equilibri amb el moviment.
Quatre dones es mouen
en un espai buit, però minat
d’obstacles i fronteres invisibles.
Van haver de deixar la seva
terra d’origen i, ara, el país
d’arribada les rebutja. Elles el
transiten buscant el seu lloc.
L’espectacle és la lluita
d’unes dones fortes, valentes
i, sobretot, resilients.
La utilització de les
xanques com a element clau
s’ha convertit en un element
que caracteritza i defineix la
companyia Maduixa, obrint
un univers de possibilitats per
a articular un diàleg entre la
dansa, el gest i l’equilibri.

AM CONTACT-IMPROVISACIÓ

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

Taller d'improvisació i
composició en temps real.
Adreçat a joves a partir de 14
anys i persones adultes.
Preu: 20 €. Gratuït per a
alumnes de l'EMDC.
Dissabte 23, de 12 a 14 h,
a l'escola de dansa.
Dins els actes de celebració del
Dia internacional de la dansa.

MOSTRA PÚBLICA DEL
TALLER COS PRESENT

Dissabte 23, a les 17 h,
a la plaça 1 d'Octubre.
Dissabte 30, a les 18.30 h,
a la plaça de l'Església.

ALTRES
TALLERS
INSTAGRAM PER
A PETITS NEGOCIS,
COMERÇOS I SERVEIS

Taller de tres hores on
coneixerem les possibilitats que
ofereix Instagram. Aprendrem
a optimitzar els resultats que
aquesta xarxa posa al teu abast
donant una imatge empresarial i
professional. Amb Judit Montal,
especialista en estratègia de
negoci i màrqueting digital.
Inscripcions a sol@celra.cat
i al telèfon 972 49 25 67.
A les 15 h, al Centre de
Promoció Econòmica. Gratuït.
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Teatre: La motxilla de l’Ada

A càrrec de la Cia. Teatre al Detall.
A les 18 h, al Teatre L’Ateneu.
Preu: Anticipada 7 € / Taquilla 9 €
Més informació i venda d’entrades
a www.celracultura.cat
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Per qui, què, quan, on,
com i per què publicar
a les xarxes socials

Ǧ

PīÐĮÐĊĴÆðĐÌÐăăăðÅīÐ 
OĉķĊĴĊřșÌÐOðĮĮď

DIMARTS

DILZS

DISSABTE

9

DIMARTS

12
DISSABTE

16

DIJOUS

21

Formació per a comerços,
empreses i persones
emprenedores.
A les 15 h, al Centre de
Promoció Econòmica
Gratuït.

DISSABTE

23

La comunitat musulmana de
Celrà us convida a descobrir
aquest àpat nocturn tradicional
que trenca el dejuni de Ramadà.
• A les 19.45 h, benvinguda de
l’alcalde i regidors. Xerrada:
«El sentit del Ramadà», a
càrrec de Meriem Khamissi,
i torn obert de preguntes.
• A les 20.30 h, la posta del sol,
la crida a resar i el trencament
del dejuni. L’oració.
• A les 21 h, Iftar comunitari, a
càrrec de l’Associació de Dones
Marroquines i l’Associació de
dones africanes de la Llera del Ter.

Fira d’entitats

Parades de les entitats de Celrà
De 10 a 14 h, a la plaça 1 d’Octubre.
Oberta a tothom.

26
DIMECRES

27

A càrrec de la llibreria Biscle
Tot el dia a la plaça 1 d’Octubre.

El més valorat de cada
categoria s’imprimirà i es
donarà en els préstecs de la
biblioteca durant un any.
D’11 a 13 h a la Biblioteca.

Taula de creació
de petits relats

Si t’agrada com ha quedat,
l’exposarem a la biblioteca!
D’11 a 13 h a la Biblioteca.

DIJOUS

28

Instagram per a petits
negocis, comerços i serveis

Taller de tres hores on
coneixerem les possibilitats que
ofereix Instagram. Aprendrem
a optimitzar els resultats
que aquesta xarxa posa al
teu abast donant una imatge
empresarial i professional.
A Judit Montal, especialista
en estratègia de negoci i
màrqueting digital. Inscripcions
a sol@celra.cat i 972 49 25 67
A les 15 h, al Centre de
Promoció Econòmica.
Gratuït. Organitza: Àrea de
Promoció Econòmica.

