
LA CELRANENCA
GASETA INFORMATIVA PERIÒDICA DE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ JUNY 2022CELRÀ

TALLERS EMDC 

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

TALLER D’AERIS, 
ACRO I EQUILIBRIS
Taller on es farà un tast 
de manera lúdica de les 
diferents tècniques aèries 
de teles, cèrcol i corda, base 
acrobàtica i equilibris.
Per a joves de 9 a 12 anys
Amb Oksana Mindubaeva 
i Berta Baliu.
Dies 20, 21 i 22 de juny, 
de 16.30 a 18.30 h
Preu del curs: 54 €
Sessió individual: 20 €

PARTNERING SUAU
El taller es basa en l’ús del canvi 
de pes i l’equilibri, com a dos 
temes principals. L’objectiu 
és despertar un cos sensible i 
transparent als impulsos que es 
transfereixen entre els cossos. 
Donem especial atenció en la 
manera com ens acostem al cos 
de l’altre, amb sensibilitat i cura, 
per obrir els canals entre els 
cossos i crear un entorn on es 
pugui produir qualsevol elevació 
sense gaire esforç ni dolor.
El llenguatge utilitzat es 
troba entre el contact, 
partnering i el circ.
Amb Magí Serra i 
Anamaria Klajnšček
Per a joves a partir de 
14 anys i adults
Dia 28 de juny, d’11.30 a 16.30 h 
Preu del curs: 60 €

HIPOPRESSIUS AMB 
NEUS CANALIAS
Entrenament saludable basat 
en les tècniques hipopressives 
adreçat tant a homes com 
dones que volen millorar la 
seva postura, la respiració, i 
entrenar de manera equilibrada  
i  sense excessos de pressió la 
musculatura estabilitzadora 
del cos.  Gràcies als exercicis 
hipopressius aconseguirem 
tonificar la musculatura 
abdominal i del sòl pelvià. És un 
bon treball preventiu i molt útil 
en la recuperació del postpart, 
de lesions o patologies prèvies.
Dies 27, 28, 29 i 30 juny
Iniciació: de 19 a 20 h
Aprofundiment: de 20 a 21 h
Preu del curs: 32 €
Sessió individual: 10 €

CAP A UNA DANSA 
ESQUELÈTICA
La vida és una força geològica. 
Quina més imatge més bella 
dels ossos, la de constituir 
una geologia submergida en 
el nostre cos. Un entreteixit 
d’estrats que, de manera oculta 
i silenciosa, ofereix sosteniment 
a la nostra experiència de 
moure’ns. La invitació durant 
aquest taller serà lliurar-nos 
al seu misteri per a la dansa.
Proposem una pràctica de 
moviment que ampliï l’ús 
quotidià i expressiu de nosaltres 
mateixos i ens prepari 
per abordar el procés 
continu d’explorar-nos. 
Amb Carlos Osantinsky i 
Fernando Nicolas Pelliccioli
Dies 25 i 26 juny, d’11 a 
13 h i de 14 a 17 h
Preu del curs: 125 €

DANSA VERTICAL AMB ARNÈS
Intensiu de dansa vertical amb 
arnès i corda al buit per gaudir 
del plaer de volar. 
Adreçat a persones joves 
i adultes amb ganes de 
desafiar la gravetat.
Amb Berta Baliu, formada 
en  dansa contemporània 
a l‘Institut del Teatre de 
Barcelona, SEAD Àustria i Nova 
York. Especialitzada en dansa 
aèria i vertical a Argentina.

Ha cursat estudis d’arts 
escèniques i d’arts plàstiques que 
queden al descobert en els seus 
treballs creatius on es creuen 
diferents disciplines artístiques.
Dies 20, 21 de juny, de 
18.30 a 21.30 h
Preu del curs: 60 €

Crida a la participació de la ciutadania.

COMUNICACIÓ

Celrà renova el segell 
de transparència 
i qualitat de la 
informació
L’Ajuntament de Celrà ha renovat 
el Segell Infoparticipa, guardó 
que atorga el grup de recerca 
Comunicació Sonora, Estratègica 
i Transparència (ComSET) de 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona, com a reconeixement a 
la transparència informativa dels 
webs de les institucions. Celrà ha 
rebut el guardó amb l’assoliment 
d’un 88% d’indicadors positius.

Els guardons es van lliurar 
en un acte que va tenir lloc 
el 9 de maig, al Rectorat de 
la Universitat Autònoma.

