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ARTS ESCÈNIQUES 

El grup La Verema 
i L’animal a l’esquena 
organitzen la 
mostra col·lectiva 
L’Arreplegada 

L’Arreplegada és el nom de 
l’esdeveniment col·lectiu creat 
pel grup La Verema, amb la 
col·laboració de L’animal a 
l’esquena, que es presenta el 
16 de juliol, a les 18.30 h.

Al llarg d’unes quatre 
hores, es proposa una mostra 
d’arts escèniques, una jam 
oberta i una exposició, amb 
l’objectiu d’oferir un espai per 
compartir i conèixer el treball 
d’artistes joves del territori.

És una trobada per fomentar 
l’intercanvi creatiu de les 
participants, que pertanyen 
a disciplines i branques 
de creació diverses, per 
afavorir la creació d’una xarxa 
artística de proximitat. 

La Verema és el grup qure  
van formar el 2021 Sira Aymerich, 
Gaia Magrané, Magalí Perich, 
Paula Ramis i Raquel Viñuales. 
Després d’haver estudiat juntes 
a l’Escola Municipal de Dansa 
de Celrà, els seus camins van 
seguir les seves trajectòries 
educatives i professionals 
en diferents direccions.

De les trobades esporàdiques 
dels últims anys, va sorgir el 
desig comú de reunir-se en 
forma de col·lectiu i posar el 
treball del cos i el moviment 
com a eix vertebrador.

El grup tenia prevista la seva 
primera presentació el desembre 
passat, però la van haver 
d’ajornar a causa de la pandèmia.

Inscripcions 
obertes a l’Escola 
Municipal de Dansa, 
fins al 10 de juliol
Les inscripcions per al curs 
2022-23 a l’Escola de Dansa de 
Celrà estan obertes fins al 10  
de juliol i del 5 al 16 de setembre.

L’escola us continua atenent 
presencialment fins al 14 de juliol 
en horari de matins, de 10 a 14 h.

Podeu consultar l’oferta 
educativa de l’escola, grups 
i horaris al web https://
escoladedansa.celra.cat, on 
també trobareu el llibret 
que s’edita cada any amb 
tots els detalls sobre el 
funcionament del centre.

Cecilia Colacrai 
presenta la seva 
nova creació al 
Teatre L’Ateneu
La ballarina i coreògrafa 
Cecília Colacrai presenta el 
dia 2, a les 8 del vespre, al 
Teatre L’Ateneu la seva última 
creació, titulada R.A.V.E. 
(Revolutionary Agglomeration 
for Voluntary Extermination).

Colacrai indaga a través 
del gest el nostre instint de 
preservació. A partir d’una intensa 
relació amb la vibració sonora, 
evoca la primitivitat per desplegar 
diferents estats demostrant 
una plasticitat extraordinària 
i la capacitat de resistir. Es 
transforma una vegada i una 
altra, portant el seu cos al límit.

En aquest espai indefinit, 
parla a través del seu cos, sobre 
la finitud i els esdevenirs de la 
nostra espècie. La dansa ofereix 
un llenguatge que ens transporta 
a imaginar formes de vida més 
enllà de les parets del teatre.

Partint de la idea de límit i de 
fi, es proposa una investigació del 
llenguatge escènic, que convida 
a reflexionar sobre l’instint i la 
insistència dels éssers humans 
per preservar la pròpia espècie.

Joan Miquel Oliver en concert.
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CONCERTS

El Ressupó i el Terrat de Celrà 
omplen de música el mes de juliol
L’inici del mes de juliol coincideix 
amb l’arrencada de la cinquena 
edició del cicle de concerts 
El Terrat de Celrà, amb les 
actuacions Bigblack Rhino, Dj Tofu 
Fighter i Joan Miquel Oliver.

La segona setmana, el dijous 7, 
comença el cicle El Ressupó, que 
aquest any arriba a la 13a edició, 
amb un concert de Renaldo & 
Clara i Núria Garcia. El cicle dels 
dijous proposa sopars a càrrec 
del restaurant de la Fàbrica.

