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

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

TALLERS EMDC 

DANSA AFRICANA
A càrrec de Maria Farriols.
Amb aquestes sessions a 
través del ritme i la percussió 
obtindrem alegria i força per al 
dia a dia. Aquest estil de dansa 
ens ajuda a connectar el propi 
cos amb els ritmes interns i la 
respiració, arrelant-nos a la 
terra, omplint-nos d’energia i 
ajudant-nos a alliberar tensions. 
Si vols gaudir d’una activitat 
col·lectiva on poder compartir 
el goig de ballar aquesta és 
la teva classe. Sessions amb 
música de percussió en directe!
Dissabte d’11 a 13.30 h
Preu: 25 €

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.
Els dimecres de 10 a 11.30 h.
Els dilluns de 20.30 a 21.45 h
Preu: 110 €/trimestre.

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.
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.
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. Contemporani A: d’11 
a 12 h. Clàssic A: de 12 a 13.30 h.
Preu 1 disciplina: 84 €/
trimestre + matrícula
Preu 2 disciplines: 152 €/
trimestre + matrícula
Aquest taller es pot cursar en 
mode anual o bé per trimestres.
  
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.
Els dijous, de 18.30 a 20 h. 
Preu: 120 €/trimestre.

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

PLE MUNICIPAL

Acords del ple 
municipal ordinari 
del 9 de novembre
El ple del 8 de novembre va aprovar 
per unanimitat els acords següents:

• Dictamen sobre l’adhesió a 
l’acord marc entre l’Ajuntament 
i la Coordinadora de Fundacions 
d’Habitatge Social (Cohabitac), 
per al foment de la provisió 
d’habitatges destinats a lloguer 
social sobre solars i finques 
municipals, provinents del 
patrimoni municipal del sòl i 
l’habitatge o de sòls dotacionals.

• Dictamen sobre l’adhesió a 
l’acord marc per al subministrament, 
adquisició i lliurament de bosses 
i fundes compostables i cubells, 
bujols i contenidors per a la 
recollida selectiva porta a porta, 
entre els membres de l’Associació 
de Municipis Catalans per a la 
Recollida Selectiva Porta a Porta.

• Dictamen sobre l’aprovació 
de la pròrroga del conveni entre 
el Consell Comarcal del Gironès i 
l’Ajuntament, sobre la instal·lació 
del sistema de videovigilància a la 
deixalleria i a l’àrea d’emergència.

• Dictamen sobre l’aprovació 
de declaració de compatibilitat 
de la treballadora municipal 
Laia Pelach i Saget.

CONVOCATÒRIES NADALENQUES

#VIUELNADALACELRÀ

CULTURA

DesembrEnDansa proposa tres 
dies de tallers i espectacles
Del 16 al 18 d’aquest mes torna 
al nostre municipi la mostra 
DesembrEnDansa. Un cicle amb 
la dansa com a eix central i 
que, arribada ja a la seva setena 
edició, proposa activitats en 
diversos formats per acostar 
el moviment i la varietat 
temàtica d’aquesta disciplina 
artística a tots els públics.

La programació s’estructura en 
tres línies: la formació, l’exhibició 
i la creació, amb activitats 
dirigides tant a professionals 
del sector com a estudiants i 
públic en general: cinc dies on 
seguir despertant la curiositat 
envers la dansa i el moviment.

El cicle l’impulsa l’Àrea de 
Cultura de l’Ajuntament de 
Celrà, amb la col·laboració 
de l’Escola Municipal de 
Dansa i L’Animal a l’Esquena, i 
pretén posar en primer pla el 
compromís i la llarga trajectòria 

del municipi en els àmbits de 
la formació i en els projectes 
de creació d’arts escèniques. 

L’agenda d’aquesta setena edició 
de DesembrEnDansa inclou una 
bona part d’espectacles gratuïts i es 
caracteritza, una vegada més, per 
la seva diversitat en les propostes, 
que van des del hip hop a la dansa 
contemporània, el lindy hop, la 
dansa oriental i els espectacles 
familiars i de creació, entre d’altres.

Les activitats tindran lloc tant a 
equipaments com a localitzacions 
exteriors del poble, entre elles, la 
seu de L’Animal a l’Esquena (Mas 
Espolla), el Teatre L’Ateneu de 
Celrà, l’Escola Municipal de Dansa, 
el Pavelló de les Piscines i l’Església. 
També hi haurà activitats a l’aire 
lliure, a la plaça de l’Església.

Consulteu la programació a 
celracultura.cat i a de les xarxes 
socials de l’Ateneu de Celrà 
(@teatrelateneudecelra).

