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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 18, 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.

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.

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. Va néixer durant els bojos 
anys 20 a Harlem, New York i 
es va estendre ràpidament pels 
Estats Units. Cap als anys 80, 
després d’unes dècades d’oblit, 
es va tornar a popularitzar.
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

DIA DE LA DONA

Les entitats 
proposen diversos 
actes amb motiu 
del 8 de març

MÚSICA

El Barça convida 
Toni Beiro a cantar 
‘Heroïnes’ al 
clàssic del dia 25

El músic i cantant Toni Beiro, 
resident a Celrà, ha estat convidat 
pel FC Barcelona a interpretar la 
cançó Heroïnes a l’estadi Johan 
Cruyff, amb motiu del partit 
entre el Barça i el Reial Madrid 
de la lliga femenina de futbol.

Beiro va publicar Heroïnes 
l’agost de l’any passat i la va 
dedicar a les jugadores del Barça 
femení. La cançó parla de la 
igualtat de gènere, fa èmfasi en 
el canvi històric que ha significat 
l’equip femení del Barça en el 
món del futbol i qualifica les 
jugadores com a lluitadores i 
inspiració per a petits i grans.

Heroïnes s’ha convertit en 
aquests mesos en l’himne no 
oficial del Barça femení. El partit 
entre el Barça i el Madrid es 
juga el dia 25, a les 18.15 h.

PLE MUNICIPAL

Acords del ple 
municipal ordinari 
del 14 de febrer
El ple ordinari del 14 de febrer va 
aprovar els acords següents:

• Dictamen sobre la modificació 
pressupostària 2/2023.
• Dictamen sobre l’adjudicació del 
contracte del servei de recollida i 
transport de residus municipal.
• Dictamen sobre l’aprovació de 
la segona addenda al conveni de 
col·laboració entre la Diputació 
de Girona i l’Ajuntament de 
Celrà pel cofinançament i les 
condicions d’execució del 
projecte del Parc de la Torre de 
Celrà, Centre d’Interpretació 
de l’ENP de les Gavarres.
• Dictamen sobre l’aprovació 
inicial d’un projecte de reforma 
i rehabilitació de la sala Can 
Cors i edifici Annex, Fase 3.
• Dictamen sobre l’adhesió 
de l’Ajuntament de Celrà al 
Pla de serveis d’assistència 
tècnica en matèria de Promoció 
Econòmica i desenvolupament 
Local ofert pel Consell Comarcal 
del Gironès als municipis de 
la comarca del Gironès.
• Dictamen sobre l’aprovació inicial 
del Pla Local d’habitatge de Celrà.

PATRIMONI

CULTURA

A la planta baixa del Centre Cultural 
La Fàbrica ja es poden veure la major 
part dels elements que formaran 
l’exposició permanent del Centre 
d’interpretació de la fàbrica Pagans, 
creat amb la intenció d’explicar 
el funcionament de l’activitat 
industrial que s’hi desenvolupava.

La instal·lació s'inaugurarà 
el divendres 17 de març, a dos 
quarts de set de la tarda, amb 
una presentació a càrrec de 

El dia 17 s’inaugura el Centre 
d’nterpretació de la fàbrica Pagans

L’Aplec de la Sardana de 
Celrà arriba el diumenge 12
de març a la seva 51a edició

Josep Micaló, autor del llibre La 
fàbrica Pagans de Celrà,1902-2002, 
publicat pel Taller d'Història de 
Celrà amb motiu del centenari 
de la fundació de la fàbrica.

La sala s'ha remodelat per 
poder diversos elements, com 
ara uns plafons il·luminats amb 
LED amb fotografies, gràfics i 
textos informatius que donen 
a conèixer la història d'aquest 
equipament industrial.

L’Ajuntament i les entitats que 
organitzen casals i activitats 
culturals, esportives o de 
lleure per a infants i joves 
han fet pública l’àmplia oferta 
que posen a disposició de les 
famílies. Les preinscripcions de 
la majora d’activitats comencen 
la segona setmana de març.  

El casal de l’Esplai, el més 
veterà, fa les preinscripcions 
fins al 12 de març. Les àrees de 
Cultura i d’Educació organitzen, 
respectivament, el Casal Artístic 
i el Casal Jove. Tots dos fan les 
preinscripcions a partir del 
6 de març. Com és habitual, 
l’Ajuntament ha editat el 
desplegable Casals i tallers d’estiu, 
on trobareu tots els detalls de 
cadascuna de les propostes. 