El divendres 1 es reprèn el 
Terrat de Versions amb Big Black 
Rihno, que oferirà una combinació 
de soul i rock n’roll en format 
trio. Continuarà la festa amb 
Dj Tofu Fighter, que omplirà la 
vetllada de sons funky de Celrà.

El dissabte 2 s’inaugura el  
Terrat d’Autor amb el cantautor 
mallorquí Joan Miquel Oliver.  
El compositor, lletrista i guitarra 
d’Antònia Font ha celebrat 
recentment el 15è aniversari de 

l’aparició del seu primer disc en 
solitari, Surfistes en càmera lenta, 
amb una reedició limitada en 
vinil. L’any 2022, a més, ha estat 
el del retorn d’Antònia Font als 
escenaris.En setmanes successives, 
hi actuaran Hatche, la Ludwig 
Band, Acorde a Ti i Maria Jaume.

Teniu el detall de tots els 
concerts a l’agenda i al web  
www.elterratdecelra.com, on 
també podeu adquirir les entrades.

Pel que fa al Ressupó, la seva 
programació combina artistes i 
grups consagrats amb una llarga 
trajectòria, com Quimi Portet i 
Inspira, amb el talent emergent 
de Guineu, projecte de la cantant 
i compositora Aida Giménez, 
que l’any passat va publicar el 
su primer disc, Forats negres.

El Ressupó completa el 
programa amb talents locals. 
Nicole Brown i el duo Ani In The 
Hall seran els teloners dels dos 
darrers concerts, els dies 21 i 28. 

Un cop hem entrat de 
ple a l’estiu cal incidir 
en les mesures 
de prevenció 
d’incendis i, per 
això, l’Ajuntament 
demana a les 
persones titulars 
de parcel·les la 
màxima col·laboració i 
els recorda l’obligatorietat 
de fer periòdicament tasques  
de desbrossament, neteja  
i condicionament dels solars, 
parcel·les i altres terrenys.

Cal recordar que la normativa 
estableix que «les parcel·les no 
edificades de les urbanitzacions 
situades a menys de 500 metres 
del bosc han de mantenir durant 
tot l’any el terreny lliure de 
vegetació baixa i arbustiva, amb 
la massa forestal aclarida, les 
branques baixes esporgades, i net 
de vegetació seca i morta, així 
com de qualsevol mena de residu 
vegetal o d’altre tipus que pugui 
afavorir la propagació del foc».

Segons el decret 123/2005, que 
desplega la llei 5/2003, de mesures 

de prevenció dels 
incendis forestals en 

les urbanitzacions 
sense continuïtat 
amb la trama 
urbana, les 
condicions 
a mantenir a 

les parcel·les no 
edificades són les 

següents: Arbrat adult: espai 
mínim entre troncs de 6 metres, 
evitant la continuïtat horitzontal 
entre capçades i eliminant les 
branques baixes a un terç de 
l’alçada, màxim fins als 5 metres.

Arbusts: exemplars aïllats,  
amb distància de 3 metres entre 
elles, cobertura màxima del 15% 
de la superfície, sense continuïtat 
vertical amb les copes dels arbres.

Matollar i bosc de rebrot: 
cobertura màxima del 35% de 
superfície, peus separats  
3 metres entre ells i d’espècies 
seleccionades per la seva 
resistència al foc (per exemple: 
boix, garric, exemplars joves 
d’alzina o roure, llentiscle, 
galzeran, heures, etc.).

Consulta totes les activitats 
culturals del mes de juliol 
al llibret ‘Menja’t l’estiu!’

CULTURA

MEDI AMBIENT

COMERÇ

La campanya 
Coneixes el comerç 
de Celrà? promou 
els serveis locals
L’Associació de Comerciants ha 
iniciat la campanya Coneixes 
el comerç de Celrà?, una nova 
iniciativa per donar a conèixer 
l’àmplia oferta de productes 
i serveis que ofereix aquest 
sector econòmic del municipi.

