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Xerrada educativa
sobre com afrontar
els canvis en
l’adolescència

Paula Grande presenta el seu
nou disc en un concert a l’Ateneu

TALLERS EMDC

L’Àrea d’Educació de l’Ajuntament,
amb les AFA de les escoles i
l’Institut de Celrà, proposen
una xerrada educativa titulada
Preparant-nos per als canvis a
l’adolescència, a càrrec d’Anna
Sàlvia, psicòloga especialitzada
en educació i salut sexual.
A quina edat apareix la
primera regla? I la primera
ejaculació? Com canviarà la vida
del teu fill o filla a partir d’aquell
dia? Què cal explicar sobre el
cicle menstrual, la masturbació,
el porno o les relacions sexuals?
L’objectiu de la xerrada
és parlar sobre el que han
de saber els infants quan
s’apropen a l’etapa fèrtil i
comencen a experimentar
els canvis de l’adolescència, i
també proporcionar recursos
per acompanyar-los en
aquest pas tan important.
La sessió tindrà lloc el
dijous 12, a les 17.30 h, a la
sala polivalent del Teatre
L’Ateneu de Celrà.

Paula Grande, en una imatge promocional.

La cantant i compositora Paula
Grande (Girona, 1986) presenta
aquest mes al Teatre L’Ateneu
el seu quart disc, titulat D.O.’s
(denominación de orígenes),
un treball que ens parla de les
persones que tenen una història
de vida que no dona estatus
social, que socialment no s’entén
com a sinònim de qualitat i que
lluny d’obrir-te mercats et tanca
portes, una darrera de l’altra.
El concert de presentació del
disc tindrà lloc el diumenge 29,
a les 7 de la tarda. Les entrades
ja estan a la venda al web de
celracultura.cat, al preu de 7 €,
amb els descomptes habituals.
D.O.’s (denominación de orígenes)
es presenta en format a trio
(Vic Moliner, Andreu Moreno i
Paula Grande), que a través del
llenguatge del hip hop i els ritmes
afrollatins, unes melodies que fan
ballar i unes lletres que expliquen
històries reals i palpables, fan
reconèixer-se als altres en
l’orgull i la festa de la lluita.

PLE MUNICIPAL

LLIBRES

ESPORTS

Acords del ple
municipal ordinari
del 12 d’abril

Núria Martí homenatja Cristina
Cervià a Dona de teatre

Es torna a convocar
la Marxa popular
de primavera de Celrà

El ple ordinari de l’Ajuntament
de Celrà que va tenir lloc
el 12 d’abril va aprovar per
unanimitat els acords següents:
• Dictamen sobre l’addenda al
conveni de col·laboració entre
el Consell Comarcal del Gironès
i l’Ajuntament de Celrà per a
l’impuls de l’Ocupació Juvenil al
Gironès a través del programa
referent d’ocupació juvenil.
• Dictamen sobre l’aprovació
de la Declaració institucional
de lluita contra el frau.
Amb aquest acord, s’inicia el
procediment per a la redacció
del Pla d’integritat i de mesures
antifrau de l’Ajuntament de Celrà.
El ple es va emetre en
directe per Ràdio Celrà.
Podeu escoltar la gravació
de la sessió a l’apartat de
podcasts del web de l’emissora
municipal: radiocelra.cat.

El Teatre L’Ateneu acull el
dijous 5, a les 7 de la tarda,
un acte de presentació del
llibre Dona de teatre, en què la
filòloga Núria Martí Constans
homenatja l’actriu gironina
Cristina Cervià (1965-2019).
Cristina Cervià va debutar
com a actriu als Pastorets del
grup Proscènium de Girona, del
qual formava part el seu pare.
El llibre reflecteix el món del
teatre i la cultura, però alhora,
com diu l’escriptor Josep Maria
Fonalleras en el pròleg, «és un
retrat molt fidel d’una persona
entregada al teatre, una actriu i
directora que des que va començar
a trepitjar escenaris va convertirse en una gran professional i
una persona molt estimada».
A més de l’autora, a la presentació
intervindran David Planas, alcalde
de Celrà i actor; Meritxell Yanes,