Un total de 136 ajuntaments 
(quinze més que l’any passat), 
onze consells comarcals i 
tres diputacions de Catalunya 
han rebut enguany el Segell 
Infoparticipa 2021.

CULTURA

Comencen les 
inscripcions als 
cursos de l’Escola 
Municipal d’Art

A partir del 15 de juny, s’obren 
les inscripcions per als cursos 
de l’Escola Municipal d’Art de 
Celrà per al curs 2022-2023. 

En primera instància, la 
matrícula estarà oberta a l’alumnat 
inscrit al curs anterior. I ja a partir 
de l’1 de juliol, i fins a exhaurir 
les places, les inscripcions 
estaran obertes a tothom.

Us podeu inscriure en persona 
a l’Ajuntament de Celrà en 
el seu horari d’obertura o bé 
telemàticament a través de la web: 
https://www.celracultura.cat/
ca/escola-municipal-dart.html

Com es habitual, el calendari 
dels cursos és d’octubre de 
2022 a juny de 2023 (seguint el 
calendari escolar de festes).

Fins al 18 de juny es pot veure 
al vestíbul i a la sala polivalent 
del Teatre L’Ateneu l’exposició 
de treballs final d’aquest curs.

L’exposició s’inaugura el dijous  
2 de juny a les 18 h, i estarà oberta 
de dimecres a diumenge, de 8 a 22 h.

Si voleu més informació sobre 
l’Escola d’Art de Celrà la trobareu  
a: www.celracultura.cat.

TELÈFONS 
D’INTERÈS
Ajuntament de Celrà   .  .   972 492 001
Servei de vigilància   .  .  .   683 176 606
Centre Cívic  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   644 363 835
Biblioteca Municipal   .  .   972 494 141
Ràdio Celrà 107 .7  .  .  .  .  .  972 493 003
Piscina Municipal  .  .  .  .  .  972 493 030
Pavelló d’esports   .  .  .  .  .   972 492 983
Deixalleria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  972 493 484
Servei Porta a Porta  .  .  .  972 494 650
Emergències llum   .  .  .  .  900 131 326
Serveis Socials  .  .  .  .  .  .  .  972 492 224
Promoció Econòmica  .  .  972 492 567
Cultura i de Joventut  .  .  872 723 265
La Fàbrica   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  636 189 104 
Servei d’Atenció 
a les Persones   .  .  .  .  .  .  .  972 492 200
Casal Gent Gran 
(Can Ponac)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  972 494 767
Oficina de Correus  .  .  .  .  972 494 851
CAP  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  972 492 500
CAP (24 hores)   .  .  .  .  .  .  .  903 111 444
CAT Salut respon   .  .  .  .  .  061
Servei d’ambulància   .  .  972 492 111
Hospital Josep Trueta   .  972 940 200
Hospital Sta . Caterina   .  972 182 600
Farmàcia Dellonder  .  .  .  972 492 018
Farmàcia Batlllori   .  .  .  .  972 493 552
Emergències  .  .  .  .  .  .  .  .  .  112

CIUTADANIA

Participeu a les trobades veïnals
i els pressupostos de l'any vinent
Aquest mes de juny s’han 
convocat tres trobades veïnals 
en què l’alcalde i els membres 
de l’equip de govern municipal 
es reuniran amb la ciutadania 
per parlar de l’actualitat del 
municipi i del barri. Aprofitant 
l’ocasió, també s’explicarà el 
funcionament dels Pressupostos 
participatius del 2023.

El calendari de les trobades 
començarà dijous 2 de juny amb 
els veïns del sector de la ctra. de 
Palamós i el c/ Cabanya a les 20 h  
a la sala de plens de l’Ajuntament.

La segona trobada tindrà 
lloc dijous 9 de juny pel Sector 
del Barri Vell i els Masos a les 
20 h al Teatre L’Ateneu.

I dijous 16 es farà la tercera 
trobada de la sèrie, que serà amb 
els veíns del  sector del Polígon 
Residencial a les 20 h al Centre 
de Promoció Econòmica.

El procés participatiu per al 
pressupost municipal de 2023 

s’iniciarà amb la recollida de 
propostes, oberta del 10 de juny 
al 10 de juliol, mitjançant l’eina 
de participació ciutadana Que 
ningú parli per tu, disponible 
a l’adreça participa.celra.cat. 
El pressupost en el qual es pot 
incidir serà de 30.000 €.