Els comerços i serveis associats 
disposen d’un díptic on els 
clients han de posar el gomet 
corresponent. Quan es tingui la 
butlleta omplerta podran participar 
en el sorteig d’un viatge a París 
per a dues persones, un xec regal 
de 200 € per bescanviar en els 
comerços i serveis associats i 
un any de gimnàs gratuït.

La campanya estarà vigent 
fins al 20 de juliol. Teniu 
les bases completes al web 
comerciantsdecelra.com.

Totes les activitats culturals 
d’aquest estiu a Celrà estan 
recollides un cop més en el 
llibret Menja’t l’estiu!, que 
podeu consultar o descarregar 
en format electrònic a 
l’enllaç celra.cat/estiu22.

La publicació inclou, al llarg 
de vuit pàgines, la informació 
detallada sobre els actes de la 
festa petita del poble, els cicles 
de concerts El Ressupó i El 
Terrat de Celrà, la fira Tastets 
de Celrà i la festa dels barris i de 
Sant Feliu, entre altres activitats 
per a tota mena de públics.

La majoria dels actes tenen 
lloc en espais a l’aire lliure, 
com la plaça de l’Ajuntament, 
el Parc Cors, el terrat de la 
Fàbrica, la zona esportiva o la 

Torre Desvern, però també en 
equipaments com el Teatre 
L’Ateneu o l’Animal a l’Esquena.

El llibret es distribueix a les 
bústies de les llars del municipi.

PLE MUNICIPAL

Resum dels acords 
aprovats al ple 
municipal ordinari 
del 14 de juny
El dimarts 14 de juny va tenir 
lloc el ple ordinari d’aquest 
mes al saló de sessions de 
l’Ajuntament de Celrà, en què es 
van aprovar els acords següents:
• Dictamen sobre l’aprovació 
de la segona modificació 
del contracte de recollida 
de residus, per increment 
d’operaris al servei nocturn.
• Dictamen sobre l’aprovació 
de l’avantprojecte de reforma 
i rehabilitació de la sala Can 
Cors i l’edifici annex.
• Dictamen sobre l’aprovació 
de l’avantprojecte de la reforma 
de la plaça del Mercat.
• Dictamen sobre l’aprovació 
inicial d’un projecte d’obertura 
i manteniment de les franges 
perimetrals de prevenció  
incendis, de les parcel·les  
interiors i zones verdes de Celrà.
• Dictamen sobre l’aprovació 
provisional de la modificació 
de l’Ordenança fiscal 2-2022, 
reguladora de la taxa del 
servei d’escola bressol.
• Dictamen sobre l’aprovació de 
les festes locals i obertura dels 
establiments comercials el 2023.
• Aprovació del Pla d’integritat 
de l’Ajuntament de Celrà.

Tots els punts es van aprovar  
per unanimitat, excepte el  
segon, referit a l’avantprojecte  
de reforma i rehabilitació de la 
sala Can Cors i l’edifici annex, que 
va tenir l’abstenció del grup Fem 
Celrà-ERC-AM i el vot favorable 
de la resta de grups del ple.

La sessió 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 
municipal, radiocelra.cat.

La propera sessió plenària  
tindrà lloc el dimarts 14 de juliol,  
a les 8 del vespre. Podreu 
consultar-ne l’ordre del 
dia a celra.cat i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament a 
partir del dijous anterior. 

A l’enllaç celra.cat/ple del 
web municipal podeu consultar 
les ordres del dia i les actes 
dels plens i les juntes de govern 
dels últims cinc anys.

El Ple de l’Ajuntament de Celrà  
es reuneix en sessió ordinària 
el segon dimarts de cada 
mes, excepte els mesos de 
gener i agost, a les 20 h.

La importància de mantenir 
netes les parcel·les com a 
prevenció d’incendis forestals
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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 de manteniment 
de la memòria
De 09.30h a 10.30h i de 10.30h 
a 11.30h (dos grups). Gratuït. 
Cal inscripció prèvia. 
• Atenció psicològica
De 15 a 19 h. Concretar cita 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.

DIVENDRES
• Espai respir
De 10 a 13 h. Cal inscripció prèvia.

