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La zona esportiva
de Celrà tindrà un
nou skatepark abans
que acabi l’any

25-N: L’educació sexoafectiva com
a eina contra la violència masclista

Han començat a la zona
esportiva de Celrà els treballs
d’ampliació i remodelació de
l’skatepark, un projecte que va
rebre un suport destacat a les
votacions dels pressupostos
participats de 2021.
El projecte apunta la
necessitat de remodelar el parc
actual i fer-lo adequat, quant a
dimensions i característiques,
per a persones de totes les
edats que vulguin practicar les
diverses especialitats previstes
en aquesta mena d’instal·lacions.
El projecte dona resposta a les
necessitats específiques quant
a forma de l’espai urbà per a l’ús
específic d’aquestes disciplines.
El parc remodelat es
construeix en un solar propietat
de l’Ajuntament de Celrà, a la
zona d’equipaments esportius
on ja hi ha diverses activitats
esportives i de lleure d’ús públic.
La previsió és que el nou
skatepark estigui enllestit
abans que s’acabi aquest any.

El 25 de novembre es commemora
el Dia Internacional per a
l’eliminació de la violència envers
les dones, fet que ens ofereix una
bona oportunitat per denunciar
el patriarcat arrelat a la nostra
societat, que és el punt de partida
i la base d’aquestes violències.
Aprofitem per sensibilitzar,
aprendre i conèixer millor
aquesta realitat, treballant
l’educació sexoafectiva com
a eina de prevenció de les
violències masclistes.
Com aprenem i com vivim la
nostra sexualitat té molt a veure
amb els rols i estereotips que
ens adjudica aquest patriarcat
com a homes i dones. Per això,
ens cal fer una aposta per una
educació de la sexualitat que
superi aquestes estructures, els
seus tabús i les seves violències.
L’Àrea d’Igualtats de l’Ajuntament,
amb el finançament del Ministeri
d’Igualtat a través del Pacte
Contra la Violència de Gènere,
ha preparat per aquest mes una

JOVENTUT

TRADICIONS

TALLERS EMDC

colla de propostes, pensades per
a totes les edats i col·lectius, que
posaran en relleu la importància
de l’educació sexual, ens ajudaran
a acompanyar els nostres fills i
filles i/o els nostres nets i netes
en el seu procés d’aprenentatge
sobre la sexualitat, ens ensenyaran
a prevenir les violències sexuals
al nostre municipi i molt més.

Us convidem doncs a sumarvos a totes les activitats. Segur
que en trobareu més d’una
que atregui la vostra atenció,
i a aprofitar-les per debatre,
reflexionar i continuar aprenent
per fer de Celrà un municipi
lliure de violències masclistes.
• Dimarts 8. Sessió formativa:
Les violències sexuals a
l’esport. Previnguem-les!
• Dimecres 16. Xerrada:
Pornografia i violències masclistes.
L’educació sexual com a aposta.
• Dijous 17. Inaugurem el racó
de la sexualitat al Local Jove.
• Dissabte 19. Jornada musical
contra les violències masclistes.
• Dijous 24. Xerrada: Com parlar
de sexe amb els nets i netes.
• Divendres 25. L’educació
sexual com a eina de prevenció
de les violències masclistes.
• Dissabte 26. Recomanació
personalitzada de llibres sobre
educació sexoafectiva.
Teniu el detall de tot plegat a
l’agenda de l’altra cara d’aquest full.

PARTICIPACIÓ
‘Millorem i cuidem
els espais verds del
poble’, la proposta
més votada
El 25 de setembre va acabar
la fase de votació de les
propostes ciutadanes dins els
Pressupostos participats de
2023. Un cop feta la verificació
dels vots, la proposta més
votada ha estat «Millorem i
cuidem els espais verds del
poble», amb 286 vots. En segona
posició ha quedat la proposta
«Rocòdrom a la paret del pavelló
esportiu», amb 165 vots, i,
en tercer lloc, «Un hort urbà
per a Celrà», amb 138 vots.
Enguany han participat en
la votació final 185 persones al
web participa.celra.cat, fet que
suposa un 3,43% de les persones
censades amb possibilitat de vot.
El perfil del participant és d’una
persona jove, menor de 34 anys i,
per gènere, els percentatges són
54,15% homes i 45,85% dones.
L’app té 760 persones
registrades i l’accés s’ha fet més
d’un 90% mitjançant dispositius
mòbils, seguit dels ordinadors
de sobretaula amb un 9,5%.

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.