RÀDIOCELRÀ.CAT
i 107.7 FM

Xerrada Educativa:
Resiliència i emocions
saludables. Construïm futur

Avui viatgem
Amb Montse Felip, Marta Illa i Joan
Carles Cano. Dijous 14 i 28, a les 18 h

La psicòloga i coach Joana
Frigolé plantejarà estratègies per
ajudar a compartir i a generar la
confiança que desitgem per als
nostres fills i filles i potenciar la
seva maduresa emocional perquè
puguin créixer i ser feliços.
A les 18 h, a la sala del 1r
pis del Teatre L’Ateneu
de Celrà. Organitza: Àrea
d’Educació i AFAs de Celrà.

Club de lectura de
l’Institut de Celrà

Comentarem la novel·la Junil a la
terra dels bàrbars, de Joan-Lluís
Lluís, amb l’assistència de l’autor.
A les 19.30, a la biblioteca
de l’Institut de Celrà.

DIVENDRES
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Dins als actes del Dia
internacional de la dansa.
A les 17 h, a la plaça 1 d’Octubre.

El Servei de Biblioteques ha creat
aquesta petita exposició que
neix amb la idea de seleccionar
obres pictòriques, al llarg de la
història de la pintura, en què
les protagonistes siguin les
dones i la lectura. Però malgrat
ser ella la gran protagonista
dels quadres només tres dones
signen les obres seleccionades.
Fins al 26 d’abril, a la biblioteca.
Organitza: Biblioteca Municipal
Col·labora: Servei de Biblioteques
de la Diputació de Girona.

Veniu a donar la benvinguda
a la Festa Major amb un
llançament de pols Holi, tal i
com ho fan a l’Índia quan arriba
la primavera. T’ho perdràs?
A les 16.45 h, davant de l’Escola
L’Aulet. Organitza: AFA L’Aulet.

Cia. Maduixa. Dins els actes
del Dia Internacional de la Dansa.
Una història que explora els límits
de l’equilibri amb el moviment.
Quatre dones i un espai buit minat
d’obstacles i fronteres invisibles,
d’odis irracionals i prejudicis.
Elles van haver de deixar la seva
terra i, ara, el país d’arribada
les rebutja. Aquesta és la seva
lluita. Una lluita de dones fortes,
valentes i resilients. Gratuït.
A les 19 h, a la plaça 1 d’Octubre.

Presentació del llibre
Pandèmia i postveritat,
de Jordi Pigem

Correfoc a càrrec dels
Diables de l’Onyar
A les 22.30 h, a la plaça
de l’Ateneu
Organitza: Coordinadora
de Festes de Celrà.

Concert: Pawn Gang
i La Sra. Tomassa

A les 12 de la nit, a l’envelat.
DISSABTE

DIUMENGE

24

Marxa popular al castell
de Sant Miquel

Sortida a les 8 h. Avituallament
i selfie amb el hashtag
#FM22Celrà a Sant Miquel.
Inscripcions anticipades a les
carnisseries Sergi, Ca l’Àlex i a
l’Ajuntament. Preu: 2 € (menors
de 10 anys) i 5 € (majors de 10
anys). Inscripcions el mateix dia
a les 7.30 h a la plaça de l’Església.
A l’arribada, esmorzar per
als participants (entrepà de
botifarra o vegetarià i beguda)
i obsequi per als tiquets de 5 €.
Organitza: Coordinadora
de Festes de Celrà i
Ajuntament de Celrà.

Dansa: Mientras llueva

A càrrec de la Cia. Altraste Danza
Dins els actes del Dia
Internacional de la Dansa
A les 19 h, al Teatre L’Ateneu.
Preu: Anticipada 7 € / Taquilla 9 €
Més informació i venda d’entrades
a www.celracultura.cat

Vols estar al dia de les notícies de l’Ajuntament?
Subscriu-te al canal de Telegram:
t.me/ajuntamentcelra

30

Sardanes sota el sol
Dissabtes 9 i 23, a les 10 h
Ple municipal
En directe des de l’ajuntament.
Dimarts 12, a les 20 h

Entrevista a l’alcalde
Programa trimestral on l’alcalde
de Celrà ens posa al dia de
l’actualitat del poble i respon els
dubtes sobre els temes d’interès
del moment. Dilluns 18, a les 20 h
Parlem amb...
Per conèixer i escoltar la gent
del poble. Dimarts 19, a les 20 h
Música Eclèctica
Programa de música rock, pop, soul
i independent, presentat per Albert
Rabassó. Dimecres 20, a les 20 h
Taller de memòria
Exercicis de memòria per a la gent
gran. Dijous 21, a les 11 i a les 16 h

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

5è Berenar Holi

Dansa: Migrare

Escala de grisos
Programa musical ambient i
techno presentat per David
Prieto. Dilluns 4, a les 22 h

Sample Filosòfic
Als intersticis entre l’art i
la filosofia. Pensament i
creació. Dijous 21, a les 20 h

Mostra pública
del taller Cos present

Exposició: Lectores en l’art

Per whatsapp: envia un missatge al 636 19 70
25 i afegeix el número als teus contactes.

