ACORDS DEL PLE MUNICIPAL DE MAIG
Incoació del procediment per l’alteració del terme
municipal de Celrà en el seu límit amb el terme municipal de Girona, consistent en la segregació d’una
part del municipi de Girona per agregar-la al terme de
Celrà, en l’indret del Castell de Sant Miquel.
Segons la proposta, fruit d’un acord entre els ajuntament de Girona i Celrà, un total de 6.419 m2 del municipi de Girona s’agreguen al terme municipal de Celrà
«per resoldre la discussió existent entre els dos municipis sobre la pertinença de l’indret». El ple va aprovar la
proposta per unanimitat.
Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal número 19, reguladora de la taxa per la
prestació del servei d’escola bressol.
La modificació ve motivada, en part, per l’ampliació del
servei d’escola bressol a infants de 0 a 1 anys. Es va aprovar per unanimitat.

NOTÍCIES

Aprovació de les bases que han de regir la concessió de subvencions a entitats esportives del municipi
per a la temporada 2017-2018 i obrir la seva convocatòria.
La finalitat de les subvencions és ajudar els clubs i entitats esportives que treballen en l’esport base o en la
promoció i l’organització d’activitats esportives a Celrà.
Se subvencionaran les activitats dutes a terme durant la
temporada actual (2017-2018). Es va aprovar per unanimitat.
Moció en defensa de la llibertat d’expressió i artística i per la llibertat de Pablo Hasél i Valtònyc.
La moció defensa «la llibertat d’expressió i de creació artística com uns dels pilars centrals de la nostra societat
democràtica» amb motiu de les ordres de presó per als
dos rapers condemnats per enaltiment del terrorisme i
injúries a la Corona. Es va aprovar per unanimitat.

Podeu tramitar a Celrà les subvencions per al pagament de lloguer per a l’any 2018
L’Oficina Municipal d’Habitatge obrirà cada dimarts de
9 a 14.30 h, durant tot el mes de juny, de manera excepcional per ajudar totes les persones que vulguin tramitar la subvenció de la Generalitat per al pagament de
lloguer per a l’any 2018. Aquesta convocatòria, en règim
de concurrència competitiva, va destinada a persones
físiques (titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge). La quantia a rebre pot anar d’un mínim de 20 euros
a un màxim de 200 euros mensuals, segons la situació
de cada persona sol·licitant.
Per optar-hi, és imprescindible estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la
presentació de la sol·licitud i que el pagament del lloguer es faci mitjançant transferència bancària, ingrés
en compte, rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca. No s’accepta si el pagament es fa en
metàl·lic.
El període de presentació de sol·licituds i documentació va del 19 de maig al 29 de juny de 2018, ambdós
inclosos.

AGENDA ESPORTIVA
Dissabte 2 de juny
A les 9.15 h: CEJ Celrà – Llagostera, pre mini mixt
A les 12.00 h: CEJ Celrà – Gifreu Llançà, mini mixt
Diumenge 3 de juny
Festival de Rítmica
Hora: 17.00 h - Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
Organitza: Club Rítmica Celrà - Entrada gratuïta

Hora: 9.00 h Lloc: Pistes Municipals de Petanca (zona
esportiva). Organitza: Club de Petanca de Celrà
Dissabte 30 de juny
3r Memorial Quim Feixas
Torneig de futbol 7
A partir de les 16 h. Servei de bar i sopar a la brasa +
sorpreses. Més informació: 972 49 31 80. Organitza:
Ajuntament de Celrà i ex jugadors de l’UCE Celrà

Dissabte 9 de juny
A les 10.30 h: CEJ Celrà – Fontajau, pre infantil masculí

La biblioteca de Celrà doblarà la seva superfície
amb la propera ampliació
La biblioteca municipal de Celrà doblarà la seva superfície actual, segons el projecte de reforma i ampliació
que ha promogut l’Ajuntament de Celrà i que ha comptat amb un ajut de la Diputació de Girona. El projecte,
redactat per l’empresa gironina Zero Cinc AM Arquitectura, guanyadora de la licitació, té un cost total de
66.243,22 € i ha estat subvencionat per la Diputació
amb 49.262,96 €, mentre que l’Ajuntament hi ha aportat
els 16.980,26 € restants.