A més, hi ha els tallers de l’Escola 
de Dansa i tres casals esportius: de 
futbol, de rítmica i de patinatge.

Visiteu celra.cat/casals2023 
per consultar  tota la informació. Participants del Casal Artístic de l’estiu passat al taller de pintura.

CASALS D'ESTIU

L’Aplec de la Sardana de 
Celrà arriba aquest mes a la 
seva 51a edició i ho celebra 
amb la tradicional trobada 
sardanista, en sessió de matí 
i tarda, a la zona de la Fàbrica.

A dos quarts d’11 del matí obrirà 
la primera part de la jornada la 
sardana El barri de Sant Ponç, 
d’Agustí Borgunyó, la primera de 
les dotze que s’hi interpretaran. 
La sessió de tarda començarà a 
les 4 i inclourà quinze peces.

La interpretació de les 27 
sardanes del programa anirà 
a càrrec de les prestigioses 
cobles Mediterrània, Bisbal 
Jove i Ciutat de Girona.

Entremig, com és a les 
dues del migdia, es portarà 
a terme el dinar popular.

Els casals i activitats d’estiu obren 
el període de preinscripcions

Imatge aèria d'un aplec a Celrà.

Amb motiu del 8 de març, Dia 
Internacional de les Dones, 
l’associació Connexió Papyrus 
organitza un acte simbòlic, 
reivindicatiu i de visibilitat de 
les escriptores com a creadores 
i, en particular, del discurs 
feminista, amb un homenatge a 
la poetessa Maria Mercè Marçal.

L’acte tindrà lloc el mateix 
dia 8, a la una del migdia, a la 
plaça Maria Mercè Marçal.

D’altra banda, el dijous 9 es 
representa al Teatre L’Ateneu 
el monòleg teatral Ai cony, de 
la companyia Teatre de Maleta, 
interpretat per Eva Barceló, una 
activitat organitzada per l’Àrea 
d’Igualtats de l’Ajumtament.

Ai cony és un text carregat 
d’amor, humor i ovaris que 
pretén donar veu a les emocions, 
inquietuds i vivències de les 
dones del segle XXI i mostrar la 
mirada que tenen les dones de 
la societat que les envolta: els 
anhels, les lluites, la família, el 
sexe, la professió, l’orientació 
sexual, la vocació, la maternitat, 
l’amor i la parella. L’obra parla 
també del privilegi d’haver 
nascut al primer món.

La representació tindrà lloc 
a les vuit del vespre, al Teatre 
L’Ateneu, amb entrada gratuïta.

Finalment, el dijous 16, a 
dos quarts de vuit del vespre, 
l’Assemblea Feminista de la 
Llera del Ter organitza una 
xerrada sobre mutilació genital 
femenina, que anirà a càrrec 
de Rosalie Belemtougri Koara, 
coordinadora de la Taula de la 
Mutilació Genital Femenina de 
la ciutat de Girona, i el Grup 
d’homes MGF/MF Jokkere-
Endam de Santa Eugènia (Girona)
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MARÇAGENDA 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
• Dia internacional de les dones 
Organitzat amb l’Àrea d’Esports. 
Dimecres 8, a les 10 h.  
Cal inscripció prèvia.

• Xerrada: Drets en final 
de la vida i Document de 
Voluntats Anticipada 
Amb Cristina Vallès i Rosaura 
Martín. 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

Teatre: L’últim sífir
A càrrec de la companyia 
Quisigui - Aram Pou. 
Un espectacle que amalgama 
el circ, el teatre, la dansa i la 
màgia d’una forma estimulant 
i original, en un viatge oníric 
a través de paisatges i 
atmosferes sorprenents.
Anticipada: 7 € / Taquilla: 9 €
A les 20 h, al Teatre L’Ateneu.
Més informació i venda d’entrades 
a www.celracultura.cat 

Xerrada: Històries 
del Celrà d’abans
El Taller d’Història de Celrà us 
convida a la xerrada Històries 
del Celrà d’abans, a càrrec 
d’Artemi Rossell Ferrer.
A les 21 h, al Teatre L’Ateneu.