Celrà participa
en l’organització
del Bus Nit de
les Fires de Sant
Narcís de Girona
L’Ajuntament de Celrà participa
un any més en l’organització
del Bus de Nit de les Fires
i Festes de Sant Narcís de
Girona, juntament amb altres
municipis del Gironès i amb el
suport del Consell Comarcal.
La ruta funcionarà els dies
28, 29, 30 i 31 d’octubre i 4 i
5 de novembre. Cal tenir en
compte que la nit del 29 al
30 hi ha canvi d’hora i que els
horaris seguiran l’hora vella.
Els busos surten de Celrà cap
a Girona (parada bus Ocine) a les
22.15 h i a les 22.30 h, i tornen
de Girona (parada bus Ocine)
cap a Celrà a les 22.45 h, 2.00
h, a les 3.30 h i a les 5.00 h.
El bus nit és per a majors de 14
anys. El preu del bitllet, al mateix
bus, és de 1,5 € per trajecte.
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CONTEMPORANI C
TÈCNICA LIMON

Ja es prepara el 30è Pessebre Vivent de Celrà! T’hi apuntes?
Després de dos anys sense poder-lo celebrar, la
comissió del Pessebre Vivent de Celrà ja està fent els
preparatius per poder fer una 30a edició ben lluïda.
Amb l’objectiu que sigui un pessebre que faci goig de
veure i que ompli el barri antic del poble, la comissió fa
una crida a totes les persones que hi vulguin col·laborar.
Si voleu fer-hi un quadre amb el vostre grup d’amistats
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o familiars, si us voleu afegir a alguns dels que s’estan
preparant, o si teniu alguna bona idea per aportar-hi, no
ho dubteu i poseu-vos en contacte amb l’organització
per whatsapp, als números 667 766 428 (Mariàngels),
686 765 965 (Pep) o 636 490 674 (Josep). També hi
podeu contactar personalment tots els dimecres,
a partir de les 19.45 h al Centre Cívic La Fàbrica.

AJUNTAMENT
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
112

Resum dels principals acords
del ple municipal ordinari
celebrat el passat 11 d’octubre
Al darrer ple ordinari de
l’Ajuntament de Celrà que va
tenir lloc durant el mes
d’octubre es van aprovar
els següents acords:
• Aprovació de l’acta de la
sessió ordinària de data 13
de setembre de 2022.
• Dictamen sobre la modificació
pressupostària 8-2022.
• Dictamen sobre la
modificació d’ordenances
fiscals número 2 reguladora
de l’IBI per a l’exercici 2023.
• Dictamen sobre la resolució
de les al·legacions presentades
al 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 pel
que fa al finançament de les
despeses d’execució de la primera
fase de les obres d’ampliació

de la Estació Depuradora
d’Aigües Residuals (EDAR).
• Dictamen sobre l’aprovació
definitiva d’un projecte d’obertura
i manteniment de les franges
perimetrals de prevenció incendis,
de les parcel·les interiors i
de zones verdes de Celrà.
• Dictamen sobre l’aprovació
definitiva de la numeració
del municipi de Celrà i alta
de nova via disseminats.
• Dictamen sobre l’aprovació
de la modificació plantilla
orgànica municipal corresponent
a l’exercici 2022.
• Aprovació de l’expedient
i inici del procediment de
licitació del contracte de serveis
per a la recollida i transport
de residus municipals.
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

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.
A partir del 6 d’octubre,
els dijous.
Contemporani A: d’11 a 12 h
Clàssic A: 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.
Tota la informació a:
https://escoladedansa.celra.cat
Inscripcions a:
escoladedansacelra.koobin.com

AGENDA MENSUAL
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DIVENDRES

DIMARTS

Jam literària

A les 19 h, a Connexió Papyrus.
Vine a llegir, recitar, cantar,
ballar o improvisar un text propi
o d’algun autor que t’agradi.

Les violències sexuals a
l’esport. Previnguem-les!

Activitat al voltant del 25-N
A les 17 h, al Centre de Promoció
Econòmica. Sessió formativa a
càrrec d’Anna Rovira Puig, experta
en esport i gènere. Dirigida
a clubs i entitats esportives i
oberta a tota la ciutadania.