Diumenge 17 de juny
Celebració del 25è aniversari del Club Esportiu
Joventut Celrà
12 hores de bàsquet.
Partits, dinar popular i activitats durant tota la jornada.
Per a més informació: coordinaciocejc@gmail.com
3r Torneig de Petanca Femení
Modalitat dobletes (formades)

PARC DE LES OLORS
CELRÀ-GIRONA

CURSOS I TALLERS ÀREA
DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Dissabte 16 de juny a les 10 h
Taller d’elaboració de ratafia al Parc de les Olors de
Celrà-Girona.
Aquest dia aprendrem com fer la ratafia, recollirem la
planta i la posarem a macerar.

Normativa per a persones autònomes cooperativistes
Dissabte 2 de juny - Hora: 11 h
Lloc: Centre de Promoció Econòmica.
Àngel Guindos, assessor, farà una xerrada i resoldrà
dubtes per aquelles persones que formen part d’una
cooperativa.
Preu: gratuït, subvencionat pel programa Xarxa d’Ateneus Cooperatius.
Organitza: Servei d’emprenedoria de Celrà, amb el suport
de Vincle i ACGI, Ateneu cooperatiu de terres gironines.
Inscripcions a: www.ddgi.cat/formacioenxarxa

El taller continuarà el dissabte 28 de juliol al matí
Prepararem l’almívar, colarem la ratafia i l’embotellarem.
Cada participant es podrà endur una ampolleta de ratafia a casa, i un full explicatiu amb la recepta.
Cal inscripció prèvia trucant al 662 19 62 36 (Laura)
Visites guiades al Parc de les Olors
Visites guiades per a grups per conèixer les diferents
espècies de plantes medicinals i aromàtiques, com
utilitzar-les i quins són els principis actius. Visites
adaptades a infants, adults i famílies.
Més informació: 662 19 62 36

Com transformar una associació en cooperativa?
Dimarts 5 de juny - Hora: 17 h
Lloc: Centre de Promoció Econòmica.
Des de l’Ateneu Cooperatiu de terres gironines faran
una xerrada introductòria de 2 hores per orientar a fer
el canvi a l’economia social i solidària. Preu: Gratuït. Inscripcions: www.ddgi.cat/formacioenxarxa

ACTIVITATS CASAL CAN PONAC
Durant el mes de juny podeu adreçar-vos a l’Oficina Municipal d’Atenció a les Persones per demanar hora per a
la realització d’una revisió auditiva
DILLUNS
TALLER DE MANTENIMENT DE LA MEMÒRIA: De
16.30 h a 17.30 h i de 17.30 h a 18.30 h (dos grups). Gratuït. Cal inscripció prèvia. Finalització: 11 de juny 2018.
DIMARTS
ESPAI RESPIR: De 10 a 13 h. Cal inscripció prèvia.
TALLER D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA: Dins l’Espai Respir de 10.15 a 11.15h. Cal inscripció prèvia. Finalització:
12 de juny 2018.
DIMECRES
TALLER D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA: De 16.00 h a
17.00 h. Gratuït. Cal inscripció prèvia. Finalització: 13 de
juny 2018.
ATENCIÓ PSICOLÒGICA. De 15.00 h a 19.00 h. Cal concretar cita prèvia
INFORMÀTICA GRUP 1: De 10.00 h a 11.00 h. Gratuït.
Cal inscripció prèvia. Finalització: 13 de juny 2018.
INFORMÀTICA GRUP 2: D’11.00 h a 12.00 h. Gratuït. Cal
inscripció prèvia. Finalització: 13 de juny 2018.

Ajuntament
Servei de vigilància
Centre Cívic
Biblioteca Municipal
Ràdio Celrà 107.7
Piscina Municipal
Pavelló d’esports
Deixalleria
Emergències servei llum
Serveis Socials
Àrea Promoció Econòmica
Casal Gent Gran (Can Ponac)
Cafè de l’Ateneu

Ajuntament de Celrà

972 49 20 01
683 176 606
644 363 835
972 49 41 41
972 49 30 03
972 49 30 30
972 49 29 83
972 49 34 84
606 64 18 73
972 49 22 24
972 49 25 67
972 49 47 67
972 49 24 25

Inscripcions
A l’aula de cursos, primer pis del Centre Cultural La Fàbrica.
Dimarts 5 de juny, de 17.30 a 19.30 h
Dimarts 12 de juny, de 17.30 a 19.30 h
Es requereix un mínim de persones inscrites per a la
realització dels cursos. Organitza: Ajuntament de Celrà
CURS BÀSIC [A2]
Dates: d’octubre a juny.
Horari: els dimarts de 18 a 19.30 h. Preu: 15 €
CURS INTERMEDI [B2]

