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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 una activitat col·lectiva on 
poder compartir el goig de ballar 
aquesta és la teva classe. Amb 
música de percussió en directe!
Dissabte 21, d’11 a 13.30 h
Preu: 25 €

CÈRCOL AERI
Amb Oxana Mindubaeva.
Intensiu de cèrcol aeri, base 
tècnica i coreografia.
Començarem l’intensiu amb 
escalfament i preparació 
física adequada per a aquest 
tipus de treball amb cèrcol 
aeri. Treballarem una 
coreografia amb cèrcol aeri 
apta per a tots els nivells.
De 8 a 12 anys, de 10 a 11.30 h.  
Preu: 20 €. A partir de 15 i adults:  
de 12 a 14 h. Preu: 25 €

CONTEMPORANI AMB 
FEDERICA PORELLO
L'analogia entre dansa i música 
proporciona una quantitat 
inesgotable d'eines i una 
manera de produir i de llegir 
el moviment que alimenta 
la creativitat, la precisió 
l'escolta de la veu del gest.
Es pot relacionar el moviment 
al so, pensant-lo en terme de 
to, dinàmica, durada i volum.
3 i 4 de gener, d’11.30 a 13.30 h 
i de 14 a 17 h. Preu: 100 €.

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.

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.

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

TEATRE

EDUCACIÓ

L’escola L’Aulet de Celrà i el camí 
terapèutic del Parc de les Olors
El parc de les Olors de Celrà té 
un camí terapèutic molt transitat 
pels nens i nenes de Celrà i d’altres 
pobles. Amb el pas del temps, s’ha 
anat deteriorant i per això els 
encarregats de la instal·lació han 
vist la necessitat de refer-lo.  
El curs passat, van proposar a 
l’escola L’Aulet la possibilitat de 
col·laborar en la seva reconstrucció. 

Els grups de cicle inicial i cicle 
superior de seguida hi van estar 
interessats. Cada classe va fer 
un disseny dels diferents trams, 
llistats de materials que podrien 
utilitzar, van fer reunions, posades 
en comú, i al final, quan ja havien 
decidit quins canvis farien, van 
acordar un dia perquè cada curs 
pugés a la Torre Desvern i treballés 
en un tram del camí terapèutic.

Els nens i nenes de 1r van recollir 
troncs i fulles seques del voltant de 
la torre, i van anar a col·locar-ho al 
camí terapèutic. Van transportar 

pugui tenir informació sobre les 
diferents plantes que s’hi troben.

Igual que a cicle inicial, els més 
grans de l’escola van participar 
en la reconstrucció del camí 
terapèutic. Abans, però, van fer 
un disseny previ, en vista aèria, de 
com s’imaginaven el camí un cop 
restaurat per tal de fer una pluja 
d’idees i saber quins materials 
necessitarien. Una de les moltes 
idees que van aportar i que 
finalment es va dur a la pràctica,  
va ser fer un passadís de canyes 
que, en passar, podies fer-les sonar. 

Finalment, tot el cicle inicial 
va acabar pintant, amb pigments 
naturals fets amb argila verda i 
aigua calenta, un tronc molt gros 
que serveix per fer equilibris. 

Tot plegat va ser una activitat 
molt interessant que posa en joc la 
creativitat dels  infants, i que a més 
els fa partícips d’un projecte que 
traspassa les portes de l’escola.

SOLIDARITAT

El banc de sang 
proposa la campanya 
«Dona sang i fes 
d’amic invisible»

El banc de sang i teixits ha creat 
una campanya per conscienciar 
sobre la necessitat que es 
mantinguin les donacions de sang 
durant les festes, amb el lema 
Dona sang i fes d’amic invisible.

Durant les festes, les reserves 
de sang baixen pel canvi d’hàbits 
de la gent, però les donacionas 
haurien de ser constants.

La campanya adapta la tradició 
de l’amic invisible i proposa a 
la ciutadania que doni sang, el 
millor regal per als malalts que 
en necessiten. De cada donació 
se’n beneficien tres persones, 
ja que la sang se separa en 
els diferents elements que la 
componen: els glòbuls vermells, 
les plaquetes i el plasma.

El dissabte 7 de gener a la tarda 
hi ha una jornada de donació de 
sang al Centre Cultural La Fàbrica.

DANSA

Exposició sobre 
Brodas Bros, creadors 
convidats a l’Escola 
Municipal de Dansa 

Brodas Bros, la companyia 
internacional de hip-hop, 
dansa i cultura urbana nascuda 
a Barcelona el 2006, és la 
protagonista d’aquest curs del 
programa Coneguem els nostres 
creadors que impulsa l’Escola 
Municipal de Dansa de Celrà.