CASAL CAN PONAC

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

Digital entropy 
Dimarts 5, a les 22 h

La Germania, 500 anys
Dimecres 6, a les 20 h

Sardanes sota el sol
Dissabtes 9 i 23, a les 10 h

Ple municipal
En directe des del saló de 
sessions de l’ajuntament.
Dimarts 12, a les 20 h

Avui viatgem
El programa per viatjar per 
tot el món, amb Montse Felip, 
Marta Illa i Joan Carles Cano.
Els dijous 7 i 21, a les 18 h 

Parlem amb...
Per conèixer i escoltar la gent 
del poble. Dimarts 26, a les 20 h

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

Sample Filosòfic 
Als intersticis entre l’art i 
la filosofia. Pensament i 
creació. Dijous 28, 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

Acostant-nos al 
monstre: monogràfic 
d’escriptura creativa
Què és el monstre? Des de quan 
existeix? On s’amaga? I tu, quina 
relació hi tens, quan te’l trobes 
de cara, en les pàgines d’un 
llibre o davant d’un full en blanc? 
Degustarem alguns monstres de la 
literatura i proposarem diferents 
reptes. Dies 1 i 8 de juliol: tria el dia!
Inscripcions: 634 50 55 41 (Carme)
A les 17.30 h, a la biblioteca vella
Preu: 25 €. Organitza: 
Connexió Papyrus

Concert El Terrat de Versions 
amb Big Black Rino
A les 19.30 h, al Terrat de 
la Fàbrica de Celrà. Més 
informació i venda d’entrades 
a www.elterratdecelra.com
Preu: 5 €. Organitza: Associació  
El Terrat i Ajuntament de Celrà

13a edició d’El Ressupó amb 
Renaldo & Clara + Núria Garcia
Sopars de proximitat amb opcions 
veganes. Cal reserva. A les 22 
h, davant la Fàbrica. Gratuït. 
Obertura: 20 h. Iniciativa: Brave 
Coast. Hi participa: Ajuntament 
de Celrà i La Fàbrica de Celrà

8
DIVENDRES Espectacle de circ Kasumay 

A càrrec de la Cia. Circo Los.
Patins, malabars, monocicles, taula 
acrobàcies, antipodisme i trapezi 
doble. A les 19 h, a la Pista davant 
del Pavelló Municipal d’Esports. 
Gratuït. Organitza: Àrea de Cultura

21
DIJOUS Hora del conte: 

Una platja de contes
Amb Marina Gil. Per a infants a 
partir de 4 anys. Cal inscripció 
prèvia al 972 49 41 41 o a: 
biblioteca@celra.cat. A les 17.30 h, 
a la biblioteca de Celrà

13a edició d’El Ressupó amb 
Guineu + Nicole Brown
Sopars de proximitat amb opcions 
veganes. Cal reserva. A les 21.30 
h, davant la Fàbrica. Gratuït. 
Obertura: 20 h. Iniciativa: Brave 
Coast. Hi participa: Ajuntament 
de Celrà i La Fàbrica de Celrà

22
DIVENDRES Sortida a Waterworld

Per a joves a partir de 12 anys 
(any naixement 2009). Inscripció 
obligatòria. Places limitades.
Sortida a les 10 h, al Local Jove.
Més informació a: instagram.
com/celra.jove o al Local Jove

Setze gigabytes de 
pedra i plàstic
Presentació del resultat de la 
recerca artística Pedra i plàstic, de 
Marta R Chust i Roc Domingo Puig 
centrada en el desplegament de la 
tecnologia d’internet d’alta velocitat 
sobre el territori. Presentació 
d’un llapis de memòria intervingut 
que aplega els continguts 
generats al llarg del projecte.
A les 18 h, a Cultural Rizoma 
(plaça de l’Església, 8)

Festival Tastets De CelràFestival Tastets De Celrà
Gastronomia, Cultura i Comerç 
de proximitat al Parc Cors. 
Organitza: Associació de 
Comerciants i Ajuntament de Celrà
• El Mag Fèlix: Gelicadabra
A les 19 h
• Concert amb Kilombo Rumba
A les 22 h 