Inauguració del Centre 
d’interpretació de la 
fàbrica Pagans
Presentació a càrrec de Josep 
Micaló, autor del llibre La fàbrica 
Pagans de Celrà,1902-2002.
A les 18.30 h, al Centre 
Cultural La Fàbrica. 

2a Jam literària
Posa’t la vergonya als peus i 
vine a llegir, recitar o entonar 
textos propis o d’altri.
A les 19 h, a Connexió Papyrus.

Teatre: Mujeres de paja
Escrita per Francisco Javier 
Puche i dirigida per Maria Cambil.
Aquesta proposta ha estat 
programada per Paula Cornet 
i Anaís del Cid, dues joves de 
Celrà que participen del projecte 
Stalkers, dispositiu per a joves 
curadores d’arts en viu. Després 
de visitar cinc festivals d’arts 
vives al llarg del 2022, han 
après, compartit i reflexionat 
al voltant de les programacions 
culturals del territori fins a 
proposar Mujeres de paja.  
Anticipada: 7 € / Taquilla: 9 €
A les 20 h, al Teatre L’Ateneu.
Acabada la funció, hi haurà 
DJ i servei de sopar 
al vestíbul del teatre. 
Més informació i venda d’entrades 
a www.celracultura.cat 

Teatre: El viatge de l’heroi
Idea, creació i interpretació 
d’Inda Pereda. Un espectacle 
de clown i teatre gestual que 
ens parla del desig de canvi.
Un personatge sol a casa 
amb el seu món imaginari ple 
d’heroïcitats desitjades, fonent 
realitat i fantasia. Un viatge 
sorprenent i fascinant amb punts 
surrealistes i un toc canalla.
Una ràdio i un paquet 
inesperat. Què passa quan el 
nostre destí immens, gloriós 
i lluent se’ns posa al davant? 
Que arrenquem a córrer!
Aquesta és la resistència del 
nostre protagonista. Sempre 
ha sabut qui era però ha 
mirat d’evitar-ho: Ser l’heroi 
de la seva pròpia vida.
Anticipada: 12 € / Taquilla: 14 €
A les 20 h, al Teatre L’Ateneu.
Més informació i venda d’entrades 
a www.celracultura.cat

Cineclub21: Curtmetratges 
de cinema inclusiu
Menorca a cegues, de Rai Puig; 
El bosc de la Quimera, d’Antonio 
Fernández Bernal; Sorda, d’Eva 
Libertad, i altres curtmetratges 
interpretats per persones amb 
diversitat funcional. Després 
de les projeccions, podrem 
parlar de les seves experiències 
amb els protagonistes.
A les 20 h, al Teatre L’Ateneu.

Mini contes a la biblioteca
Veig-veig. Sessió de mini contes 
a càrrec de Pepa Contes.
Per a infants de 0 a 3 anys.
A les 11 h, a la biblioteca. 
Inscripcions al 972 49 41 41.
 

51è Aplec de la 
Sardana de Celrà
Sessions de matí i tarda 
amb l’actuació de les cobles 
Mediterrània, Bisbal Jove 
i Ciutat de Girona.
Matí: a les 10.30 h, a la plaça de la 
Sardana. Tarda: a les 16 h,  
al Pavelló de les Piscines.

Teatre familiar: Miranius. 
L’aventura d’habitar el món
A càrrec de la Cia. De Paper.
Grills, aranyes, abelles, ocells, 
talps i formigues. La vida 
s’escampa per tots els racons.
A la riba d’un riu, les bestioles 
comparteixen un tros de 
terra. Cadascuna amb el seu 
niu, el seu cau, el seu catau. 
De vegades com veïnes ben 
avingudes, d’altres no tant.
Un bon dia hi arriba una nova 
espècie, la humana. Una pagesa 
que també hi fa el seu niu: una 
barraqueta de canya i fang.  
Amb el pas dels anys, però, 
aquell niu humà anirà creixent. 
Com s’ho faran les bestioles per 
continuar vivint en aquell indret?
Premi Xarxa Alcover de la Mostra 
d’Igualada 2022. Recomanada 
per a infants a partir de 4 anys.
Anticipada: 7 € / Taquilla: 9 €
Més informació i entrades 
a www.celracultura.cat 

Inici de les preinscripcions 
al Casal Artístic
Del 6 al 19 de març. Per internet  
a www.celracultura.cat  
i presencialment a l’Ajuntament 
de Celrà, en el seu horari 
d’atenció al públic. Per fer la 
preinscripció, s’ha de fer un 
pagament de 30 € en concepte 
de matrícula. Més informació 
a www.celracultura.cat

Cafè filosòfic
Debatrem el tema «Com 
construir una ètica», amb el 
filòsof Jordi Rodríguez. A les 
18.30 h, a la  Biblioteca de Celrà.
Inscripcions a la biblioteca:  
972 49 41 41 / biblioteca@celra.cat.
Organitza: Biblioteca municipal.

