CELRÀ

LA CELRANENCA

PLE MUNICIPAL
Acords del ple
municipal ordinari
celebrat el 13
de setembre
El Ple ordinari de l'Ajuntament
de Celrà que va tenir lloc el
13 de setembre va aprovar
els acords següents:
• Declarar deserta la licitació
del contracte per a la recollida i
transport de residus municipals.
• Presa de coneixement de
la resolució del Consorci de les
Vies Verdes resolent per mutu
acord el Conveni de col·laboració
entre el Consorci de les Vies
Verdes i l’Ajuntament de Celrà pel
coﬁnançament i les condicions
d’execució, direcció i lliurament
de les obres del projecte
Connexió del carril bici de Celrà
amb Girona relacionat amb la
convocatòria de subvencions
per fomentar l’execució
d’actuacions de vies ciclistes de
les entitats locals i determinats
consorcis susceptibles de
ﬁnançament procedent del Fons
Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) (Resolució
TES/1849/2018, de 24 de juliol).
• Pròrroga del conveni de
col·laboració entre el Servei
Català de Trànsit i l’Ajuntament
de Celrà sobre l’assumpció
de les facultats de denúncia i
sanció per infraccions a normes
de circulació en vies urbanes.
• Aprovació del conveni
de col·laboració entre el
Consell Comarcal del Gironès
i l’Ajuntament de Celrà per a
la implantació del programa
Treball i Formació.
• Adhesió de l’Ajuntament al
Conveni entre el Departament
de Justícia de la Generalitat
de Catalunya, la Federació
de Municipis de Catalunya
(FMC) i l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques
(ACM) per col·laborar en
l’execució de programes en
l’àmbit de competències de la
Direcció general d’Execució
Penal i de Justícia Juvenil.
• Aprovació inicial d’un
projecte d’obra ordinària
municipal: Adequació d’accés
a la Torre Desvern.
• Aprovació inicial declaració
parcel·la sobrera de 2.604,33
m2 d’una franja de sistema viari,
ﬁnca registral 4839, ubicada al
Polígon Industrial de Celrà.
• Aprovació del Pla d’Igualtat
de Gènere (PIG) 2022-2026.

SUBVENCIONS
Ajuts econòmics
per rehabilitar
les façanes del nucli
antic i els ediﬁcis
catalogats
L’Ajuntament de Celrà ha fet
pública una convocatòria per
a la concessió de subvencions
per a la rehabilitació de façanes
dels ediﬁcis del nucli antic. La
despesa màxima prevista per a
aquests ajuts és de 9.000 euros.
Les condicions per gaudir
dels ajuts són que l’ediﬁci o els
habitatges s’hagin construït
abans de l’1 de gener de 1981,
llevat que estiguin en estat de
ruïna imminent o en cas de
deteriorament greu de la façana
També s’han convocat ajuts per a
la rehabilitació d’ediﬁcis catalogats
pel Pla especial de protecció del
patrimoni de Celrà. La despesa
màxima prevista per a la concessió
d’aquests ajuts és de 5.000 euros.
Els ajuts atorgats es destinaran
a minorar l’import de les obres
de rehabilitació a càrrec dels
propietaris o els promotors.
El termini establert per
presentar les sol·licituds en
els dos casos s'allarga ﬁns el
30 de novembre de 2022.

GASETA INFORMATIVA PERIÒDICA DE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ

IGUALTAT

S’ha aprovat el 3r Pla d’Igualtat
de Gènere per al període 2022-26
El Ple de l’Ajuntament del 13
de setembre ha aprovat per
unanimitat el 3r Pla d’Igualtat de
Gènere de Celrà (2022-2026).
Aquest pla és fruit del
compromís del govern municipal,
de l’Ajuntament i de tot el municipi
de Celrà amb la igualtat de
gènere i té una clara voluntat de
transformació des del feminisme.
Així, el pla vol ser un instrument
d’impuls i planiﬁcació de les
polítiques d’igualtat al municipi
i, alhora, ha d’esdevenir el marc
de referència que deﬁneixi els
objectius a assolir i les actuacions
a portar a terme per part de
tots els agents implicats.
El pla parteix d’una diagnosi i
inclou també un Pla d’Acció que, a
partir de sis línies estratègiques i
els respectius objectius, concreta
ﬁns a 55 accions i mesures per
portar a terme en cinc anys
que demanen la implicació no
només de tot l’Ajuntament, sinó
de tot el municipi de Celrà. De
fet, en la seva elaboració hi ha