DIMARTS

Parada de venda de llibres

Concurs de punts de llibre

2018. Pel·lícula dirigida
per Ralph Fiennes.
El 1961 Rudolf Nuréiev,
el ballarí de ballet clàssic,
viatja per primera vegada
fora de la Unió Soviètica.
A les 20.30 h, al Teatre L’Ateneu.
Gratuït. Organitza: Cineclub21.

A càrrec de La Senyoreta.
Sempre hem conegut un Sant
Jordi valent i fort, però el que no
sabem és com va arribar a ser
tant espavilat. Sabíeu que Sant
Jordi tenia una cosina-cavallera
que també va fer fora a un drac?
I una àvia que li va ensenyar a no
tenir por? I una germaneta que li
va ensenyar a somiar? Una manera
divertida de conèixer la família
de Sant Jordi i de reivindicar el
paper de la dona. Recomanat
per a infants a partir de 4 anys.
A les 17.30 h, a la biblioteca vella.
Organitza: biblioteca municipal.

Iftar comunitari

Dissenya la teva xapa i
emporta-te-la posada!
D’11 a 13 h a la Biblioteca.

Cineclub: El ballarí
(The White Crow)

Hora del conte:
Els antecedents familiars
de Sant Jordi

A càrrec de la Fina Ferrés Font.
A les 16 h, a Can Ponac.

Taller de xapes

ĉÑĮÌÐăȸķĴďīșìððĊĴÐīŒðĊÌīĊ
ăÅÐīĴOĐĨÐšð:ķ¾īÌðșīÐæðÌďī
Ìȸ'ÌķÆÆðĐðwÐīŒÐðĮwďÆðăĮÌÐ
ăȾþķĊĴĉÐĊĴÌÐÐăī¾șð#Ċð
ăÐĮĊÆďLďķșðĊĮĨðīÌďīÌÐă
ĨÐīĮďĊĴæÐÌÐăĊďŒÐăȡăȘ
.A les 1Ǩ h, alȾĴÐĊÐķȘ

Contrastant les clàssiques
novel·les distòpiques d’Orwell
i Huxley amb propostes del
Fòrum Econòmic Mundial i
altres heralds del poder polític
i econòmic, el llibre analitza un
gran nombre d’esdeveniments que
toca comprendre. Una invitació
a veure-hi més enllà i a restablir
el sentit comú en relació amb
la tecnologia, la salut i la vida.
A les 19 h, al 1r pis de l’Ateneu.
Organitza: CoRC (Col·lectiu
Resposta Crítica). Web: https://
respostacritica.wordpress.com

Hora del conte:
Cafè, roses i relats

CELRÀ • 2022

Espectacle de circ: Gregaris

Soon Circus Company. Espectacle
que aprofundeix en la vessant
humana de l’esport. A través de
l’acrobàcia i l’humor els intèrprets
van de la col·laboració al conflicte,
jugant amb els rols esportius.
Utilitzen el joc per provocarse i mesurar-se, per salvar les
seves diferències mitjançant la
complicitat i la tendresa. Bàscula,
màstil xinès i acrobàcia en una
peça per a tots els públics.
A les 17 h, a la pista de la zona
esportiva. Organitza: Àrea de
Cultura i Coordinadora de Festes.

Mostra pública
del taller Cos present
Dins als actes del Dia
internacional de la
dansa. A les 18.30 h,
a la plaça de l’Església.

Nit de festa amb
Orquestra Maribel

A les 12 de la nit, a l’envelat.
Organitza: Coordinadora
de Festes de Celrà.

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

CASAL CAN PONAC
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.
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. 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.
DIVENDRES
• Espai respir
De 10 a 13 h. Cal inscripció prèvia.
ACTIVITATS ESPECIALS
• Dia Mundial de la Salut
Caminada i sessió de Tai Chi.
Dimecres 6, a les 9:30 h
• Festa de Sant Jordi
Lectura i berenar a la cafeteria de
Can Ponac. Divendres 22 a les 16 h

