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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 25, 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.
Els dimecres, de 10 a 11.30 h
Preu: 110 €/trimestre.
Alumnat matriculat:  90 €

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.
Els dijous, de 18.30 a 20 h. 
Preu: 120 €/trimestre.
Classe solta: 18 €
Alumnat matriculat 100 €

KUNG-FU
Amb  Juanka Santa
Treball físic, psicològic i 
emocional mitjançant el 
moviment marcial.
Per a joves de 12 a 18 anys i adults
Els dimecres, de 15.35 a 16.35 h
Preu: 85 €/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.

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.

LINDY HOP
Amb Albert Vallverdú
El Lindy Hop és un ball en 
parella molt dinàmic i social 
que segueix els vius ritmes 
de la música Swing. 
No és necessari 
inscriure’s en parella
Els dissabtes, de 18 a 19 h
Preu: 80 €/trimestre
Classe solta: 12 €

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

CULTURA

Els nous treballs de l'actor Toni Gomila 
i la cantant Anna Ferrer, a l'Ateneu
Dues de les propostes més 
destacades de la programació 
d’aquest febrer al Teatre 
L’Ateneu de Celrà ens arriben 
de les Illes, amb la presentació 
del nou espectacle de l’actor 
i dramaturg manacorí Toni 
Gomila  i de l’ultim treball de 
la menorquina Anna Ferrer.

Gomila és l’autor de l’obra Aquell 
carrer (dia 18, a les 20 h), que 
interpreten ell mateix i Catalina 
Florit, amb direcció de Ferran 
Utzet. L’obra pren la forma d’una 
entrevista, en què un seguit de 
testimonis narren la història 
d’un carrer de Manacor, en el 
barri de Sa Torre. Gomila i Florit 
interpreten diferents personatges 
i, a la vegada, a ells mateixos.

Misèria, contraban, sexe, unes 
vides que formen el trencaclosques 
que explica el desenvolupament 
socioeconòmic d’una barriada 
perifèrica, alhora que ens il·lustren 

CARNESTOLTES

Fins al 15 de febrer 
teniu temps per  
inscriure-us a la rua 
de Carnestoltes

El 25 de febrer tindrà lloc la rua de 
Carnestoltes, acte central de la festa 
de Carnaval a Celra. Si sou un grup, 
una comparsa o una carrossa i hi 
voleu participar ompliu el formulari 
que trobareu a celracultura.cat.

S’hi pot participar en les 
modalitats següents:

Grup: Format per entre 3 i 
10 persones,  convenientment 
disfressades per a l’esdeveniment.

Comparsa: Formades per 
més de 10 membres. Poden 
dur un vehicle de suport, que 
pot estar decorat, però que no 
comptarà com a carrossa.

Carrossa: Formada per més de 10 
membres, degudament disfressats 
amb una carrossa muntada sobre 
plataforma de mida mínima de 
2,5 x 1,5 m., sense comptar la 
tracció. Cal portar farmaciola.

OCUPACIÓ

El Servei d'Ocupació 
de l'Ajuntament 
supera les 300 ofertes 
de feina gestionades 

El SOL (Servei d’Ocupació Local) de 
l’Àrea de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Celrà va gestionar 
317 ofertes de feina durant el 2022. 
Aquesta és la xifra més alta d’ofertes 
rebudes dels darrers quinze anys.

El SOL Celrà treballa per la 
intermediació i L'orientació laboral 
al municipi i és referència per a la 
ciutadania de l'est del Gironès.

Les ofertes rebudes EL 2022 
tenen origen en empreses dels 
municipis de Celrà (més del 
50%), Girona, Bordils, Banyoles 
i Flaçà, principalment.

Fins al moment, s'ha aconseguit 
la inserció al mercat de treball de 
101 persones (56 homes i 53 dones).

La principal tipologia d'oferta de 
feina rebuda respon principalment 
a les necessitats de les empreses 
locals i és d'operari/ària industrial, 
mosso/a magatzem i netejador/a.

La novetat d'enguany és 
l'augment de les ofertes en el sector 
de la restauració i de les ofertes 
provinents de municipis del Baix 
Empordà i el Pla de l'Estany.