En aquesta primera fase, la 
ciutadania pot presentar un 
total de 5 propostes, que es 
valoraran posteriorment.

De l’11 de juliol a l’11 de 
setembre, es farà la valoració 
econòmica i tècnica segons els 
requisits de participació. Totes 
les propostes denegades tindran 
un raonament tècnic de la seva 
no inclusió en la votació final.

La tercera fase, o de votació 
final, tindrà lloc del 12 al 25 de 
setembre. Cada persona podrà 
votar-hi fins a tres propostes, 
amb l’atorgament de 3 punts a la 
proposta que més li agradi, 2 punts 
a la segona i un punt a la darrera.

CONTRIBUCIÓ

Incidència a Xaloc en l’enviament 
de les cartes de pagament 
de tributs no domiciliats
Una incidència en l’enviament de 
les cartes de pagament dels tributs 
no domiciliats gestionats per 
Xaloc està endarrerint la recepció 
dels documents que calen per 
anar a pagar els tributs al banc.

Fins al 15 de juny està 
vigent el termini de pagament 
voluntari d’alguns dels tributs de 
venciment periòdic i notificació 
col·lectiva de l’exercici 2022.

Si no teniu el pagament 
domiciliat i no heu rebut la carta 
de pagament, podeu contactar 
amb Xaloc, organisme responsable 
del servei, abans del venciment 
del termini. recordeu que la no 
recepció de la carta de pagament 
no afecta ni modifica la data 
de venciment del termini.

El període de cobrament és del 
15 d’abril fins al 15 de juny de 2022.

Per posar-vos en contacte amb 
Xaloc (Xarxa Local de Municipis):

Telèfon: 972 900 251
Correu electrònic d’atenció 

ciutadana: cau@xalocgirona.cat
També podeu contactar 

amb l’Ajuntament de Celrà 
al telèfon 972 49 20 01.

Els tributs gestionats per 
Xaloc que estan ara en període 
de pagament voluntari són:

l’IBI Rústica (Impost de 
Béns Immobles Rústics); 
l’IBI Urbana (Impost de Béns 
Immobles Urbans) i la Taxa de 
conservació del cementiri.

CONSISTORI

Acords aprovats al ple ordinari 
municipal del 10 de maig 
El dimarts 10 de maig va tenir 
lloc el ple ordinari d’aquest 
mes al saló de sessions de 
l’Ajuntament de Celrà, en què 
es van aprovar per unanimitat 
els acords següents:

• Dictamen sobre la modificació 
pressupostària 4/2022.

• Dictamen sobre l’aprovació 
inicial del projecte d’obra ordinària 
municipal “Ampliació de l’Estació 
Depuradora de Celrà (Fase 1 i 2)”.

• Dictamen sobre l’aprovació 
del conveni de col·laboració 
entre les empreses del polígon 
industrial de Celrà Nalco 
Española Manufacturing SLU, 
Esteve Química SA, Medichem 
SA, Proteïn SA, Càrniques 
Celrà SL i l’Ajuntament de 
Celrà en el finançament 

de les despeses d’execució de 
la primera fase de les obres 
d’ampliació de l’Estació Depuradora 
d’Aigües Residuals (EDAR).

• Dictamen sobre l’aprovació de 
l’adhesió a l’acord adoptat pel Ple 
de la Diputació de Girona, celebrat 
en data 23 de novembre de 2021, 
referent a l’aprovació del manual 
de normes i procediments que 
estableixen els criteris a seguir 
en aplicació del marc conceptual 
de la comptabilitat pública i de 
les normes de reconeixement 
i valoració recollits en el Pla 
General de Comptabilitat Pública 
adaptat a l’Administració local.

• Dictamen sobre la denominació 
d’una de les escoles bressol 
municipal de Celrà amb el 
nom Escola Bressol Gínjols.

• Moció del grup municipal 
CUP-AMUNT per incorporar 
el crim d’ecocidi al Tribunal 
Penal Internacional.

• Moció presentada pel grup 
municipal CUP-AMUNT per 
a la millora del finançament 
de les escoles bressol.

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 de 
l’emissora: https://radio.
celra.cat/programs/ 
plemunicipal12042016

Tota la informació sobre 
les convocatòries, ordres 
del dia i les actes dels plens 
municipals es pot consultar al 
web https://www.celra.cat/ple

PAR TI
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JUNYAGENDA MENSUAL CELRÀ • 2022

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: Consells de seguretat al 
domicili, en període de vacances 
a càrrec de Sònia Alcarria i Iolanda 
Comes (Mossos d’Esquadra).
• Cloenda de les activitats 
de Can Ponac curs 2021-22 
Dilluns 20 a les 17 hores, a la 
cafeteria de Can Ponac.