participat una gran diversitat de
persones, sigui a títol individual
o en representació de col·lectius,
entitats, serveis municipals o
partits polítics, entre altres.
És un instrument de planiﬁcació
de les actuacions en matèria
d’igualtat de gènere i una eina de
treball transversal que incorpora
diverses àrees i competències i que
requereix compromisos polítics
A partir d’ara, s’inicia l’execució
de les accions incloses en el pla,
que començaran amb la creació
d’una comissió de seguiment i
una presentació pública del Pla
d’Igualtat de Gènere que tindrà
lloc aquest mes d’octubre.
Us animem a llegir-vos el
document i a aproﬁtar el pla
com una eina per treballar
conjuntament per un municipi on la
igualtat de gènere sigui una realitat.
Consulteu el text íntegre del 3r
Pla d’Igualtat de Gènere de Celrà
al web de l’Ajuntament (celra.
cat), o directament a la drecera
www.celra.cat/plaigualtat.

LLIBRES

DANSA

La narradora i pedagoga Roser
Ros, protagonista d’una sessió
de contes a la biblioteca

L’EMDC obre el curs
amb dues peces
d’Andrés Corchero,
al Teatre L’Ateneu

La biblioteca de Celrà acull
el 6 d’octubre una sessió de
contes especial a càrrec de la
narradora i pedagoga Roser Ros
(Barcelona, 1950), en un acte
coorganitzat pel Grup d’Estudis
Etnopoètics, Connexió Papyrus
i la biblioteca municipal.
Ros va ser mereixedora del
Premi Nacional de Cultura
de Cultura Popular 2010,
per la continuada recerca i
divulgació de contes actuals
i tradicionals a escoles,
biblioteques i centres culturals.
La sessió de contes, per a
tots els públics a partir de 4
anys, començarà a les 17.30 h.
Per assistir-hi cal inscriure’s
prèviament trucant al telèfon
de la biblioteca, 972 494 141.

L’espectacle Absències, del
coreògraf i ballarí Andrés Corchero,
serà el punt culminant de l’acte
d’obertura del nou curs de l’Escola
Municipal de Dansa, que tindrà
lloc el dissabte 8, a partir de les
17.30 h, al Teatre L’Ateneu.
Absències són Padre i Camí de
silenci, són dues peces amb un
ﬁl conductor: el pas del temps,
la pèrdua d’un ésser estimat, la
ﬁgura del pare i el desig de viure.
Padre, la primera peça, parteix
d’una investigació de materials
textuals i corporals que tenen
com a referent el pare, però
també la ﬁgura del ﬁll i la de l’avi.
Camí de silenci va ser creada el
1995, uns anys després de la mort
del pare de l’autor i es presenta
tal com era originalment.

TELÈFONS
D’INTERÈS
Ajuntament de Celrà . .
Servei de vigilància . . .
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Biblioteca Municipal . .
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Emergències llum . . . .
Serveis Socials . . . . . . .
Promoció Econòmica . .
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La Fàbrica . . . . . . . . . . .
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a les Persones . . . . . . .
Casal Gent Gran
(Can Ponac) . . . . . . . . . .
Oficina de Correus . . . .
CAP . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAP (24 hores) . . . . . . .
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Farmàcia Dellonder . . .
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Emergències . . . . . . . . .

Roser Ros.