MEDI AMBIENT

Des de principis d’aquest  
any, les petites explotacions 
agrícoles, ramaders i silvícoles 
poden tornar a cremar els 
residus vegetals que es generen 
a l’entorn agrari i silvícola 
amb l’anterior procediment de 
comunicació. Aquest canvi es 
produeix a causa de l’entrada en 
vigor d’una nova norma estatal.

Amb tot, aquestes explotacions 
han de complir amb la normativa 
de prevenció d’incendis, per 
la qual cosa fins al 14 de març 
han de comunicar la crema de 
restes vegetals. La Generalitat 
ha habilitat al seu web el tràmit 
de comunicació de crema.

El Congrés espanyol ha 
deixat sense efecte el punt 27.3 
de la llei espanyola de residus 
que no permetia la crema 
de restes agrícoles sense un 
permís excepcional per raons de 
caràcter fitosanitari. Fins al 15 
de març, totes les explotacions 
de menys de 50 treballadors o 

Els agricultors poden tornar a 
cremar restes vegetals sense 
una autorització excepcional

que generin menys de 10 milions 
d’euros anuals de volum de 
negoci –el 99% del total- queden 
alliberades d’aquesta situació.

El mes d’abril de 2022, el govern 
espanyol va publicar la Llei 7/2022, 
de residus i sòls contaminats per 
a una economia circular, que no 
permet la crema de residus vegetals 
generats en l’entorn agrari o 
silvícola i que es va dissenyar amb 
l’objectiu de fomentar l’aprofitament 
i el reciclatge de les restes vegetals.

D’aquesta manera, es retorna a 
la situació anterior. Del 15 d’octubre 
al 15 de març es poden cremar les 
restes amb una sola comunicació 
genèrica. Fora d’aquest període, 
continuaran prohibides pel 
risc d’incendi forestal.

La nova norma afecta tot 
Catalunya i únicament permet les 
cremes amb caràcter excepcional, 
amb la corresponent autorització 
individual per raons de caràcter 
fitosanitari, o bé per prevenció 
d’incendis forestals en espais en 
què les restes representin un perill.

sobre el pensament, la moral i la 
vida quotidiana del segle XX. 

L’obra va rebre els premis al 
millor espectacle i a la millor 
direcció dins els guardons que 
organitza l’ Associació de Teatres 
i Auditoris Públics de les Illes.

Per la seva banda, Parenòstic  
(dia 19, a les 19 h) és el nou projecte 
musical d’Anna Ferrer, una 
proposta que fusiona la tradició, 
a través de les tonades de feina 
i cants litúrgics propis de les 
festivitats de l’illa de Menorca, 
amb l’avantguarda de les creacions 
electròniques de l’autora (guitarró, 
guitarra acústica, sintetitzadors, 
castanyoles i tamborí).

Després de Tel·lúria i Krönia, 
Anna Ferrer ha col·laborat amb El 
Niño de Elche i reivindica en aquest 
tercer projecte la importància de 
la música en directe. Per això, el 
repertori de Parenòstic no s’ha 
gravat en cap format i només 
es pot escoltar als concerts. Anna Ferrer.

URBANISME

Futur aspecte simulat de la plaça.

Ha començat la primera fase 
de la remodelació de la plaça 
del Mercat, fet que suposarà la 
creació de noves voreres més 
amples en l’accés a la plaça 
des de la carretera de Juià. 
La previsió és que aquesta 
primera fase estigui enllestida 
en un termini de tres mesos.

Les obres actuals no afecten 
el funcionament del mercat 
setmanal, però sí que afecta a 
l’aparcament, que ara tindrà 
l’accés pel carrer Isidre 
Rossell i Gimbernat.En fases 
posteriors, s’actuarà sobre 
una segona franja, en què 
se situarien les parades del 
mercat,  espais d’esbarjo i jocs 
infantils, i una darrera amb 
una àrea d'aparcament.

Ha començat la remodelació 
de la plaça del Mercat

L’espai s’utilitza com a ubicació 
del mercat els divendres, inclou 
una zona infantil i s’hi instal·len 
les atraccions de la festa major. 
La voluntat de l’Ajuntament és 
reordenar la plaça tenint en 
compte tots els usos que s’hi 
duen a terme, i dotar-lo de 
serveis que permetin el bon 
desenvolupament de les activitats.

El projecte contempla la plaça 
com un espai unitari i polivalent 
amb diferents subespais amb 
capacitat de desenvolupar-hi 
activitats temporals com el mercat 
setmanal, fires i activitats diverses.

