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Tota la informació a: 
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Inscripcions a: 
escoladedansacelra.koobin.com

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.
A partir del 3 d’octubre.
Els dimecres de 10 a 11.15 h.
Els dilluns de 20.30 a 21.45 h
Preu: 106 €/trimestre.

KATSUGEN AMB 
LILIANA PELMAN
Sistema Seitai: creat per 
Haruchika Noguca.
Katsugen és un moviment 
que surgeix naturalment 
en 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, 
sensibilizant, regenerant  
i flexibilizant cos i ment.
Preu: 60 €/trimestre.
22 d’octubre i 19 de novembre 
Horari: d’11 a 14 h.

CONTEMPORANI B
Amb Laia Minguillon.
Entrenaments de contemporani 
adreçats a persones adultes 
amb alguna experiència 
bàsica en dansa.
Es treballen exercicis de 
terra, centre, diagonals i 
també la improvisació.
A partir del 4 d’octubre, els 
dimarts, de 12 a 13.30 h.
Preu: 110 €/trimestre.

CONTEMPORANI  
C - TÈCNICA LIMON
Amb Francesc Bravo. 
Adreçat a persones amb un 
nivell intermedi en dansa 
contemporània que cerquen 
perfeccionar la seva tècnica 
i habilitats creatives. Dins les 
sessions treballem la preparació 
física (elasticitat, treball 
cardiovascular, consciència 
corporal i força), el treball 
tècnic, les composicions 
coreogràfiques i la improvisació.
A partir del 5 d’octubre, els 
dimecres, d’11.30 a 13.30 h.
Preu: 142 €/trimestre.

CONTEMPORANI D
Amb Neus Canalias.
Adreçat a persones amb un 
nivell intermedi en dansa 
contemporània que cerquen 
perfeccionar la seva tècnica 
i habilitats creatives. Dins 
les sessions treballem la 
preparació física, el treball 
tècnic, les composicions 
coreogràfiques i la improvisació.
A partir del 3 d’octubre, els 
dilluns, de 20 a 21.30 h.
Preu: 120 €/trimestre.

CLÀSSIC-JAZZ
Amb Sara Garcia Guisado.
Dansa clàssica, moderna, 
creativa i saludable per a adults.
Des de fonaments de la dansa 
clàssica proposem un moviment 
saludable, combinant la frescor i 
alegria de l’estil de la dansa jazz. 
A partir del 6 d’octubre, els 
dijous, de 12 a 13.30 h.
Preu: 120 €/trimestre.

VEU, RITME I MOVIMENT
Amb Jordi Homs i Jordi Rallo. 
La veu, el ritme i el moviment 
són accions espontànies, 
són l’art de l’expressió del 
batec intern, deixant anar 
allò que ha estat respirat.

Treballarem el ritme des de 
la percussió corporal cantada 
a partir de ritmes sil·làbics.
A partir del 6 d’octubre, els 
dijous, de 18.30 a 20 h. 
Preu: 120 €/trimestre.

Imatge d’una de les càmeres instal·lades a la carretera de Palamós.

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

SEGURETAT

Noves càmeres de videovigilància 
a la carretera de Palamós 
A principis de setembre entrarà en 
funcionament el nou sistema de 
càmeres de videovigilància que ha 
instal·lat l’Ajuntament de Celrà per 
reforçar la seguretat al municipi. 
Les càmeres s’han instal·lat als dos 
extrems de la carretera de Palamós.

El servei permet detectar, 
mitjançant un sistema de 
reconeixement de matrícules, 
aquells vehicles que hagin 
estat sostrets o que s’hagin 
usat per cometre un delicte en 
qualsevol punt de Catalunya.

El sistema de càmeres de vídeo 
només supervisa el pas de vehicles, 
fet que garanteix el compliment 
de la legalitat en matèria de 
videovigilància i protecció de 
dades. De la mateixa manera, 
només pot ser utilitzat com a 
eina de prevenció i seguretat.

El seguiment de vehicles, 
mitjançant el programa de lectura 
de matrícules, permet a la policia 

el control del pas d’automòbils 
que entren o surten del municipi.

L’actuació a temps real permet 
el control individualitzat i genera 
avisos immediats davant la 
presència de vehicles amb interès 
policial. Si la policia rep l’avís 
que un vehicle que ha participat 
en un fet delictiu pot dirigir-se 
cap a Celrà, el sistema alerta 
del seu pas quan les càmeres 
capten la seva matrícula.