La Marxa popular de primavera
de Celrà torna al calendari
esportiu del municipi després d’un
parèntesi de tres anys i celebra la
seva 19a edició el diumenge 29.
Les inscripcions es poden fer
anticipadament a la pàgina web
https://inscriu.me/ca/marxade-celra, al preu reduït de 6 €.
La sortida tindrà lloc a les 9
del matí, a la Torre Desvern i
està previst que es puguin fer
dos recorreguts, un de de 6
quilòmetres i un altre del doble
d’aquesta distància. Durant la
marxa hi haurà avituallament líquid
i s’ferirà un esmorzar a l’arribada,
al mateix punt de partida.
La Marxa poipular de
primavera està organitzada per
l’Ajuntament de Celrà amb la
col·laboració de l’Associació de
Comerciants de Celrà i els equips
participants a l’Oncotrail 2022.

EXPOSICIONS
Cultural Rizoma
exposa Go, go, go,
de Marion Balac
Fins al 22 de maig es pot veure
a Cultural Rizoma l’exposició
Go, go, go, de Marion Balac
(Aix-en-Provence, França, 1984),
la darrera proposta inclosa
de l’artista en el marc del
programa indret.xyz. Aquest
projecte, que pren format de
videoinstal·lació, és el resultat
d’un treball previ dut a terme
amb un grup de gent gran de
Celrà amb qui es van construir
narratives derivades de les
excursions; compartint les
experiències vinculades a llocs
on elles havien estat per provar
de reproduir-les a Google
Street View.
El resultat es la mostra de
forma instal·lativa a Cultural
Rizoma —a través d’unes peces
videogràfiques i d’uns registres
sonors que, paral·lelament,
s’emetran per Ràdio Celrà.
En un exercici d’observació
de com Internet acompanya els
seus usuaris i els seus dispositius de
comunicació en una interminable
cerca de distracció i validació,
Balac explora les instal·lacions
en línia i les desvia mitjançant
estratègies de reapropiació.
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Cristina Cervià.
actriu cofundadora amb Cervià
de la companyia Mentidera
Teatre, i Àngel Madrià, director
de l’editorial Gavarres.
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872 723 265
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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
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Sis sessions per a l’empoderament
i l’activació per a l’ocupació
El Centre de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament (C/ Bòbiles, 6)
acull aquest mes un taller de
sis sessions de quatre hores
dedicat a les persones que volen
adquirir habilitats i eines que els
afavorexin a l’hora de buscar feina.
L’itinerari de sis sessions
començarà el dia 10 i s’estendrà
durant els dimarts i dijous de
maig, amb horari de 9 a 13 h,
amb el contingut següent:
1. Automotivació: Millorar
l’autogestió i la motivació de la
persona en situació d’atur.
2. Autoconeixement i
autoestima: Desenvolupar els
punts de fortalesa i a millorar
per tal de traslladar-los a
la recerca d’ocupació.
3. Resiliència i gestió de la
incertesa: Proporcionar eines
per gestionar, aprendre i agafar
força en la situació d’incertesa
que genera la situació d’atur.
4. Màrqueting personal:
Posar al servei tots els recursos
i habilitats de les persones en
la direcció dels seus objectius
professionals i personals.
5. Habilitats de comunicació:
Potenciar habilitats vivencials

Tota la informació a:
https://escoladedansa.celra.cat

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: 84 €.
Classe solta: 15 €.
Inscripcions a:
escoladedansacelra.koobin.com

KATSUGEN AMB
LILIANA PELMAN

Es tracta d’un moviment
que sorgeix naturalment a
l’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,
sensibilitzant, regenerant i
flexibilitzant cos i ment.
Yuki: Concentració i intercanvi
d’energia (K) que es realitza
a partir del silenci interior.
Preu: 30 €.
Data: dissabte 27.
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 les sales de ball
de 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
Preu: 80 €.
Inscripcions a:
escoladedansacelra.koobin.com
Els dissabtes, a les 17 h.