En el marc d’aquesta iniciativa, 
de l’11 de gener al 4 de febrer es 
podrà veure a la mateixa escola 
una exposició sobre la trajectòria 
artística de la companyia. 

CARNESTOLTES
POSA FIL A L’AGULLA!

El proper 25 de febrer celebrarem 
la rua de carnestoltes. Si sou un 
grup, una comparsa o una carrossa 
i hi voleu participar, heu d’omplir 
el formulari que trobareu a
www.celracultura.cat abans del 15 de 
gener. Info a:  www.celracultura.cat 
i al telèfon: 972 49 20 01.

Tot esperant en Will, d’Egos Teatre.

El musical per a tots els públics 
Tot esperant en Will, de la 
companyia Egos Teatre, l’obra 
Els àngels no tenen fills, de 
Clàudia Cedó, i l’espectacle de 
dansa La serpillère de Monsieur 
Mutt, de Ma Compagnie, obren 
la programació de 2023 al 
Teatre L’Ateneu de Celrà.

Es tracta de tres produccions 
de prestigi que arriben a Celrà 
avalades per l’èxit de crítica  
i públic i per diversos premis.

Fins al 4 de gener encara es 
poden adquirir les entrades 
per a la nova temporada de 
teatre, música i dansa del 
Teatre L’Ateneu amb un 40% de 
descompte, dins la campanya 
#RegalaCultura que s’ha portat 
a terme durant les festes.

Teniu tota la informació de la 
temporada a celracultura.cat.

Egos Teatre, Clàudia Cedó i MA 
Compagnie obren l’any a l’Ateneu

amb pedres blanques. L’altra classe 
de segon va fer un camí en zig-zag 
delimitat amb pedres blanques. 
Al centre del camí s’hi va plantar 
diverses plantes aromàtiques. 

Pel que fa a l’alumnat de 5è i 6è 
van fer targetes informatives amb 
el nom de les diferents plantes 
aromàtiques i la seva utilitat. 
Aquestes targetes serveixen perquè 
qualsevol persona que visiti el parc 

PLE MUNICIPAL

Durant el ple ordinari de 
l’Ajuntament de Celrà que 
va tenir lloc el passat 20 de 
desembre de 2022 es van tractar 
i aprovar els acords següents:

• Aprovació de l’acta de la sessió 
ordinària del dia 8 de novembre de 
2022 i de la sessió extraordinària 
del dia 29 de novembre de 2022. 

• Dictamen sobre l’aprovació 
del text refós de l’avantprojecte 
titulat “Urbanització arranjament 
plaça del Mercat de Celrà”.

• Dictamen sobre el conveni 
de col·laboració amb el Consorci 
de Benestar Social i el Consell 
Comarcal del Gironès per executar 
el Servei d’Atenció Diürna de Celrà.

• Dictamen sobre el conveni 
marc de col·laboració entre el 
Consorci de Benestar Social 
Gironès-Salt i l’Ajuntament de 
Celrà per al desenvolupament del 
Programa d’Acollida i Mediació 
Comunitària del Consorci de 
Benestar Social Gironès-Salt.

• Dictamen sobre l’aprovació 
del conveni de col·laboració 

Acords del darrer ple 
municipal ordinari de l’any, 
celebrat el 20 de desembre

amb l’Ajuntament de Juià per al 
tractament de les aigües residuals 
de Juià a l’EDAR de Celrà.

• Dictamen sobre l’aprovació 
del conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Sant Martí Vell 
per al tractament de les seves 
aigües residuals a l’EDAR de Celrà.

• Dictamen sobre l’adhesió 
al Pla de Serveis en matèria 
cultural oferts pel Consell 
Comarcal del Gironès.

• Dictamen sobre l’adhesió a 
l’Agenda Digital dels municipis 
de Catalunya impulsada 
pel Consorci Localret.

• Dictamen sobre l’adhesió a la 
Declaració institucional del 25N.

Dictamen sobre l’aprovació 
de la declaració de la xifra 
oficial d’habitants de Celrà 
a 1 de gener de 2022.

El ple es va emetre en directe 
per Ràdio Celrà. Podeu escoltar la 
gravació de la sessió i les dels plens 
dels mesos anteriors a l’apartat 
de podcasts del web de l’emissora 
municipal: radiocelra.cat.

pedres de diferents mides i formes 
per omplir més trams del camí. 
Van fer servir sorra, que la van 
traslladar amb galledes i va servir 
per acabar d’omplir el tram. 