Aquest sistema de seguretat 
ja està implantat a diversos 
municipis del Gironès, on les dades 
demostren que els robatoris han 
disminuït de manera significativa, 
a causa de l’efecte dissuasiu de 
la presència de les càmeres.

El servei estarà en 
funcionament a principis de 
setembre, un cop s’hagi tramitat 
l’homologació de la instal·lació i 
l’autorització del Departament 
d’Interior de la Generalitat.

La revista La Llera del Ter acaba 
de publicar la seva darrera edició, 
el número 64, que dedica el tema 
principal als 25 anys de l’Institut 
de Celrà, un equipament que ha 
estat molt més que un centre 
de secundària i batxillerat: ha 
estat un projecte de territori. El 
bullici cultural i associatiu dels 
nostres pobles d’avui tampoc 
s’entén sense l’institut.

En aquesta revista es rememoren 
els viatges de fi de l’ESO a Euskadi, 
es recorre la història del centre, 
es parlem amb els professors i 
professores dels seus records i 
s’expliquen els nous projectes amb 
la mirada posada cap a Brussel·les.

La professora Roser Adroher 
descriu en haikus el dia a dia rere 
les parets de l’edifici: «L’hivern 
descongela entrepans als radiadors 
/ mar groc de colza que fa 
embogir la primavera / olor suada 
i desfici del juny, la pista crema.»

D’altra banda, hi ha les seccions 
habituals. La il·lustració, aquest cop 
sobre el Ban de Bordils, a càrrec 
de Marta Puig Parnau i a Avui en 

dia, on surten els temes de més 
actualitat, s’entrevista la família 
Xiberta, que diu adeu als autocars. 
També ho ha espais dedicats al 
Sant Martí Vell de la dissenyadora 
de joies Elsa Peretti i del seu 
celler Eccovici i a la masia Can 
Santamaria de Raset, convertida 
en un museu d’art contemporani, 
entre molts altres temes.

Els tallers d’escriptura 
creativa inicien el seu sisè 
anys a Connexió Papyrus

CULTURA

ANIVERSARI

PLE MUNICIPAL

Principals acords 
aprovats al ple 
municipal ordinari 
del 12 de juliol

El dimarts 12 de juliol va tenir 
lloc el ple ordinari al saló de 
sessions de l’Ajuntament. S’hi van 
aprovar els acords següents:
• Aprovació del Compte 
General 2021.
• Aprovació de la numeració 
del municipi i alta de nova 
via de disseminat.
• Adhesió a la Declaració 
Institucional 28J 
Alliberament LGTBI+.
• Moció per a la preservació 
i el foment de la línia de 
ferrocarril de Portbou.
• Moció de rebuig al projecte 
de tractat internacional sobre 
pandèmies en el marc de l’OMS.

La sessió es va emetre en directe 
per Ràdio Celrà. Podeu escoltar la 
gravació al web: radiocelra.cat.

Els tallers d’escriptura creativa 
que organitza Connexió 
Papyrus, amb la col·laboració 
de l’associació Entretemps 
i la Biblioteca de Celrà, 
inicien aquest mes el seu 
sisè any amb dues sessions 
obertes, el dimecres 14, en 
sessions de matí i tarda.

A finals del curs passat es va 
celebrar el cinqué aniversari 
dels tallers amb la presentació 
del llibre Els ulls, un recull 
del treballs d’aquests primers 
anys, editat pel Ventre del 
Llop. L’acte va incloure lectures 
d’autors d’edats ben diverses.

Si algú sent que es va perdre 
la festa, pot passar per Papyrus 
i adquirir un exemplar d’Els ulls. 
El recull no està pensat només 

perquè el gaudeixin el conjunt 
d’autors, sinó que s’ha fet amb 
cura perquè sigui interessant 
per a qualsevol lector curiós.

Cada taller pretén ser un 
espai per treballar a partir d’una 
proposta lúdica i literària, obert 
a tothom que tingui ganes, 
amb experiència o sense.

Aquest curs es proposen dos 
grups d’escriptura setmanals, 
un grup de joves (a partir de 
6è de primària) quinzenal, 
un grup avançat quinzenal, 
un taller temàtic de matí 
(trimestral) i una Jam poètica 
de vespre, cada dos mesos.

Per a inscripcions i 
més informació, podeu 
contactar amb la Carme 
Caum al 634 50 55 41.

MÚSICA

Toni Beiro presenta 
les cançons del nou 
disc, ‘Sobrenatural’

Toni Beiro presenta el seu sisè 
treball, Sobrenatural, en un concert 
al Teatre L’Ateneu de Celrà, el 
24 de setembre, a les 20 h.