SOLIDARITAT

Celrà col·labora amb 
la Marató de TV3, 
dedicada aquest 
any a la salut 
cardiovascular
Celrà per la Marató i l’Ajuntament 
organitzen el diumenge 18 una 
xocolatada i una caminada 
solidària  a benefici de la Marató 
de TV3 i Catalunya Ràdio.

El programa solidari de la CCMA 
esta dedicat aquest any a la salut 
cardiovascular, la principal causa 
de mort als països desenvolupats 
i un dels problemes actuals de 
salut pública més rellevants.

Amb una aportació de 4 
€ es podrà participar en el 
sorteig de diversos lots de 
productes cedits per l’Associació 
de Comerciants de Celrà. 

A les 10 h hi haurà xocolatada 
a la Torre Desvern. Cal que 
tothom porti el got de casa. Tot 
seguit, a les 11 h, tindrà lloc una 
caminada a la descoberta de les 
fonts de Celrà.Està previst que la 
caminada acabi cap a les 13 h.

MEDI AMBIENT

L’Ajuntament promou 
diferents accions 
per a l’eliminació 
d’espècies vegetals 
invasores
L’Ajuntament ha portat a terme 
un seguit d’accions d’eliminació 
d’espècies vegetals invasores. 
Aquesta iniciativa ha rebut una 
subvenció de la Diputació de 
Girona que cobreix el 86,4% del 
cost dels treballs previstos.

Les accions s’han centrat 
sobretot en espècies concretes 
reconegudament invasores i, 
principalment, en poblaments 
naturalitzats, en la línia de les 
campanyes portades a terme 
entre els anys 2008 i 2015.

S’han fet manteniments i s’ha 
anat un pas més enllà, sanejant 
poblaments d’altres espècies 
que amenacen els ambients 
naturals del municipi.

L’acció també té l’objectiu de 
promoure la sensibilització de la 
ciutadania davant els problemes 
que generen aquestes plantes.

La Cia. Los Informalls oferirà un taller dins el cicle d’enguany.

Sota el lema «Viu el Nadal a 
Celrà», l’Ajuntament ha aplegat 
en una publicació el munt 
d’activitats que es porten a 
terme al poble al llarg del mes de 
desembre i fins al dia de Reis, tant 
si són organitzades directament 
per les àrees del Consistori com 
si són iniciativa de les entitats.

Des de la tradicional 
quina fins a la cavalcada de 
Reis, passant per tota mena 
d’activitats musicals, esportives 
o d’oci, aquesta agenda 
d’activitats nadalenques s’ha fet 
en un format manejable perquè 
tota la població la tingui a mà.

També la podeu consultar 
i descarregar a l’adreça: 
https://celra.cat/nadal22.

Us animem a utilitzar 
l’etiqueta #ViuElNadalACelrà si 
publiqueu fotos de les activitats 

a les xarxes socials, de manera 
que es faci més visible la vostra 
participació en aquestes festes.

El Pessebre vivent de Celrà torna 
el 26 de desembre per celebrar 
la seva 30a edició, després que la 
pandèmia de la Covid-19 provoqués 
la seva suspensió durant dos 
anys consecutius. Més de dues-
centes persones participen en la 
representació de les escenes que 
omplen els carrers del barri vell 
del poble des de la primera edició. 
L’inici del recorregut es farà al 
carrer Isidre Rossell i Gimbernat 
i l’accés s’obrirà a les 19 h.

Com ja és tradicional aquest 
desembre es convoca una nova 
edició del concurs de diorames. 
El concurs tindrà categories 
infantil, juvenil i adult i els 
diorames més originals i treballats 
rebran un premi en forma de 
lots de productes del comerç 
local per valor de 100 € i 50 €.

Més informació i inscripcions 
al correu: cultura@celra.
cat o al telèfon 972 49 20 01 
fins el 12 de desembre.

Aquest any torna el Pessebre vivent i es 
convoca altre cop el concurs de diorames

El lema ‘Viu el Nadal a Celrà’ 
aplega totes les activitats que 
s’organitzen aquestes festes
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DESEMBREAGENDA MENSUAL CELRÀ • 2022

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. 

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

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 concretar 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
• Activa’t per a la Marató 
de tv3. Activitat de càrdio i 
esmorzar solidari. Dimecres 7, a 
les 10 h a Can Ponac. Organitza 
l’Oficina Municipal d’Atenció a 
les Persones i l’Àrea d’Esport 
de l’Ajuntament de Celrà. 
• Xerrada + xocolatada solidària 
Marató de Tv3. Dijous 15, a les 17 
h a la cafeteria de Can Ponac. 