Els nens i nenes de 2n van 
treballar en dos trams diferents. 
Una classe es va dedicar a agafar 
troncs i col·locar-los fent diferents 
formes geomètriques. A continuació 
vam decorar aquest mateix tram 
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GENERAGENDA MENSUAL CELRÀ • 2023

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 d’ 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: Parlem sobre nutrició. 
a càrrec d’Agnès Ministral 
(Referent de Salut comunitària  
de l’ABS Sarrià de Ter i Celrà). 
Dijous 19, 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

Quina de Nadal 
especial d’any nou
A les 19 h al  Pavelló 
de La Fàbrica.
Organitza: Club Patinatge Celrà.

Portes obertes: Escriptura 
creativa per a adults
T’agrada llegir o escriure? 
Vine a descobrir aquest 
espai per al joc i la creació en 
companyia, amb propostes 
d’escriptura ben salpebrades.
Cicle de 12 sessions: 120 €
Inscripcions per a les portes 
obertes: 634 50 55 41 (Carme).
De 9.30 a 11 h, a la sala d’entitats 
del Centre Cultural La Fàbrica.
Organitza: Connexió Papyrus, 
amb la col·laboració de 
l’associació Entretemps.

Hora del Conte: 
Els sons robats
Sessió de contes amb Eva 
González. Recomanat per 
a infants a partir de 4 anys.
A les 17.30 h, a la biblioteca.
Cal inscripció prèvia 
al tel. 972 49 41 41o al correu: 
biblioteca@celra.cat

Sessió del Club de Lectura
Comentarem el llibre El jugador, 
de Fiódor Dostoievski.
A les 20 h, a la biblioteca de Celrà.

2a Jam literària
Posa’t la vergonya sota els 
peus i vine a llegir, recitar o 
entonar textos propis o d’altri.
A les 19 h, a Connexió Papyrus.
Més informació: https://
www.tallersescriptura.com
Organitza: Associació Entretemps 
i Connexió Papyrus.

Teatre: Els àngels 
no tenen fills 
Dramatúrgia i direcció 
de Clàudia Cedó. 
Què legitima una part de la 
societat a decidir sobre els drets 
sexuals i reproductius d’una altra 
part? Què fa creure a una part de 
la comunitat que és més vàlida 
que una altra per a la maternitat/
paternitat? Quins són els 
paràmetres que determinen qui 
seria o no seria una bona mare? 
Pot una dona amb diversitat 
psíquica ser mare? Pot ser-ho 
en la nostra societat actual? 
Amb les ajudes socials actuals? 
Què passa amb els drets dels 
infants, fills d’aquestes dones?
A les 20 h, al Teatre L’Ateneu.
Anticipada: 12 € / Taquilla: 14 €
Més informació i venda d’entrades 
a www.celracultura.cat

Teatre musical: 
Tot esperant en Will
A càrrec de la companyia Egos 
Teatre. Tres clowns s’han reunit 
de nit en un indret solitari per 
assajar una tragèdia escrita 
per en Will, el quart membre de 
la companyia, que encara no 
ha arribat. Mentre esperen el 
seu amic, els tres personatges 
reflexionen sobre els temes més 
profunds de l’existència, fent 
un retrat de la condició humana 
mitjançant la música, el sentit 
de l’humor i el teatre dins del 
teatre. Tampoc no hi faltaran 
algunes ballarugues perquè quedi 
clar que, al capdavall, la vida 
és una meravellosa comèdia!
Premi FETEN 2022 
al millor espectacle musical.
A les 18 h, al Teatre L’Ateneu.
Anticipada: 7 € / Taquilla: 9 €
Més informació i venda d’entrades 
a www.celracultura.cat

Dansa familiar: La serpillère 
de Monsieur Mutt
A càrrec de MA Compagnie.
El coreògraf Marc Lacourt 
estima crear històries, donant 
vida a objectes que tant 
poden sortir d’un racó, com 
d’un armari o d’una caixa, i així 
mostren els seus contorns.
Alguns fan un pas endavant, 
esbossen una dansa i, sota la 
llum dels focus, es converteixen 
en les estrelles de la pista.
Així doncs, el pal de fregar de 
Monsieur Mutt ens convida a 
seguir les empremtes de la 
història de l’art, la delicadesa del 
gest i el plaer de la dansa amb 
la complicitat dels infants.
A les 18 h, al Teatre L’Ateneu.
Anticipada: 7 € / Taquilla: 9 €
Més informació i venda d’entrades 
a www.celracultura.cat

Taller de jocs de 
taula en família
Per a famílies amb infants 
a partir de 8 anys.
De 10 a 13 h, a la biblioteca.
Cal inscripció prèvia 
al: 972 49 41 41 o a l’adreça: 
biblioteca@celra.cat