La imatge, feta a partir de 
l’avantprojecte que ha creat 
l’arquitecte Albert Jané Planelles, 
és una simulació de com 
quedaria l’espai un cop fetes 
totes les fases de les obres.
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FEBRERAGENDA 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: Cuidem a qui ens cuida 
a càrrec del servei d’acollida 
de Celrà. Dijous 9, a les 17 h.

• Xerrada: Parlem sobre diabetis 
a càrrec de l’Àrea de Salut de 
Celrà. Dijous 16 , a les 17 h.

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

Exposició: Brodas Bros
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, fins al 4 de febrer.

Taller d’il·lustració en família
La fàbrica Pagans. 
A càrrec de Vanesa Zaro.
D’11 a 13 h, a la Biblioteca de Celrà.
Inscripcions al telèfon 972 494 141
o a biblioteca@celra.cat

Curs: Basic English for work
Càpsules d’anglès bàsic 
per a l’entorn laboral. En un 
format distès i agradable, 
practicarem l’anglès per 
obtenir més confiança.
Els dimarts i els dijous, 
del 2 de febrer al 7 de març
De 9.30 a 11.30 h, al Centre de 
Promoció Econòmica. Gratuït.
Inscripcions: sol@celra.cat.
Organitza: Àrea de 
Promoció Econòmica i 
Desenvolupament Local.

Taller d’il·lustració en família
La fàbrica Pagans. 
A càrrec de Vanesa Zaro. 
D’11 a 13 h, a la Biblioteca de Celrà.
Inscripcions al telèfon 972 494 141
o a biblioteca@celra.cat

Taller, actuacions i col·loqui 
amb Brodas Bros
Cloenda del programa Coneguem 
els nostres creadors 2023.
A les 15.30 h, taller.
A les 17.30 h, actuacions i col·loqui.
Al Teatre L’Ateneu de Celrà.

Presentació del número 
65 de la revista La Llera
El tema principal d’aquesta 
edició està dedicat a les 
nissagues i cases pairals.
A les 11.30 h, a la plaça Cors.

Festa del Dia mundial 
de la Ràdio
Organitzada per Ràdio Celrà, 
amb actuacions en directe.
D’11 a 13 h, a la plaça de la 
Sardana i a la sala d’entitats 
del Centre Cultural La Fàbrica.

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

Teatre Familiar: Las Cotton
De la companyia Anita Maravillas.
Deixant enrere els perills del seu 
poble natal, la família Cotton 
es dirigeix a la ciutat a la cerca 
de noves vides i oportunitats. 
Entre les teulades i els llums 
de la ciutat, entre teles, els fils 
i les màquines de la fàbrica, 
la mare i les seves dues filles 
viuran noves aventures i perills 
desconeguts. Però, aquest cop, 
no estan soles i desitjaran ser 
felices amb totes les seves forces. 
Recomanada a partir de 5 anys.
Anticipada: 7 € / Taquilla: 9 €
A les 18 h, al Teatre L’Ateneu.
Més informació i venda d’entrades 
a www.celracultura.cat

DIJOUS 16
Hora del Conte: Contes 
de Carnestoltes
Sessió de contes de 
carnestoltes a càrrec de la 
companyia La Minúscula.
Recomanat per a infants 
a partir de 4 anys.
A les 17.30 h, a la 
Biblioteca de Celrà.
Inscripcions al telèfon 972 494 141
o a biblioteca@celra.cat

Club de lectura
Comentarem el llibre de poesia 
La part del foc, de Pol Guasch. 
A càrrec de Mei Serra.
A les 20 h, a la Biblioteca de Celrà.

Cafè filosòfic: Som lliures?
De la mà del filòsof Jordi 
Rodríguez crearem un espai on 
fer trobades informals per parlar 
amb rigor i esperit crític dels 
temes que ens preocupen. Una 
conversa oberta, respectuosa 
i raonable que ens ajuda a 
plantejar-nos les dimensions 
profundes de la realitat.
A les 18.30 h, a la Biblioteca 
de Celrà. Inscripcions a la 
biblioteca, al telèfon 972 494 141 
o a biblioteca@celra.cat.
Organitza: Biblioteca municipal.