CASAL CAN PONAC

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

Encesa de llums de Nadal
Arribada de la Claueta i la PatgeZ, 
les patges reials de Celrà. 
Encesa de llums i xocolatada 
popular amb la música dels 
grallers de l’Aula Tradi de Salt. 
Concert de Nadal a càrrec del 
cor infantil i el cor de dones i 
concert del combo Copenhague 
del Local - Espai Musical. 
Organitzen: Associació de 
Comerciants i Ajuntament 
de Celrà. A les 17.30 h a la 
Plaça de l’Església.

Festival de Nadal 
de patinatge
A les 19 h al Pavelló Municipal 
d’Esports. Organitza: 
Club Patinatge Celrà.

DESDEMBRE EN DANSA
Nunca verás nada igual 
porque nunca verás nada igual 
De la Cia. Los Informall. 
Obertura  del procés de creació. 
A les 20 h. a L’Animal a l’Esquena.
Entrada gratuïta. Més 
informació: celracultura.cat

Festa de Santa Llúcia 
de Can Ponac
Per celebrar la festa de Santa 
Llúcia, fem un dinar i ball al 
pavelló de la Fàbrica per als socis 
i no socis del Casal Can Ponac.
El menú és: arròs i pollastre, 
pa, vi i cava, postres i cafè.
El preu per als socis és de 17 € 
i per als no socis, 18 €.
Hi haurà ball a continuació.
A partir de les 10.15 h, al 
pavelló de la Fàbrica. 

Sessió Informativa: Obtenció 
de la nacionalitat espanyola
Quins són els requisits i tràmits per 
obtenir la nacionalitat espanyola? 
T’explicarem com preparar-
te i inscriure’t als exàmens 
CCSE (Conocimientos 
Constitucionales y 
Socioculturales de España) i
DELEA2 (acredita el nivell de 
coneixement de l’espanyol).
Tres sessions al llarg del dia.
Matí: de 9.30 a 11.30 h, sessió 
específica (traducció a l’àrab).
Tarda: de 15 a 17 h, sessió 
específica (traducció al sarahule).
Vespre: de 17.30 a 19.30 h, 
sessió general. Inscripcions 
obertes fins al 7 de desembre 
al WhatsApp: 618 474 406 i al 
correu: inclusio@cbs.cat.
Al Centre de Promoció 
Econòmica, carrer Bòbiles, 
9, Celrà. Aforament limitat.

Colors de monstre. 
Instal·lació de jocs creatius
La imaginació donant tombs 
dona pas a nous jocs i nous 
llenguatges. I quan obre la porta 
a universos onírics i el talent 
artístic de l’il·lustrador Carles 
Porta, neix una col·lecció que 
va més enllà del joc de fusta: 
els objectes són escultures que 
expressen i ens transporten a 
un món imaginari que, alhora 
de jugar, fa somiar. Vindran a 
jugar la Claueta i la PatgeZ. 
De 10 a 13 h i d’11 a 13 h 
a la Zona comercial de la Ctra. 
de Juià, entre el carrer Mary 
Santpere i l’avinguda Catalunya.

Taller d’il·lustració en família
A la fàbrica Pagans, a càrrec 
de Vanesa Zaro. A les 11 h, 
a la Biblioteca de Celrà
Inscripcions al: 972494141 o al 
corereu: biblioteca@celra.cat

Festival de rítmica
A les 10 h al Pavelló 
Municipal d’Esports
Organitza: Club Rítmica Celrà.

Torneig obert 
de petanca
A les 9 h a les Pistes Municipals 
de Petanca. Organitza: 
Club Petanca Celrà.

Taller d’il·lustració en família
A la fàbrica Pagans, a càrrec 
de Vanesa Zaro. A les 11 h, 
a la Biblioteca de Celrà
Inscripcions al: 972494141 o al 
corereu: biblioteca@celra.cat

Desdembre en dansa
Los perros
Led Silhouette + Marcos Morau.
A les 13.30 h, a l’Església de Celrà
Gratuït. Més info: celracultura.cat

Torneig de Nadal 
de Tenis taula
A les 17 h al Pavelló de 
les Piscines. Organitza: 
Club Tenis Celrà.