Portes obertes: Escriptura 
creativa per a joves
T’agrada llegir o escriure? 
Tens entre 12 i 16 anys?
El taller d’escriptura és un espai 
de joc i creació per inventar 
relats, poemes, principis de 
novel·les... Vine a provar-ho!
Inscripcions per a les portes 
obertes: 634 50 55 41 (Carme).
D’11 a 14 h, al Centre de 
Promoció Econòmica.
Organitza: Connexió Papyrus, 
amb la col·laboració de 
l’associació Entretemps

Cineclub: Carol
de Todd Haynes (2015).
Protagonitzada per Cate 
Blanchett i Rooney Mara, 
es tracta d’una fita del 
cinema lèsbic que parla de la 
naturalesa transformadora dels 
personatges dins del gènere 
road movie. Adaptació d’una 
novel·la de Patricia Highsmith.
A les 20 h, al Teatre L’Ateneu..
Organitza: Cineclub 21

Els Pastorets de Celrà
A les 12 h, al Teatre L’Ateneu.
Anticipada: 7 € / Taquilla: 9 €
Més informació i venda d’entrades 
a www.celracultura.cat

Exposició: Brodas Bros
Fins al 4 de febrer
Dins el cicle «Coneguem els 
nostres creadors», mostra 
sobre la carrera de la companyia 
de dansa Brodas Bros.
A l’Escola Municipal de Dansa, 
dins l’horari d’obertura del centre.

Espectacle: 
La llebre i la tortuga
A càrrec de la cia. Teatrenu
Prepareu-vos per reviure la cursa 
més famosa de la història.
Arriba a Celrà Demetri Isop 
Martínez, jutge de pau i àrbitre 
mediador, per reviure la faula que 
va explicar el seu avantpassat 
llunyà. Vol que la llebre i la tortuga 
tornin a disputar una carrera per, 
d’una vegada per totes, entendre 
què va passar i reconciliar els 
dos personatges. Per fer-ho, 
tindrà l’ajuda i la col·laboració 
del públic, part activa de la 
història i membre indispensable 
per resoldre el conflicte.
Espectacle itinerant. Inici a 
les 17 h davant l’escola L’Aulet. 
Arribada al Campament Reial.
Organitza: Ajuntament de Celrà.

Arribada de les patges 
reials i el seu seguici
al Campament Reial (ubicat 
a la plaça de la Sardana, al 
Centre Cultural La Fàbrica), 
Organitza: Ajuntament de Celrà, 
Associació de Comerciants 
de Celrà i Comissió de Reis.

Mercat setmanal
Amb motiu de la festivitat 
de Reis, aquesta setmana 
el mercat del divendres 
tindrà lloc el dijous. 

Cavalcada de Reis 
Inici a les 18.30 h a la plaça de 
la Sardana. Arribada a la plaça 
Catalunya i xocolatada.
Organitza: Comissió de Reis 
i Ajuntament de Celrà.
Col·labora: Associació 
de Comerciants.

Quina de Nadal 
especial Reis + brasa
A les 20.30 h, al pavelló 
de la Fàbrica.
Organitza: Club Patinatge Celrà

Campanya de 
donació de sang
Vine a donar sang a la 
sala d’entitats del Centre 
Cultural La Fàbrica.
De 17 a 21 h. Apunta’t a l’adreça:  
https://donarsang.gencat.cat
Organitza: Banc de Sang i Teixits

Sardanes sota el sol
El programa de sardanes 
presentat per Olaia Brugada 
amb la selecció de sardanes 
de la Pepita Brugada i 
la Francesca Isern.
Dissabtes i diumenges, 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

Escala de grisos
Ambient i techno presentat per 
David Prieto. Dilluns 2, a les 22 h

Digital entropy 
Ràdio Art creat per Nikka
Dimarts 3, 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
El programa per viatjar per 
tot el 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
Programa d’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

Els Pastorets de Celrà
L’Associació de Pastorets de 
Celrà fa més d’una dècada que 
actuem, gaudim i organitzem 
els Pastorets. Una obra de 
teatre folklòrica i còmica per 
celebrar el Nadal, les nostres 
festivitats d’hivern, seguint una 
tradició molt arrelada al nostre 
territori. Ho fem des del poble 
i de manera voluntària, som 
celranenques joves i celranencs 
grans, som petits i no tant, 
però al final us convidem a riure 
amb nosaltres els dies de les 
representacions i que vingueu 
l’any vinent als assajos.
A les 18 h, al Teatre L’Ateneu.
Anticipada: 7 € / Taquilla: 9 €
Més informació i venda d’entrades 
a www.celracultura.cat