JAM CONTACT-IMPROVISACIÓ

Sessions de dansa improvisada.
La predisposició per improvisar
és una actitud que revela
el procés creatiu sense
mediació. Aquesta composició
és un esdeveniment que es
destaca per ser únic. Qui
improvisa, experimenta
l’abisme del desconegut,
l’emoció de la descoberta i
el gust de tornar a aprendre
els codis del llenguatge.
Els divendres, de 21 a 23 h

ALTRES
TALLERS
JORNADA NETWORKING:
INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES
DIGITALS

El món de les start-ups a Girona.
Experiències i opinions digitals.
Networking i projectes.
Dimecres 25, de 10 a 13 h,
al Centre de Promoció
Econòmica. Gratuït.
Organitza: Ajuntaments
de Celrà i Vilablareix
Web: https://www.ddgi.
cat/formacioenxarxa

Paricipants d'una de les formacions.
per millorar l’impacte en
l’entrevista de feina.
6. L’entrevista de feina
amb simulació : Experimentar
amb un actor professional els
aspectes positius i de millora
en una entrevista de feina.
Les inscripcions s’han de fer al
web www.ddgi.cat/formacioenxarxa

OBRIM EL COFRE
DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Tres sessions sobre violència
de gènere a càrrec d’Àngels
Roura Massaneda, autora
del llibre Maite vaig ser jo,
podries ser tu, una crònica en
primera persona d’una víctima
de violència masclista, que es
presenta a la biblioteca el dia
10. Les sessions seran els dilluns
16, 23 i 30 de maig a les 19 h,
al Centre Cultural La Fàbrica.

MAIG
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Grans escriptores al cinema

Cicle de cinema i literatura amb
visió de gènere. Matrimoni,
malaltia, vellesa: Lluny d’ella,
d’Alice Munro, i el film homònim
de Sarah Polley (2006).
Descobrirem com el cinema
ha plasmat visualment el món
particular i personal de diferents
escriptores, partint de relats
significatius, i com es posen en
qüestió les nocions tradicionals
sobre gènere, classe i identitat.
Amb Lídia Bardina, doctora en
Literatura comparada i DEA en
Teoria i anàlisi cinematogràfic.
Inscripcions fins al 3 de
maig a: connexiopapyrus.
cursos@gmail.com.
A les 19 h, a la sala polivalent
del Teatre L’Ateneu
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DIMARTS

DIVENDRES
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DIMECRES

Espectacle: Marabunta

Guillem Albà & La Marabunta
Un show de clown, enèrgic i
energètic, catapultat per la
millor música en directe.
A les 20 h, al pavelló
de les piscines
Anticipada: 13 € / Taquilla: 15 €
Venda d’entrades a
www.celracultura.cat
Organitza: Ajuntament de Celrà

7

DISSABTE

1a cursa social RC Celrà

Dissabte entrenaments i
diumenge, qualificacions i curses.
De 9 a 15 h, al circuit
de radiocontrol.
Inscripcions a www.myrcm.ch,
fins al 3 de maig.
Preu: 30 €, esmorzar inclòs.
Informació: rccelra@gmail.com
Organitza: Ajuntament
de Celrà i RC Celrà

12
DIJOUS

African Warriors Sound
System al Moll

De 23 a 6 h, al Moll
Entrada gratuïta. Servei de barra

Vine a conèixer els castells
d’entre el Ter i les Gavarres

Sortida als castells de Juià,
Palagret, Celrà i Barbavella
Horari de sortida: 9 h
Durada: 5 h. Recorregut: 12 km
Sortida i arribada: Pàrquing de
la Torre Desvern. Cal dur calçat
adequat per a la caminada i aigua.
Nombre màxim de persones: 15
Cal inscripció prèvia a:
www.gavarres.cat (agenda)
Activitat gratuïta

14
DISSABTE

16
DILLUNS

Recollida popular de brossa

Per segon any consecutiu
busquem gent disposada a salvar
el planeta! Podeu venir sols, en
família (els menors d’edat heu
de venir acompanyats/des).
Celelebrem el Let’s Clean Up
Europe, una acció comuna a tot
Europa per conscienciar sobre
la quantitat de residus que
llencem. A part de la recollida,
farem alguna altra acció sorpresa
en acabar... Us ho perdreu?
De 9.30 a 12.30 h.
Inscripcions al Instagram
de Terrànimal o al correu:
terranimal9@gmail.com
Us hi esperem!
Organitza: Associació
Terrànimal (amb el suport
de l’Ajuntament de Celrà)

18
DIMECRES

Itinerari de sis sessions de
quatre hores. Els dimarts i
dijous de maig a les 9 h, al Centre
de Promoció econòmica:

Digital entropy
Dimarts 3, a les 22 h
Sardanes sota el sol
Dissabtes 7 i 21, a les 10 h
Ple municipal
En directe des de l’ajuntament.
Dimarts 10, a les 20 h

21
DISSABTE

25
DIMECRES

Grans escriptores al cinema
Cicle de cinema i literatura
amb visió de gènere. Altres
masculinitats: Brokeback
Mountain, d’Annie Proulx i
el film d’Ang Lee (2005).
Amb Lídia Bardina, doctora en
Literatura comparada i DEA en
Teoria i anàlisi cinematogràfic.
Inscripcions fins al 3 de
maig a: connexiopapyrus.
cursos@gmail.com.
A les 19 h, a la sala polivalent
del Teatre L’Ateneu

Xerrada educativa:
Preparant-nos per als
canvis a l’adolescència

A càrrec d’Anna Sàlvia, psicòloga
en educació i salut sexual. A
quina edat apareix la primera
regla? I la primera ejaculació?
Es parlarà sobre el que han de
saber els infants quan s’apropen
a l’etapa fèrtil i comencen a
experimentar els canvis de
l’adolescència, i es proporcionaran
recursos per acompanyar-los.
A les 17.30 h, al Teatre L’Ateneu
Organitzen: AFA de les escoles
i l’Institut de Celrà i Àrea
d’Educació de l’Ajuntament

Primera de les tres sessions (dies
16,23 i 30) sobre violència de
gènere a càrrec d’a càrrec d’Àngels
Roura Rabasseda, autora del llibre
Maite vaig ser jo, podries ser tu, una
crònica en primera persona d’una
víctima de violència masclista.
A les 19 h, a la Sala d’entitats
del Centre Cultural La Fàbrica
Organitza: Àngels Roura
Massaneda, Àrea d’Igualtat
i Biblioteca de Celrà.

Grans escriptores al cinema

Cicle de cinema i literatura amb
visió de gènere. Reivindicant la
sexualitat femenina: La cambra
sagnant, d’Angela Carter, i En
compañía de lobos (1984), de Neil
Jordan. Amb Lídia Bardina, doctora
en Literatura comparada i DEA en
Teoria i anàlisi cinematogràfic.
Inscripcions fins al 3 de
maig a: connexiopapyrus.
cursos@gmail.com.
A les 19 h, a la sala polivalent
del Teatre L’Ateneu

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

Jornada Networking:
Intercanvi d’experiències
digitals

El món de les start-ups a Girona.
Experiències i opinions digitals.
Networking i projectes.
De 10 a 13 h, al Centre de
Promoció Econòmica. Gratuït.
Organitza: Ajuntaments
de Celrà i Vilablareix
Web: https://www.ddgi.cat/
formacioenxarxa
Cicle de cinema i literatura
amb visió de gènere. Models de
família: Las abuelas, de Doris
Lessing, i Madres perfectas
(2014), d’Anne Fontaine.
Amb Lídia Bardina, doctora en
Literatura comparada i DEA en
Teoria i anàlisi cinematogràfic.
Inscripcions fins al 3 de
maig a: connexiopapyrus.
cursos@gmail.com.
A les 19 h, a l'Ateneu

26
DIJOUS

Presentació de Llevadores
i infermeres gironines

de Maria Rosa Masana Ribas.
A càrrec de la mateixa autora.
Activitat emmarcada dins el
cicle Cafè i llibres que organitzen
conjuntament Jubilus Grup
i la Biblioteca Municipal.
A les 17 h, a Can Ponac
Organitzen: Jubilus Grup i
Biblioteca Municipal de Celrà
Web: www.rosammasana.com

Hora del conte: Històries
d’aigua dolça i salada

Contes dedicats als aventurers i
aventureres. Farem de la mà dels
millors aventurers i aventureres,
recorrent rius, llacs i mars
per pescar contes i descobrir
històries fantàstiques. A càrrec
de Gra de Sorra. Recomanat
per infants a partir de 4 anys.
A la Biblioteca Vella a les 17.30 h

Retornem els infants al carrer
i el carrer als infants.
De 17.30 a 19.30 h, festa
inaugural a la plaça del Mercat.
Trobareu la informació
actualitzada a: www.celra.cat

Taller: Obrim el cofre de
la violència de gènere

Cineclub: Loreak

Pel·lícula de J. Garaño
i J.M. Goenaga (2014).
A les 20.30 h, al Teatre L’Ateneu
Gratuït. Més informació a:
www.celracultura.cat

Grans escriptores al cinema

Inauguració dels
Camins compartits

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.