23
DISSABTE Festival Tastets De CelràFestival Tastets De Celrà

Gastronomia, Cultura i Comerç 
de proximitat al Parc Cors. 
Organitza: Associació de 
Comerciants i Ajuntament de Celrà
• Espectacle familiar El Teatre 
Arrossegat De Catalunya 
A càrrec de Teatrenu. Una 
companyia mou el seu escenari 
pel món, per representar a 
places i carrers les històries més 
conegudes del repertori universal.
A les 19 h
• Concert amb Buena Onda
A les 22 h

24
DIUMENGE Festival Tastets De CelràFestival Tastets De Celrà

Gastronomia, Cultura i Comerç 
de proximitat al Parc Cors. 
Organitza: Associació de 
Comerciants i Ajuntament de Celrà
• Espectacle familiar Chef Nature
A càrrec de la Cia. Markeliñe.
Chef Nature és un restaurant 
especial. Els comensals deixaran 
de costat els dispositius mòbils per 
reconnectar amb la natura. El menú 
proposat serà màgic, sorprenent, 
terapèutic i molt divertit. 
A les 19 h
• Concert amb The Best Of
A les 22 h

27
DIMECRES Festa de l’aigua

A les 17 h, a la plaça de 
l’Església i plaça Catalunya.
Inflables d’aigua, Rampa splash 
de 40 metres i festa de l’escuma.
Organitza: Àrea de Cultura, 
Associació de Comerciants 
i Coordinadora de Festes

28
DIJOUS 13a edició d’El Ressupó amb 

Inspira + Ani In The All
Sopars de proximitat amb opcions 
veganes. Cal reserva. A les 21.30 
h, davant la Fàbrica. Gratuït. 
Obertura: 20 h. Iniciativa: Brave 
Coast. Hi participa: Ajuntament 
de Celrà i La Fàbrica de Celrà

29
DIVENDRES Concert El Terrat de 

Versions amb Acorde a Ti
A les 19.30 h al Terrat de 
la Fàbrica de Celrà. Més 
informació i venda d’entrades 
a www.elterratdecelra.com
Preu: 5 €. Organitza: Associació 
El Terrat i Ajuntament de Celrà

30
DISSABTE Concert El Terrat d’Autor 

amb Maria Jaume
A les 19.30 h al Terrat de 
la Fàbrica de Celrà. Més 
informació i venda d’entrades 
a www.elterratdecelra.com
Preu: 10 €. Organitza: Associació 
El Terrat i Ajuntament de Celrà

9
DISSABTE Espectacle d’animació 

Visca la xerinola
Amb en Rikus. A les 19 h, 
al Parc Cors. Gratuït
Organitza: Àrea de Cultura

Festa petita del 
jovent de Celrà
Oxigen, Retina, ck i Dujey Martin. 
A les 23.59 h, a Can Quel del Alls
Organitza: Jovent de Celrà. 
Col·labora: Ajuntament de Celrà

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

Cinema a la fresca
Més informació a instagram.
com/celra.jove o al Local Jove.
A les 22 h, al Local Jove
Organitza: Àrea de Joventut

14
DIJOUS 13a edició d’El Ressupó 

amb Quimi Portet + 
Brave Coast DJs
Sopars de proximitat amb opcions 
veganes. Cal reserva. A les 22 
h, davant la Fàbrica. Gratuït. 
Obertura: 20 h. Iniciativa: Brave 
Coast. Hi participa: Ajuntament 
de Celrà i La Fàbrica de Celrà

15
DIVENDRES Espectacle de circ Bubble you

A càrrec de Cia. Be Flat (Bèlgica)
Espectacle amb cinc acròbates on 
el circ, la música i el joc s’uneixen 
en un caos orquestrat. Cinc homes 
estranys habiten en una estructura 
que els protegeix del món exterior. 
Allà se senten petits i no els queda 
més opció que explorar-ne els 
límits. A les 19 h al Parc Cors. 
Gratuït. Organitza: Àrea de Cultura