El cantant, músic i compositor 
garrotxí ens presenta un EP de 
cinc cançons, compost, gravat, 
arreglat i produït per ell mateix.

Durant els primers mesos del 
confinament va decidir que havia 
arribat l’hora de muntar-se un 
estudi a casa i poder registrar i 
gravar totes les seves inquietuds 
creatives amb calma i serenitat, i 
amb el millor dels aliats: el temps.

Sobrenatural és la cançó que 
obre aquest projecte i dona títol 
al disc. Hi parla de la superació 
personal. Un tema acústic 
progressiu amb tints rockers ple 
d’emoció i sensibilitat, que arriba 
directament a l’ànima. El segueix 
De tornada al passat, una cançó 
amb un ritme que t’encomana i 
amb una lletra molt fresca; tot 
un himne a la seva generació, un 
cant i un homenatge als 80, un 
itinerari per aquells temps passats 
on la música, el cinema i la vida 
van ser de les millors escoles on 
un podia aprendre i créixer.

El tercer tema porta com a 
nom Aura, una balada amb tocs 
de blues mediterrani plena de 
sensibilitat. Si algú ens veu des 
de fora, una cançó de crítica 
social i amb aires del sud, aquest 
estil que caracteritza el mateix 
Beiro, on navega entre el rock i el 
flamenc. I tanca amb Ara o mai.

Sobrenatural és un univers 
construït a partir del blues, del 
soul, de la cançó d’autor i del 
rock amb influències del pop.

El treball ha estat enregistrat a 
La Cabina Productions i mesclat 
i masteritzat per Jordi Cristau 
a Groove Temple Studio.

La revista La Llera del Ter 
dedica el tema principal als 
25 anys de l’Institut de Celrà

Detall de la portada de la revista.
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DILLUNS

DISSABTE

SETEMBREAGENDA MENSUAL CELRÀ • 2022

DILLUNS
• Taller de manteniment 
de la memòria
De 15.30 a 16.30 h i de 16.45 
a 17.45 h (dos grups). Gratuït. 
Cal inscripció prèvia. 
Inici 19 de setembre.

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

DIMECRES
• Taller d’estimulació cognitiva
De 16.30 a 17.30 h. Gratuït. 
Cal inscripció prèvia. 
Inici 21 setembre.
• Atenció psicològica
De 15 a 19 h. Concretar cita prèvia.
• Informàtica bàsica
De 9.30 a 10.30 h. Gratuït. 
Cal inscripció prèvia. 
Inici 21 de setembre.
• Informàtica avançada
De 10.45 a 11.45 h. Gratuït. 
Cal inscripció prèvia. 
Inici 21 de setembre.
• 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 aprenentatge dels 
smartphones. Dijous de 15.45 
a 16.45 h. Cal inscripció prèvia. 
Inici 22 de setembre.

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

PERÍODE D’INSCRIPCIONS
De l’1 al 8 de setembre. 
Lloc: Oficina Municipal d’Atenció a 
les Persones (2n pis de Can Ponac). 
Horari: dilluns i dijous de 15.30 
a 17 h. Dimecres de 9.30 a 13 h.

CASAL CAN PONAC

Escala de grisos
Programa musical ambient i 
techno presentat per David 
Prieto. Dilluns 5, a les 22 h

Digital entropy 
Dimarts 6, a les 22 h

Ple municipal
En directe des del saló de 
sessions de l’ajuntament.
Dimarts 13, a les 20 h

Sardanes sota el sol
Dissabtes 3 i 17, a les 10 h

Avui viatgem
El programa per viatjar per 
tot el món, amb Montse Felip, 
Marta Illa i Joan Carles Cano.
Els dijous 1, 15 i 29, a les 18 h 

Música Eclèctica
Programa de música rock, pop, soul 
i independent, presentat per Albert 
Rabassó. Dimecres 21, a les 20 h

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

Notícies en Xarxa
De dilluns a divendres, a les 
7, les 14 i les 19 h. Dissabtes 
i diumenges, a les 14 h

Nota: Part d’aquesta graella 
pot variar per necessitats 
de programació

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

Inscripcions obertes a 
l’Escola Municipal de Dansa
Les inscripcions per al curs 
2022-23 a l’Escola Municipal 
de Dansa estan obertes 
del 5 al 16 de setembre.
Més informació a 
https://escoladedansa.celra.cat