Escala de grisos
Programa musical ambient i
techno presentat per David
Prieto. Dilluns 2, a les 22 h

Taller d’empoderament i
activació per a l’ocupació

Presentació i taula rodona
a càrrec de l’autora, Àngels Roura
Massaneda i el psicòleg Jordi
Corominas.
Presentació dels tallers sobre
violència de gènere que es faran
els dilluns 16, 23 i 30, de 19 a 20
h, al Centre Cultural La Fàbrica.
Inscripcions:ajuntament@celra.
cat o al teleèfon: 972 49 20 01.
A les 19 h, a la Biblioteca Municipal
Organitzen: Àrea d’Igualtat
i Biblioteca Municipal

A les 19 h, al Teatre L’Ateneu
Participants: David Planas,
alcalde de Celrà i actor; Meritxell
Yanes, actriu i amiga de Cristina
Cervià; Núria Martí, filòloga i
autora del llibre, i Àngel Madrià,
director de l’editorial Gavarres

RÀDIOCELRÀ.CAT
i 107.7 FM

Alumnes de l’Escola de Música
del Gironès ens porten a escena
una adaptació del famós conte
de Roald Dahl, en format de
teatre musical. Cançons, balls
i una història ben llaminera per
passar una estona deliciosa!
A les 18 h, al Teatre L’Ateneu
Organitza: Escola de
Música del Gironès
Col·labora: Ajuntament de Celrà

Presentació del llibre: Maite
vaig ser jo, podries ser tu

Presentació del llibre Dona
de teatre. Cristina Cervià, dels
Pastorets a Temporada Alta

6

Teatre musical: Charlie i
la fàbrica de xocolata
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DISSABTE

DIUMENGE

Club de lectura: La librería

Els membres del club de
lectura comentaran el llibre
de Penelope Fitzgerald.
A les 21 h, a la Biblioteca
Organitza: Biblioteca municipal

Taller de jocs de taula
per a famílies

A càrrec de La Juganera.
Infants a partir de vuit anys.
De 10 a 13 h, a la Biblioteca vella
Cal inscripció prèvia

19a Marxa popular
de primavera de Celrà

Sortida: a les 9 h, des de la
Torre Desvern. Inscripcions
avançades: https://inscriu.me/
ca/marxa-de-celra (preu: 6 €)
Inscripcions el mateix dia:
de 8 a 9 h (preu: 10 €).
Recorregut curt: 6 km
Recorregut llarg: 12 km
Hi haurà avituallament líquid a
mitja marxa i esmorzar a l’arribada.
Organitza: Ajuntament de Celrà
Col·laboren: Associació de
Comerciants de Celrà i Equips
participants a l’Oncotrail 2022

Presentació del disc
D.O.’S (denominación de
orígenes) de Paula Grande

A les 19 h, al Teatre L’Ateneu
Anticipada: 7 € / Taquilla: 9 €
Més informació i venda d’entrades
a www.celracultura.cat

Avui viatgem
Amb Montse Felip, Marta Illa i Joan
Carles Cano. Dijous 12 i 26, a les 18 h
Parlem amb...
Per conèixer i escoltar la gent
del poble. Dimarts 24, a les 20 h
Música Eclèctica
Programa de música rock, pop, soul
i independent, presentat per Albert
Rabassó. Dimecres 18, a les 20 h
Taller de memòria
Exercicis de memòria per a la gent
gran. Dijous 19, a les 11 i a les 16 h
Sample Filosòfic
Als intersticis entre l’art i
la filosofia. Pensament i
creació. Dijous 19, a les 20 h
Bojos pels 80
Presentat per Francesc
Nadal i Ricard Bechdejú.
Tots els divendres a les 20 h
Tradicionàrius. Punt i seguit
Música folk els divendres a les 17 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

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
• Xerrada: Parlem de les activitats
de la vida diària i fem prevenció
a càrrec de Marta Giner, terapeuta.
Dijous 19 de maig, a les 17 hores
a la cafeteria de Can Ponac.
• Presentació llibre: Llevadores
i infermeres Gironines
(Veure dijous 26 a l’agenda.)