NOVEMBRE
24
DIJOUS

25
DIVENDRES

Ple municipal

A les 20 h, a la sala de
plens de l’Ajuntament. Ple
municipal ordinari del mes.
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.
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Teatre familiar: Bajau

Cia. Ponten Pie
Un espectacle visual i màgic
pels més petits per explorar
els orígens de l’ésser humà.
A les 18 h, al Teatre L’Ateneu
de Celrà. Edat recomanada:
a partir de 3 anys
Anticipada: 7 € / Taquilla: 9 €
Més informació i venda d’entrades
a www.celracultura.cat

16
DIMECRES

Pornografia i violències
masclistes. L’educació
sexual com a aposta.

Activitat al voltant del 25-N
A les 18 h, a la sala del 1r pis de
l’Ateneu de Celrà. Sala petita.
Xerrada amb Raquel Tulleuda,
sexòloga, ginecòloga i
terapeuta de parella.

17

Inauguració del racó
de la sexualitat

19

Jornada musical contra
les violències masclistes

DIJOUS

DISSABTE

Activitat al voltant del 25-N
A les 18 h, al Local Jove.
Jornada de portes obertes
i inauguració del racó de la
sexualitat del Local Jove de Celrà.

Activitat al voltant del 25-N
A la Torre Desvern. Durant
tot el dia: música, paradetes
de menjar, tallers i molt més.
Organitza: African Warriors.

Cinema: Citizenfour

26
DISSABTE

Parlar de sexe amb
els nets i netes

Activitat al voltant del 25-N
A les 17 h, a Can Ponac.
Sessió informativa per a gent gran
amb Marina Castro, psicòloga,
sexòloga i terapeuta de parella.

21

FESTA DE TARDOR 2022

Coblejant
Amb Queralt Pedemonte.
Els dissabtes i diumenges a les 11 h

L’educació sexual com a
eina de prevenció de les
violències masclistes

A les 18 h, a Ràdio Celrà.
Tertúlia a Ràdio Celrà amb motiu
del Dia Internacional Contra
les Violències Masclistes.
Amb la participació d’expertes en
educació sexual i gent de Celrà.
Podreu recuperar el
podcast a Ràdio Celrà.

Sortida matinal per les
Gavarres: Bolets, flors
i fruits de tardor

Dins la festa de tardor 2022
A les 9.30 h, a la plaça de l’Església
Sortida naturalista familiar
en què l’Enric Fàbregas, de
l’Associació Galanthus, ens
ajudarà a identificar els bolets,
flors i fruits de tardor.
Què s’ha de portar? Cistell i
calçat còmode. Si en teniu,
una guia de bolets.
Activitat gratuïta. Durada
aproximada 2 hores

Recomanació personalitzada
de llibres sobre educació
sexoafectiva

Activitat al voltant del 25-N
De les 11 a les 13 h,
a la Biblioteca de Celrà.
Vine a la biblioteca i l’experta en
gènere Sònia Vivolas t’aconsellarà
sobre contes, llibres, pel·lícules i
molt més per parlar amb els teus
fills i filles sobre sexualitat.

Exposició de bolets

Dins la festa de tardor 2022
A les 17 h, al Teatre L’Ateneu.
Amb la col·laboració de
l’Associació micològica
Joaquim Codina.

Teatre: Iaia

De la companyia Mambo Project.
Una obra de teatre documental
i multidisciplinària on el
públic entrarà al menjador
de casa la iaia per reconstruir
i reviure els seus records.
Un altaveu a la vida de les iaies
a través del seu testimoni captat
en videotrucada. Un espectacle
on conviuen passat i present
per conèixer i entendre la
història de les nostres iaies.
Dues funcions: a les 19 h i a
les 21 h, al Teatre L’Ateneu
Anticipada: 12 € / Taquilla: 14 €
Més informació i venda d’entrades
a www.celracultura.cat

Primera llista
40 èxits de primera fila amb en
Marc Clapés. Dissabtes a les 16 h
i diumenges a les 12 h

Bolets i botifarres a la brasa

Ple municipal
Des del saló de sessions de
l’ajuntament. Dimarts 8, a les 20 h

Gimcana familiar sobre
el patrimoni celranenc

Digital entropy
Ràdio Art creat per Nikka
Dimarts 1, a les 22 h

A les 10 h, a la plaça de l’Església.
Durada aproximada: dues hores.
Inscripcions a partir de
les 9.30 h, a la barra.