Darreres inscripcions a les 
activitats físicoesportives
• Activitats al pavelló d’esports:
Inscripcions en línia a la web 
de l’Ajuntament de Celrà, 
del 5 al 9 de setembre.
• Activitats al gimnàs de Can Ponac
Inscripcions presencials al 
local de Can Ponac, del 5 al 9 de 
setembre, de 10 a 12 h, i el dijous 
8 de setembre, de 16 a 19 h

IV Pícnic Musical
El Pícnic Musical és una activitat 
pensada per totes les edats. 
Gaudiu en família i entre amics, 
envoltats d’un paisatge únic, de 
les actuacions de músics locals.
De les 11.30 a les 19.30 h, 
a la Torre Desvern.

Ple municipal ordinari
A les 20 h, a la sala de 
plens de l’Ajuntament
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.

DIMARTS

14         
Portes obertes: 
Escriptura creativa
Vine a provar un taller d’escriptura 
creativa! Encetem aquest 6è any 
d’activitat amb una sessió oberta 
que serà la primera del trimestre.
Espai per a escriure a partir 
d’una proposta lúdica i 
literària. Obert a tothom 
que tingui ganes d’escriure, 
amb experiència o sense.
Sessió de matí o de tarda: de 
9.30 a 11 h o de 18.30 a 20 h
Cal inscripció prèvia. 
Més informació i tallers: 
634 50 55 41 (Carme)
A les 18.30 h, a Connexió 
Papyrus (antiga biblioteca).

DIMECRES

20         
Sessió formativa: 
Certificats digitals. Què 
són i per a què serveixen?
Vine a la sessió formativa dels 
Certificats digitals i t’explicarem 
què són l’idCAT i el Cl@ve. Podràs 
aconseguir el teu idCAT certificat 
el mateix dia de la sessió.
Formació interessant per a 
responsables d’associacions, 
entitats o clubs i per a 
persones autònomes.
A les 17.30 h, al Centre 
Promoció Econòmica i 
Desenvolupament Local de Celrà.

DIMARTS

25         
Primera festa de 
l’agermanament entre 
Celrà i Alenyà
• A les 11 h, visita guiada a Celrà.
• A les 13.30 h, dinar popular.
• A les 16.30 h, concert amb 
l’Orchestre Symphonique 
Alénya Roussillon.
Al pavelló de les piscines
Més informació a :
http://www.celracultura.cat

DIUMENGE

29         
Club de lectura
Primera sessió del club de 
lectura de la temporada, 
conduïda per Mei Serra.
Es comentarà el llibre 
Sola, de Carlota Gurt.
A les 20 h, a la biblioteca 
municipal de Celrà.
Informació i inscripcions 
al 972 49 41 41 o a: 
biblioteca@celra.cat

DIJOUS

21         
Exposició de fotografies 
de l’agermanament 
Celrà-Alenyà
Oberta fins al 30 de setembre
En el marc de la Festa 
de l’agermanament 
entre Celrà i Alenyà.
Al vestíbul del Teatre L’Ateneu 
de Celrà en horari d’obertura 
del Cafè de l’Ateneu.

DIMECRES

23         
24         

Conferència: 
Celeranus i Palocroto, 
1.100 anys d’història
A càrrec de Lluís Camps i Sagué.
A les 21 h, a la sala polivalent 
de l’Ateneu de Celrà.

Taller de jocs de taula
Per a famílies i infants 
a partir de 8 anys, 
a càrrec de La Juganera. 
Inscripció prèvia al 972 49 41 41 
o a: biblioteca@celra.cat
A les 10 h, a la Biblioteca 
Municipal de Celrà.

DIVENDRES

DISSABTE

Concert de presentació 
del disc Sobrenatural, 
de Toni Beiro
Toni Beiro presenta al Teatre 
Ateneu de Celrà el seu últim 
treball en un concert acústic 
on oferirà els temes del seu nou 
EP Sobrenatural; un univers 
construït a partir del blues, 
del soul, de la cançó d’autor 
i del rock amb influències del 
pop, i un recull de les millors 
cançons de la seva carrera.
A les 20 h, al Teatre 
L’Ateneu de Celrà.
Anticipada: 7 € / Taquilla: 9 €
Venda d’entrades a: 
https://www.celracultura.cat 
o a la taquilla una hora abans 
de l’inici de l’espectacle.

Darreres inscripcions a 
l'Escola Municipal d'Art 
Inscripcions obertes a tothom,
fins a esgotar places, a l'apartat 
«formació» del web 
www.celracultura.cat.