SOSTENIBILITAT
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
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Celrà rep un ajut de la Diputació
per al desenvolupament sostenible
Celrà és un dels deu municipis
de les comarques gironines que
aquest any rebrà un ajut de 8.000
€ de la Diputació de Girona
per facilitar l'assoliment dels
objectius de l'Agenda 2030 de
desenvolupament sostenible (ODS).
La Diputació destinarà, doncs,
80.000 euros a aquests ajuts.
Els diners es destinaran a
redactar plans estratègics i
formar el personal municipal
en els quatre vessants de la
sostenibilitat: economia, societat,
medi ambient i bon govern.
A més de donar suport econòmic
als ajuntaments, la Diputació
treballa en la creació de la xarxa
Demarcació Sostenible DDGI 2030,
que impulsarà el treball conjunt
d'administracions públiques,
sindicats, patronals, tercer
sector, universitats i ciutadania
per a l'assoliment dels ODS.
Les Nacions Unides van
aprovar l'any 2015 l'agenda que
estableix els disset objectius de
desenvolupament sostenible a
assolir per al 2030. A més, per
poder concretar el compliment
dels objectius, marca 169 ﬁtes

OCTUBRE 2022

TALLERS EMDC
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.
A partir del 3 d’octubre.
Els dimecres de 10 a 11.30 h.
Els dilluns de 20.30 a 21.45 h
Preu: 110 €/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: 30 €/sessió.
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: 120 €/trimestre.

CONTEMPORANI C
TÈCNICA LIMON

Amb Francesc Bravo.
En aquest taller proposo que
cadascú busqui senti i utilitzi
el pes per provocar diferents
qualitats de moviment.
Treballarem amb la col·locació
del cos respectant l’estructura
anatòmica i aconseguint
així una ﬂuïdesa total.
A partir del 5 d’octubre, els
dimecres, d’11.30 a 13.30 h.
Preu: 149 €/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
I CONTEMPORANI

Amb Mireia Farré.
Dansa clàssica i contemporània,
creativa i saludable per a
adults. Des dels fonaments
de la dansa clàssica i
contemporània proposem
unes sessions matinals de
moviment suau i saludable.
Els dijous a partir del 6 d’octubre.
Contemporani A: d’11 a 12 h
Clàssic A: de 12 a 13.30 h.
Preu: 120 €/trimestre.
i 232 indicadors de seguiment.
Es tracta d’un full de ruta global
sense precedent previ que, en el
seu preàmbul, especiﬁca que està
adoptat des de la consciència de
«poder ser la primera generació
que aconsegueixi posar ﬁ a la
pobresa, i l’última que encara tingui
possibilitats de salvar el planeta».
Els tres àmbits principals en què
incideix l'Agenda són el creixement
econòmic sostenible, la cura del
medi ambient i la inclusió social, i
els seus objectius s’emmarquen en
cinc àmbits (les cinc P): persones,
planeta, prosperitat, pau i aliances
(partnership, en anglès).

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

AGENDA MENSUAL

1

DISSABTE

Tornada a l’escola als
comerços de Celrà

Fins al 15 d’octubre
Els establiments adherits a
l’Associació de Comerciants de
Celrà regalen xecs de 5 €, 20 €
i 50 € per ajudar les famílies de
Celrà en aquest inici de curs.
Per participar, fes una compra
en algun dels establiments
adherits a l’Associació de
Comerciants de Celrà i rebràs
una butlleta. Prova la teva sort i
aconsegueix premis en metàl·lic.

Cineclub: Holy Smoke

(1999). Peŀlícula de Jane Campion,
amb Kate Winslet i Harvey Keitel.
Durant una expedició a l’Índia,
Ruth Barron cau sota la
inﬂuència d’un guru carismàtic.
Els seus pares, desesperats,
contracten un expert en sectes,
que aconsegueix trobar-la en
un refugi d’un desert remot.
A les 20 h, al Teatre
L’Ateneu de Celrà.
Organitza: Cineclub21.
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15
DISSABTE

Concert de cobla
amb La Nova Blanes

A les 17 h, al Pavelló de la
Fàbrica. Entrada gratuïta.
Organitza: Àrea de Cultura.