CASAL CAN PONAC

Escala de grisos
Programa musical ambient i 
techno presentat per David 
Prieto. Dilluns 6, a les 22 h

Digital entropy 
Dimarts 7, a les 22 h

Sardanes sota el sol
Dissabtes 11 i 25, a les 10 h

Ple municipal
En directe des de l’ajuntament. 
Dimarts 14, a les 20 h
 
Avui viatgem
Amb Montse Felip, Marta Illa i Joan 
Carles Cano. Dijous 9 i 23, a les 18 h 

Parlem amb...
Per conèixer i escoltar la gent 
del poble. Dimarts 28, a les 20 h

Música Eclèctica
Programa de música rock, pop, soul 
i independent, presentat per Albert 
Rabassó. Dimecres 15, a les 20 h

Taller de memòria
Exercicis de memòria per a la gent 
gran. Dijous 16, a les 11 i a les 16 h

Sample Filosòfic 
Als intersticis entre l’art i 
la filosofia. Pensament i 
creació. Dijous 16, 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

RÀDIOCELRÀ.CAT
i 107.7 FM

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

Trobada veïnal, 
sector Ctra. de Palamós
Trobades de l’alcalde i 
membres de l’equip de 
govern amb la ciutadania 
per parlar de l’actualitat del 
municipi i del barri. També 
s’hi explicarà el funcionament 
dels propers pressupostos 
participatius de 2023.
Es pot assistir a qualsevol de 
les tres trobades proposades, 
preferiblement a la que 
correspongui per sector.
Més informació al web: 
https://participa.celra.cat
A les 20 h, a la sala de 
plens de l’Ajuntament.

Exposició de treballs 
de l’Escola d’Art de Celrà
Del 2 al 19 de juny
A càrrec de l’alumnat de l’Escola 
d’Art, Mar Vivó (professora de 
dibuix i pintura per a infants), 
Montse Seró (professora de 
ceràmica per a adults i infants), 
Jordi Ribot (professor de 
fotografia), Kim Perevalsky 
(professor de dibuix i pintura per 
a adults) i Rosa Rios (professora 
de restauració de mobles). 
Inauguració el dijous 2 de juny, 
a les 18 h. Horari: de dimecres 
a diumenge, de 8 a 22 h.
Lloc: Vestíbul i sala polivalent 
del Teatre L’Ateneu de Celrà.

Taller de jocs de taula
Tallers de jocs de taula per a 
famílies, a càrrec de La Juganera.
Infants a partir de 8 anys.
Inscripcions al: 972 49 41 41 o al 
correu biblioteca@celra.cat
A les 10 h, a la biblioteca municipal.

Festa de final de curs 
a l’escola L’Aulet
Amb parades i jocs de cucanya, 
servei de bar, sopar popular i ball.
De 17 a 22 h, a l’escola L’Aulet

Ple municipal ordinari 
del mes de juny
Es pot seguir en directe per Ràdio 
Celrà 107.7 FM i radiocelra.cat
Consulteu l’ordre del dia a partir 
del dijous anterior a celra.cat.
A les 20 h, a la sala de 
plens de l’Ajuntament.

Inscripcions als cursos 
de l’Escola d’Art de Celrà
Curs 2022-2023
- A partir del 15 de juny, 
per a l’alumnat inscrit 
al curs 2021-2022. 
- A partir de l’1 de juliol i fins 
esgotar places, per a tothom.
Presencialment a l’Ajuntament de 
Celrà en el seu horari d’obertura
o a través de la web 
https://www.celracultura.cat/
ca/escola-municipal-dart.html
Dates dels cursos: del 3 d’octubre 
de 2022 al 22 de juny de 2023 
(calendari escolar de festes).
Més informació a 
www.celracultura.cat

Trobada veïnal, 
sector Polígon residencial
Trobades de l’alcalde i 
membres de l’equip de 
govern amb la ciutadania 
per parlar de l’actualitat del 
municipi i del barri. També 
s’hi explicarà el funcionament 
dels propers pressupostos 
participatius de 2023.
Es pot assistir a qualsevol de 
les tres trobades proposades, 
preferiblement a la que 
correspongui per sector.
Més informació al web: 
https://participa.celra.cat
A les 20 h, al Centre de 
Promoció Econòmica.