Mercat de segona
mà i d’intercanvi i
parades d’artesans

De 10 a 14 h, a la Plaça Catalunya.
• Parades de segona
mà i d’intercanvi.
• Taller per a infants
Hora: A les 10.30 i a les
12 h, al Local Jove
• Taller per a infants per fer
un calendari d’advent amb
material reciclat, cal que
vinguin acompanyats per un
adult durant l’activitat.
Entrada gratuïta.
Per posar una parada o fer el
taller cal inscriure’s abans del
18 de novembre al correu-e:
portaaporta@celra.cat. Per la
parada cal indicar el nom entitat/
associació/particular, adreça,
correu-e, telèfon mòbil, persona
de contacte en el cas d’entitats/
associacions, i el nombre de
taules i cadires que es necessiten.
Pel taller cal indicar el torn, el nom
de cada infant participant tenint
en compte que només es podrà
realitzar un calendari per família.
Més informació al 972 49 46 50
o a portaaporta@celra.cat.

Avui viatgem
De viatge pel món amb Montse
Felip, Marta Illa i Joan Carles
Cano. Els dijous 10 i 24, a les 18 h
Vull aprendre
Programa d’educació.
Els dilluns 14 i 28, a les 20 h
En joc
Esports de dilluns a
divendres, a les 13 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

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

A les 16.30 h, a la plaça de
l’Església. Activitat gratuïta.

Castanyada gratuïta

A les 17.30 h, a la plaça de
l’Església. En cas de pluja les
activitats es faran al Pavelló de les
Piscines. Organitza: Ajuntament
de Celrà, Coordinadora de
Festes, Amics dels Bolets.
Col·labora: Associació de
Comerciants, Associació
Galanthus i Can Ponac.

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

Música Eclèctica
Rock, pop i soul amb Albert
Rabassóimecres 16, a les 20 h

Dansa: Mites, ritus i llegendes

Espectacle familiar:
La família Guirigall

Per whatsapp: envia un missatge al 636 19 70
25 i afegeix el número als teus contactes.

Bojos pels 80
Amb Francesc Nadal i Ricard
Bechdejú. Tots els divendres,
dissabtes i diumenges, a les 20 h

DILLUNS
• 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.

A les 10 h, al Teatre l’Ateneu
Amb la col·laboració de
l’Associació micològica
Joaquim Codina.

Recuperem la tradicional fideuà
de Celrà, amb cuiners/es locals.
Plat fideuà + beguda: 5 €
A les 13 h, a la plaça de l’Església.

Vols estar al dia de les notícies de l’Ajuntament?

Escala de grisos
Ambient i techno presentat per
David Prieto. Dilluns 7, a les 22 h

Exposició de bolets

Vine a tastar la fideuà
celranenca

De les 9.30 a les 11.30 h, al Centre
de Promoció Econòmica.
Sessió formativa per treure partit
al telèfon mòbil i les aplicacions
mòbils. Tant per a la vida
quotidiana com per trobar feina.

Torna-la a tocar, Sam
Música dels 50, 60 i 70 amb Jordi
Piqué. Dilluns i dimecres a les 8 h

Tast de botifarres elaborades per
les carnisseries locals i bolets.
Servei de bar i venda de
bolets. Pa, botifarra o
hamburguesa + beguda: 5 €
A partir de les 9 h, a la
plaça de l’Església.

Un viatge dansat amb
inspiracions mítiques
tardorals d’arreu del món.
Ballen: Alumnes del nivell
elemental de l’EMDC. Petites
danses de tardor inspirades en les
temàtiques d’ecologia i reciclatge.
Activitat gratuïta, amb
reserva prèvia a la web amb
www.celracultura.cat
A les 11 h, al Teatre L’Ateneu.

Sessió formativa:
Ús del telèfon mòbil i
aplicacions mòbils

RÀDIOCELRÀ.CAT
i 107.7 FM
Sardanes sota el sol
presentat per Olaia Brugada
Dissabtes 12 i 26, a les 10 h

DIA INTERNACIONAL
CONTRA LES VIOLÈNCIES
MASCLISTES

de Laura Poitras (2014)
Documental guanyador de l’Òscar
2015, denuncia les escoltes
il·legals de la NSA dels Estats
Units en col·laboració amb
altres governs d’arreu del món.
A les 20 h, al Teatre L’Ateneu
Organitza: Cineclub 21
DILLUNS

27
DIUMENGE
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DIMECRES
• 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
• Xerrada: Què cal saber
del dolor a càrrec de Mercè
Dellonder. Dijous 17, a les 17 h
a la cafeteria de Can Ponac.
• Xerrada: Com parlar de sexe
amb els nets i netes, a càrrec
de Marina Castro, psicòloga i
sexòloga. Dijous 24, a les 17 h
a la cafeteria de Can Ponac.