Ple municipal ordinari

22
DISSABTE

Sessió de contes

A càrrec de la pedagoga
i narradora Roser Ros.
A partir de 4 anys.
Inscripció prèvia al 972 49 41 41.
A les 17.30 h, a la biblioteca.
Organitzen: Grup d’Estudis
Etnopoètics, Connexió Papyrus
i Biblioteca de Celrà.

Dia internacional
de la dislèxia

La campanya internacional Units
per la Dislèxia té per objectiu de
donar visibilitat a aquest trastorn
d’aprenentatge que afecta un
10% de la població mundial.
L’Ajuntament de Celrà
s’hi adhereix i il·luminarà
de color turquesa l’ediﬁci
del Teatre L’Ateneu.

Taller d’il·lustració
en família

Història local iŀlustrada per la gent
del poble: La Fàbrica Pagans.
A càrrec de Vanesa Zaro.
Inscripció prèvia a la biblioteca.
A les 11 h, a la biblioteca municipal.

Escala de grisos
Programa musical ambient i
techno presentat per David
Prieto. Dilluns 3, a les 22 h
Digital entropy
Dimarts 4, a les 22 h

Taller d’iŀlustració en família

Festa d’en Bernat Banyut

Història local il·lustrada per la
gent del poble: La Fàbrica Pagans.
A càrrec de Vanesa Zaro.
Inscripció prèvia a la biblioteca.
A les 11 h, a la biblioteca municipal.

Torna la llegenda d’en Bernat
Banyut, amb contes, música
d’arrel, teatre i dansa per a totes
les edats. Ens cal mainada per al
corre-rates, persones que toquin
el timbal, dansaires, capgrossos...
Tothom hi serà benvingut!
Animeu-vos a participar
escrivint un mail a:
bernatbanyut@gmail.com.
A les 17 h a la Torre Desvern.

Taller de jocs en família

Taller de jocs de taula a
càrrec de La Juganera.
Infants a partir de 8 anys.
A les 10 h, a la biblioteca municipal
Inscripció prèvia a la
biblioteca de Celrà.

Teatre: La dona del
tercer segona

A càrrec de la Cia. TeatreNu.
Un monòleg de Víctor Borràs,
dirigit per Ivan Benet i
interpretat per Àurea Màrquez.
Una dona parla als seus
veïns, i els demana un favor,
un favor incòmode, un
favor difícil de concedir.
A les 20 h, al Teatre L’Ateneu.
Anticipada: 12 € / Taquilla: 14 €
Més informació i venda
d’entrades a celracultura.cat.
Organitza: Àrea de Cultura.

Xerrada: Educació
literària i perspectiva de
gènere. Llibres, ideologia,
lectura i societat

A càrrec de Neus Real.
A les 17.30 h, a la biblioteca vella.
Organitza: Comissions de
coeducació i gènere de les
AFA de les escoles L’Aulet i Les
Falgueres, amb la coŀlaboració
de Connexió Papyrus.

RÀDIOCELRÀ.CAT
i 107.7 FM

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.

Portes obertes a l’Escola
Municipal de Dansa

Del 3 al 7 d’octubre
Vine a provar una classe!
Obrim les classes amb
places disponibles.
Inscripcions per correu-e
a escoladedansa@celra.cat
o per whatsapp al 636 199 987
Places limitades.