Ple municipal
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.
A les 20 h, a la sala de plens.

Xerrada: Mutilació 
genital femenina
En el marc del 8-M,  
Dia Internacional de les Dones
Amb Rosalie Belemtougri Koara, 
coordinadora de la Taula de 
la Mutilació Genital Femenina 
de la ciutat de Girona, i el Grup 
d’homes MGF/MF Jokkere-Endam 
de Santa Eugènia (Girona).
A les 19.30 h, al Teatre L’Ateneu.
Organitza: Assemblea 
Feminista de la Llera del Ter.

Inauguració del Niu de Llibres 
dedicat a la poetessa 
Maria Mercè Marçal
En el marc del 8-M,  
Dia Internacional de les Dones
L’associació Connexió Papyrus 
organitza un acte simbòlic, 
reivindicatiu i de visibilitat de 
les escriptores com a creadores 
i, en particular, del discurs 
feminista, amb un Homenatge a 
la poetessa Maria-Mercè Marçal.
A les 13 h, a la plaça 
Maria Mercè Marçal.

Xerrada: Qui es cuida 
de qui a Celrà?
L’Ateneu Cooperatiu de Terres 
Gironines ens proposa una 
xerrada sobre la creació de 
Cooperatives de Consum i 
usuaris, entenent que es tracta 
d’un «conjunt de persones 
consumidores o usuàries que 
s’associen per obtenir, de manera 
cooperativa, el proveïment de 
béns o serveis en les millors 
condicions possibles».
Jornada cap a un model 
diferent d’atenció i cura a 
les persones cuidades i a 
les persones cuidadores.
Semblant a una comunitat 
de veïns, però en forma de 
cooperativa i amb múltiples 
sortides segons les necessitats 
de les seves associades.
Un exemple clar i que funciona  
és Cuidem Lluçanes:  
www.cuidemllucanes.cat
A les 18 h, al Centre de 
Promoció Econòmica.

Club de lectura
Comentarem el llibre Hamnet

, 

de Maggie O’Farrell.
A càrrec de Mei Serra. 
A les 20 h, a la Biblioteca de Celrà.

Sessió informativa: 
Demana el Kit Digital
L’Oficina Acelera Pyme del Consell 
Comarcal del Gironès presenta 
a Celrà la subvenció Kit Digital.
Sou pime, micropime o autònom 
i us interessa digitalitzar el 
vostre negoci? Necessiteu 
un expert que us orienti en la 
tramitació? No espereu més. 
A les 13.15 h, al Centre de 
Promoció Econòmica.

Hora del conte
Sessió de Contes per menjar-se 
la por a càrrec d’Olga Cercós.
Recomanat per a infants 
a partir de 4 anys.
A les 17.30 h, a la biblioteca. 
Inscripcions al 972 49 41 41.

Sardanes sota el sol
Presentat per Olaia Brugada.
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
Èxits amb  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 6, 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
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

Rockòdrom
Programa dedicat al rock dur i el 
heavy metal, conduït per César 
Rojas. Els dilluns, a les 21 h

Segueix-nos a: @radiocelra

Teatre: Ai Cony
En el marc del 8-M,  
Dia Internacional de les Dones
A càrrec d’Eva Barceló, de la 
companyia Teatre de Maleta.
Un monòleg d’amor, humor i 
ovaris que pretén donar veu 
a les emocions, inquietuds i 
vivències de les dones del segle 
XXI i mostrar la mirada que 
tenim les dones de la societat 
que ens envolta: els nostres 
anhels, les nostres lluites, la 
família, el sexe, la professió, 
l’orientació sexual, la vocació, 
la maternitat, l’amor i la parella. 
Des de la mirada de la dona 
europeu-centrista, és clar. Parlem 
des del privilegi d’haver nascut al 
món occidental, el primer món.
A les 20 h, al Teatre L’Ateneu. 
Entrada gratuïta.

Organitza: Cineclub21.