Concert El Terrat de 
Versions amb Hatxe
A les 19.30 h, al Terrat de 
la Fàbrica de Celrà. Més 
informació i venda d’entrades 
a www.elterratdecelra.com
Preu: 5 €. Organitza: Associació 
El Terrat i Ajuntament de Celrà

16
DISSABTE Concert El Terrat d’Autor 

amb La Ludwig Band
A les 19.30 h, al Terrat de 
la Fàbrica de Celrà. Més 
informació i venda d’entrades 
a www.elterratdecelra.com
Preu: 10 €. Organitza: Associació 
El Terrat i Ajuntament de Celrà

Festa Petita de Celrà
• 21 h, sopar popular.  
• 22 h, havaneres, amb el grup 
Americanus, i rom cremat.
• 23 h, ball amb La Betty Orquestra
Lloc: Plaça Catalunya. 
Organitza: Colla Gegantera 
de Celrà, Coordinadora de 
Festes i Ajuntament de Celrà

L’Arreplegada, 
a càrrec de La Verema
Mostra d’arts escèniques, 
plàstiques i música amb l’objectiu 
de compartir i conèixer el treball 
d’artistes joves del territori.
Trobada per fomentar l’intercanvi 
artístic de proximitat. De 18.30 
a 22.30 h a l’Animal a l’Esquena. 
Organitza: Grup La Verema 
Col·labora: L’Animal a l’Esquena

2
DISSABTE Escriptura de 

camp: monogràfic 
d’escriptura creativa
Practicarem diferents formes i 
ritmes del passeig, del caminar i 
de l’aturada. Afinarem els sentits. 
Enquadrarem el mercat i la seva 
gent i n’escrutarem els misteris. 
Dies 2 i 9 de juliol: tria el dia!
Inscripcions: 634 50 55 41 (Carme)
A les 11 h, al mercat de segona 
mà de Celrà. Preu: 25 €
Organitza: Connexió Papyrus

R.A.V.E., de Cecília Colacrai
Presentació oberta del treball de 
creació a l’Animal a l’Esquena.
A les 20 h, al Teatre L’Ateneu 
de Celrà. Entrada lliure

Festa dels barris - Sant Feliu
• Espectacle Back 2 Classics, a 
càrrec de Cia. Planeta Trampolí.
Hora: 19 h, a la Plaça de l’Església
• Exposició de maquinària del segar 
i batre, a la Plaça de l’Església
• Sopar i ball. Grup Dex’s Duet. 
Sopar adults: 8 €. Infants: 5 €.  
Opció vegetariana. Tiquets a 
l’Ajuntament, carnisseria Sergi 
i Fleca Ten Ten. A les 21 h, a la 
Plaça de l’Església. Organitza: 
Coordinadora de Festes i 
Associació Porró Enlaire i Falç 
Avall. Col·laboren: Ajuntament 
i comerços de Celrà .

Concert El Terrat d’Autor 
amb Joan Miquel Oliver
A les 19.30 h, al Terrat de 
la Fàbrica de Celrà. Més 
informació i venda d’entrades 
a www.elterratdecelra.com
Preu: 10 €- Organitza: Associació 
El Terrat i Ajuntament de Celrà

4
DILLUNS Sortida a la platja

Per a joves a partir de 12 anys 
(any naixement 2009). Inscripció 
obligatòria. Places Limitades.
Sortida a les 9 h, al Local Jove.
Més informació a: instagram.
com/celra.jove o al Local Jove

3
DIUMENGE Festa del Segar i el Batre

De 9 a 14 h a la Torre Desvern.
8.30 h, concentració de tractors. 
A partir de les 9 h, esmorzar de 
brasa, demostració de segar i 
batre, exposició de maquinària i 
visites comentades. A partir de les 
10 h, passejada de tractors, visita 
guiada al Parc de les Olors i tastets 
interculturals a l’hora del vermut.
Tiquets esmorzar: 6 €. Organitza: 
Ajuntament de Celrà i Associació 
Porró Enlaire i Falç Avall