Revetlla de Sant Joan
Sopar popular i ball amb 
el duet Grup E-2. 
A la plaça 1 d’Octubre de 2017.
Més informació a les cartelleres 
del municipi. Organitza la 
Colla Gegantera de Celrà. 
Col·labora l’Ajuntament de Celrà.

Bicicletada amb motiu dels 
25 anys de l’Institut de Celrà
Sortida a les 8 h des de 
l’aparcament de l’Institut. Trams: 
1: Celrà - Juià - Sant Martí Vell
2: Sant Martí Vell - Madremanya
3: Madremanya - Sant 
Joan de Mollet - Flaçà
4: Flaçà - Sant Jordi 
Desvalls - Viladasens
5: Viladasens - Cervià - Medinyà

Festa dels cinc anys 
d’escriptura creativa 
a Connexió Papyrus
Celebrem amb molta alegria els 
cinc anys acumulats d’escriptura 
creativa de Connexió Papyrus!
Et convidem a unir-te a la 
nostra festa i a reservar la teva 
plaça (634 50 55 41, Carme).
Totes les activitats tindran 
lloc a Connexió Papyrus:

- Collage literari 
Amb fulles seques, tiquets 
de compra, botons, pètals, 
etiquetes, papers i paperots, 
calendaris, cordons
Porta material de casa, allò que 
no necessitis: jugarem a crear un 
collage col·lectiu, a la manera de 
Picasso, Juan Gris, o Max Ernst.
D’11 a 13 h . A càrrec de l’associació 
Entretemps. Taquilla inversa.

- Taller de veu
A càrrec de l’actriu Olga Cercós
Aprendràs a entonar un text, 
preparar una lectura en veu alta, 
controlar la respiració, relaxar-te 
i prendre consciència del teu cos 
per tenir una correcta postura 
a l’hora de llegir, controlar els 
nervis quan has de llegir en 
públic... Veuràs la importància 
de la dicció i què pots fer per 
millorar-la -si és que cal.
De 16 a 19 h. Preu: 20 € 
(subvencionable). 

- Presentació d’Els Ulls
Recull d’escrits que han nascut 
al taller d’escriptura. Lectura a 
càrrec dels autors i autores.
Presentació de l’associació 
cultural Entretemps.
Pica-pica per a tothom!
A les 19.30 h.

Festa de final de curs 
a Les Falgueres
L’AFA de l’escola organitza 
activitats per a l’alumnat i 
després es fa un sopar plegats.
A partir de les 17.30 h, a l’escola 
Les Falgueres (horari aproximat).

Teatre: Cancun
Representació de la comèdia 
de Jordi Galceran, a càrrec de la 
companyia Toc de Teatre de Celrà.
Entrada lliure amb taquilla inversa.
La recaptació es destinarà 
íntegrament a l’associació Inteli 
Gente UA, d’ajuda als refugiats 
de la guerra d’Ucraïna.
A les 20 h, al Teatre 
L’Ateneu de Celrà.

Rodari ens parla
Xerrada sobre Gianni Rodari, 
a càrrec de Mariona Masgrau.
Adreçada a públic adult.
Inscripcions al: 972 49 41 41 i al 
correu biblioteca@celra.cat
A les 17.30 h, a la 
biblioteca municipal.

Trobada veïnal, 
sector Barri Vell, 
Sant Feliu i Masos
Trobades de l’alcalde i membres 
de l’equip de govern amb 
la ciutadania per parlar de 
l’actualitat del municipi i del 
barri. També s’hi explicarà el 
funcionament dels propers 
pressupostos participatius 
de 2023. Es pot assistir a 
qualsevol de les tres trobades 
proposades, preferiblement a la 
que correspongui per sector.
Més informació al web: 
https://participa.celra.cat
A les 20 h, al Teatre 
L’Ateneu de Celrà.

Cineclub: The Bookshop 
(La llibreria)
Pel·lícula escrita i dirigida per 
Isabel Coixet, basada en la 
novel·la de Penelope Fitzgerald.
En un petit poble d’Anglaterra 
de 1959, una dona jove decideix, 
en contra de l’educada, però 
implacable, oposició veïnal, 
obrir la primera llibreria que hi 
ha hagut mai en aquesta zona.
Entrada gratuïta.
Organitza: Cineclub21
Més informació: celracultura.cat