Concert: Pedro Burruezo
& Nur Camerata, amb
Virginia Joëlle

Un (aprenent de) sufí del
segle XXI. Música, paraules
i danses d’un boig d’amor.
A les 20 h, al Teatre
L’Ateneu de Celrà.
Anticipada: 7 € / Taquilla: 9 €
Més informació i venda d’entrades
a www.celracultura.cat
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DIUMENGE

DIUMENGE

Sardanes sota el sol
Dissabtes 1, 15 i 29, a les 10 h
Coblejant
Presentat per Queralt Pedemonte.
Els dissabtes i diumenges a les 11 h
Primera llista
40 èxits de primera ﬁla amb en
Marc Clapés. Dissabtes a les 16 h
i diumenges a les 12 h
Torna-la a tocar, Sam
Música dels 50, 60 i 70, amb Jordi
Piqué. Dilluns i dimecres a les 8 h
Ple municipal
En directe des del saló de
sessions. Dimarts 11, 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 13 i 27, a les 18 h
Música Eclèctica
Programa de música rock, pop, soul
i independent, presentat per Albert
Rabassó. Dimecres 19, a les 20 h
Bojos pels 80
Presentat per Francesc
Nadal i Ricard Bechdejú.
Tots els divendres, dissabtes
i diumenges, 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
Segueix-nos a: @radiocelra

Teatre d’objectes:
Conservando memoria

A càrrec d’El Patio Teatro.
Una reﬂexió crítica sobre els
records i sobre com conservar
la memòria de les coses
quotidianes, d’allò que no surt mai
als diaris ni es recull als llibres
d’història, però que, d’alguna
forma, ens fa ser qui som.
Un dels millors exemples de
teatre d’objectes, ha rebut
el reconeixement del públic
i també de nombrosos premis
(Premi FETEN 2020, el Drac d’Or
o el Premi Festival Violeta 2019).
A les 18 h, al Teatre L’Ateneu.
Anticipada: 7 € / Taquilla: 9 €
Recomanat a partir de 9 anys.
Més informació i venda d’entrades
a www.celracultura.cat

Teatre amateur:
Garrí al forn amb
compota de reineta

A càrrec de la Cia El Mirall Teatre.
Dins la Campanya de teatre
amateur de la Diputació de Girona.
Anticipada: 7 € / Taquilla: 9 €
A les 19 h, al Teatre L’Ateneu.
Més informació i venda d’entrades
a www.celracultura.cat

25
DIMARTS

Reunió oberta de la
coordinadora de festes
Oberta a tothom.
A les 21 h, a la sala
d’entitats de la Fàbrica.

26
DIMECRES

Club de lectura
amb autor convidat

Comentarem el llibre
La casa de foc, amb la presència
de l’autorFrancesc Serés.
A les 19.30 h, a la
biblioteca municipal.
Cal inscripció prèvia.

Acte obertura de curs
de l’Escola de Dansa

• Presentació del curs 2022/23
amb Rosa Casas.
• Presentació del treball
coreogràﬁc de 4rt curs,
de Núria Muntada.
• Espectacle Absències,
d’Andrés Corchero.
• Col·loqui sobre dansa
i perspectiva de gènere.
A les 19.30 h, al Teatre
L’Ateneu de Celrà.
Organitzen: Escola Municipal
de Dansa i Àrea de Cultura.

27
DIJOUS

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.

CELRÀ • 2022

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

Hora del conte:
Contes de pirates

A càrrec de la companyia
Sensedrama. Per infants
a partir de 4 anys.
A les 17.30 h, a la
biblioteca municipal.
Cal inscripció prèvia.

CASAL CAN PONAC
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.
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. •
Atenció psicològica
De 15 a 19 h. Concretar cita prèvia.
• Informàtica bàsica
De 9.30 a 10.30 h. Gratuït.
Cal inscripció prèvia. •
Informàtica avançada
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 aprenentatge dels
smartphones. Dijous de 15.45 a
16.45 h. Cal inscripció prèvia.
DIVENDRES
• Espai respir
De 10 a 13 h. Cal inscripció prèvia.
ACTIVITATS ESPECIALS
• Cafè i llibres a Can Ponac:
Escriptors catalans que ens
faran llepar els dits. Dijous 6,
a les 17 h. Organitzen Jubilus
i la Biblioteca de Celrà.
• Xerrada: Què cal saber de
l’insomni, a càrrec de Mercè
Dellonder. Dijous 20, a les 17 h.
Organitzen Jubilus i el col·legi
de farmacèutics de Girona.