Desdembre en dansa
Cometa
Roser López Espinosa.
Espectacle familiar.
A les 18 h al Teatre L’Ateneu.
Anticipada: 7 € / Taquilla: 9 €
Alumnat EMDC: 4 €
Info i entrades a celracultura.cat

Desdembre en dansa
Memorias de memo
Colectivo Taq-tic.
A les 19.30 h al Pavelló de 
les Piscines. Gratuït. Més 
informació: celracultura.cat

Desdembre en dansa
Intent desmuntat
Cia. Pilar de dos (Raquel 
Viñuales I Clàudia Gómez).
A les 20.15  h al Pavelló de 
les Piscines. Gratuït. Més
informació: celracultura.cat

XXX Pessebre Vivent de Celrà
Celebració del XXX Pessebre 
Vivent de Celrà. Dos anys ja són 
massa. Sí, durant dos anys no 
hem pogut fer el Pessebre Vivent 
i ja en teníem ganes. Aquest 
temps de la COVID ens ha apartat 
del contacte amb els amics i 
companys i també de les tasques 
i entreteniments que ens donen 
sentit a la vida. Per això hi tornem! 
Per tornar a fer xarxa entre 
vilatans, per tornar a convidar 
les nostres amistats i tornar a 
gaudir de la seva companyia. 
Poder viure i poder compartir.
Inicia les 19 h. Lloc de sortida: 
Can Bussé. Organitzen: 
Associació Pessebre Vivent de 
Celrà i Ajuntament de Celrà.

Quina de Nadal + brasa
De 17 a 20 h al Pavelló de les 
Piscines. A les 20.30 h, brasa. 
Organitza: Club Patinatge Celrà.

Celrà per la Marató
Xocolatada i caminada solidària 
a favor de La Marató de TV3.
De 10 a 11 h, xocolatada a la 
Torre Desvern. A continuació 
i fins a les 13 h, caminada. 
Donatiu: 4 €. Cal portar got per a 
la xocolatada. Organitza: Celrà per 
la Marató i Ajuntament de Celrà.

Desdembre en dansa
Upside Down
El corredor d’arena, Jove Cia. 
de l’EMDC. A les 12.30 h a la Plaça 
de l’Església. Gratuït. Més
informació: celracultura.cat

Desdembre en dansa
Ballada de Lindy Hop 
Amb la música en directe 
de The Shiny Steps.
A la Plaça de l’Església, 
a les 12.45 i a les 13.45 h. Gratuït.
Més informació: celracultura.cat

Desdembre en dansa
Gold
De la Cia. R.O.P.A (Roberto 
Olivan Performing Arts).
A les 19 h al Teatre L’Ateneu.
Anticipada: 12 € / Taquilla: 14 €
Alumnat EMDC: 4 €
Info i entrades: celracultura.cat

#Pedrals 25
Espectacle poètic-musical, 
a càrrec de Josep Pedrals 
i Xavi Lloses. A les 19 h a 
la Biblioteca Municipal de 
Celrà. Entrada lliure
Organitza: Ajuntament de Celrà

Club de lectura
Comentarem el còmic La levedad, 
de la historietista i il·lustradora 
francesa Catherine Meurisse. 
Conduït per Mei Serra. A les 20 
h, a la Biblioteca de Celrà.

Parc Infantil de 
Nadal de Celrà
Fins a dijous 29
Horari: De 17 a 20 h al 
Pavelló de les Piscines.  
Inflables, tallers infantils, quina 
infantil, cagatió i més activitats.
Per entrar al Parc, s’ha de recollir 
la invitació al comerç associat. 
Organitza: Associació de 
Comerciants de Celrà. Col·labora: 
Ajuntament de Celrà.

Tallers de Nadal 
i concert d’Emma Sayer
El grup de Joves de l’AJEC 
(Associació Juvenil Esplai Celrà) 
organitza vuit tallers nadalencs 
de manualitats variats per a 
totes les edats i un concert 
a càrrec d’Emma Sayer. Amb 
xocolatada i servei de bar.
Hora dels tallers: de 16 a 18.30 h. 
A continuació, concert.
Lloc: Sala d’Entitats 
de La Fàbrica.

Fantàstica
Quina de Nadal
A les 19 h al  Pavelló 
de les Piscines.
Organitza: Club Patinatge Celrà.

Sardanes sota el sol
presentat per Olaia Brugada
Dissabtes 12 i 26, a les 10 h

Coblejant
Amb 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 12 h

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

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

Digital entropy 
Ràdio Art creat per Nikka
Dimarts 6, a les 22 h

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

Música Eclèctica
Rock, pop i soul amb Albert 
Rabassó. Dimecres, a les 20 h

Avui viatgem
De viatge pel món amb Montse 
Felip, Marta Illa i Joan Carles 
Cano. Dijous, a les 18 h 

Vull aprendre
Programa d’educació. 
Els dilluns, 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
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DIJOUS Taller d’imants de Nadal

A càrrec de Kalathos Difusió
Per a infants de 6 a 12 anys. 
A les 17.30 h a la Biblioteca 
Municipal. Inscripció gratuïta a 
la Biblioteca, tel. 972 49 41 41  
o al correu: biblioteca@celra.cat
Organitza: Biblioteca 
Municipal de Celrà.