Teatre: Aquell carrer
De la companyia Produccions de 
Ferro. Un nou text de Toni Gomila 
dirigit per Ferran Utzet. A partir 
d’un conjunt d’entrevistes i apunts 
de documentació històrica, Aquell 
carrer descobreix la personalitat 
del barri de Sa Torre, a Manacor, 
durant la segona meitat del segle 
XX. Misèria, contraban, sexe, 
unes vides que conformen un 
trencaclosques que explica el 
desenvolupament socioeconòmic 
d’una barriada perifèrica, 
alhora que ens il·lustren sobre 
el pensament, la moral i la vida 
quotidiana del convuls segle XX.  
Anticipada: 12 € / Taquilla: 14 €
A les 20 h, al Teatre L’Ateneu.
Més informació i venda d’entrades 
a www.celracultura.cat

Concert d’Anna Ferrer
Presentació del disc Parenòstic.
Anna Ferrer presenta el seu 
nou projecte musical, un 
espectacle cru i sofisticat 
durant el qual l’artista balear 
posa en equilibri els seus dos 
universos: la tradició i la creació.
Anticipada: 7 € / Taquilla: 9 €
A les 19 h, al Teatre L’Ateneu.
Més informació i venda d’entrades 
a www.celracultura.cat

Sessió informativa: 
Impuls d’una comunitat 
local d’energia a Celrà
L’Ajuntament impulsa un projecte 
per crear una comunitat local 
d’energia a Celrà i avançar 
cap a un model energètic 
descentralitzat, net i democràtic.
Presentació sobre en què es basa 
la comunitat energètica, qui hi pot 
participar i quins beneficis té.
A les 19 h, a la sala del 1r pis 
del Teatre L’Ateneu de Celrà.
Organitzen: Ajuntament de 
Celrà, Diputació de Girona i 
Consell Comarcal del Gironès.

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 de Celrà.
Inscripcions al telèfon 972 494 141
o a biblioteca@celra.cat

Xerrada: Cuidem 
a qui ens cuida
A càrrec del servei d’acollida 
de Celrà. Informació sobre com 
mantenir una bona relació amb les 
persones cuidadores i indicacions 
perquè sigui legalment correcta.
A les 17 h, a la cafeteria de Can 
Ponac. Organitza: Ajuntament 
de Celrà. Col·laboren: 
Consorci de Benestar Social 
Gironès-Salt, Associació 
Vincle, CAP Celrà i Jubilus.

Curs d’informàtica bàsica
Curset d’iniciació a la informàtica 
bàsica per conèixer el PC i les 
eines digitals per trobar feina.
Els dimarts i els dijous, 
del 7 de febrer al 9 de març
De 10 a 12 h, al Centre de 
Promoció Econòmica. Gratuït.
Inscripcions a sol@celra.cat.
Organitza: Àrea de 
Promoció Econòmica i 
Desenvolupament Local.

Sardanes sota el sol
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 a les 11 h

Sons a cau d’orella
Havaneres i cants de taverna, 
amb Joan Brugués. 
Els 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 7, a les 22 h

Digital entropy 
Ràdio Art creat per Nikka
Dimarts, 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 de viatges 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

Rua de Carnestoltes de Celrà
Inici de la rua a les 16 h, 
davant la zona esportiva.
Arribada al Pavelló de la Fàbrica.
Fi de festa amb ball de 
les colles, sopar i DJ.

Cineclub: Mars Attacks
de Tim Burton (1996).
Comèdia de culte que fa 
una paròdia dels films de 
ciència-ficció dels anys 50 i, 
alhora, una crítica irònica al 
món de la política. Amb Jack 
Nicholson, Glenn Close, Annette 
Bening i Pierce Brosnan. 
A les 20 h, al Teatre L’Ateneu.
Organitza: Cineclub 21

Circ: Breach
De la companyia Som Noise.
A través d’un viatge de so 
i cos, Som Noise convida 
l’espectadora a un espai 
d’ambigüitat entre el plaer i el 
dolor, l’erotisme i la violència i 
la submissió i l’empoderament, 
per arribar a un diàleg sobre 
els casos d’abús i el sistema 
de violències masclistes. Edat 
recomanada: a partir de 12 anys.
Anticipada: 7 € / Taquilla: 9 €
A les 20 h, al Teatre L’Ateneu.
Més informació i venda d’entrades 
a www.celracultura.cat
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