Un estudi posa de relleu l’escassa viabilitat d’una
piscina coberta a Celrà
El 26 d’abril es va presentar a l’Ateneu l’estudi sobre la viabilitat de construir a Celrà una piscina coberta que l’Àrea
d’Esports de l’Ajuntament va encarregar a l’empresa
Sportgest. L’estudi parteix de dades estadístiques sobre
la pràctica d’esport de la població catalana i, en particuar,
de la natació, per fer uns càlculs de les quotes que haurien de pagar les persones que s’abonessin a l’equipament.
El resultat mostra que el servei tindria un cost elevat, tant
per a les persones usuàries com per a les arques municipals, en el supòsit que l’Ajuntament assumís una part del
cost de manteniment per poder abaratir les quotes.
Podeu consultar la documentació que es va presentar
durant l’exposició de l’anàlisi al web municipal celra.cat.
Millores al Centre Cultural La Fàbrica per augmentar l’estalvi energètic
L’Ajuntament va a portar a terme durant l’any 2017 unes
obres de millora de l’envolupant del Centre Cultural La
Fàbrica, amb l’objectiu de millorar-ne l’eficiència energètica. Aquesta actuació es va concentrar en el primer
pis de l’edifici, ocupat per l’Àrea de Cultura i dues aules
polivalents, i va comptar amb una subvenció de la Diputació de Girona. Entre altres accions, es van canviar els
tancaments d’un sol vidre per altres de doble vidre que
permetran un important estalvi energètic i un major
confort per a les persones usuàries de les instal·lacions.
El cost d’aquestes actuacions va ser de 12.338,61 €, dels
quals 5.767,94 corresponen a l’ajut de la Diputació, dins
la subvenció Del Pla a l’Acció 2017.
Els treballs portats a terme al Centre Cultural La Fàbrica
el 2017 vénen a completar els que s’hi han anat fent des
de 2014, amb els mateixos objectius d’estalvi energètic,
i que han afectat les quatre plantes de l’edifici.
La subvenció Del Pla a l’Acció de la Diputació inclou
dues línies més: el primer informe de seguiment del
PAES (Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible), amb un
cost de 1.028,50 €, subvencionat amb 450 € per la Diputació, i la instal·lació d’un punt de recàrrega semiràpid
per a vehicles elèctrics, amb un cost de 17.256 €, subvencionat per la Diputació amb 3.000 €.

CASAL DE LA GENT GRAN
CAN PONAC
Festa del soci a Olot
El proper 10 de juny, se celebra la tradicional Festa del
Soci i acompanyats del Casal de la Gent Gran Can Ponac
2018. Se celebrarà un dinar de germanor al Restaurant
‘La Deu d’Olot’.
Preus: socis amb transport inclòs, 25 € / no socis amb
transport inclòs, 40 € / no socis sense transport 35 €.
Inscripcions a les oficines del Casal, els dies 4, 5 i 6 de
juny, de 16 a 19 h.
Organitza: Casal de Can Ponac i Ajuntament de Celrà.

Dates: d’octubre a juny
Horari: els dimecres de 18 a 19.30 h
Preus: Intermedi 1 i 2: 40 €, Intermedi 3: 55 €
CURS SUFICIÈNCIA (preparació certificat C1)
Calendari: d’octubre a juny
Horari: els dijous de 18 a 19.30 h
Preu: Suficiència: 80 €, Suficiència 2 i 3: 135 €

CURSOS I TALLERS ESCOLA DE DANSA

BOLES DE LA SORT: Els dimecres a les 17 h juguem a
les boles de la sort.
CAMINADA: 13 de juny de 2018. Sortida: Can Ponac.
Hora: 08.30 h
DIJOUS
TALLER DE MANTENIMENT DE LA MEMÒRIA: De
17.30 h a 18.30 h. Gratuït. Cal inscripció prèvia. Finalització: 14 de juny 2018.
SMART AVIS: 07 de juny a les 16.30 h (mòbils d’última
generació) a Can Ponac. Sessions quinzenals. Finalització: 7 de juny 2018.
DIVENDRES
ESPAI RESPIR: De 10 a 13 h. Cal inscripció prèvia.
ACTIVITATS ESPECIALS
- «Les tardes de Can Ponac». Gravació programa amb
Ràdio Celrà. 7 de juny de 2018 a les 15.30 h. Al 2n pis de
Can Ponac.
- Xerrada: «Consells de Seguretat i Tipus d’Estafes».
A càrrec: Mossos d’Esquadra. 14 de juny de 2018 a les
16.30 h. Al 2n pis de Can Ponac.
- Cloenda d’activitats: 18 de juny de 2018. Horari: 17 h

CAP
972 49 25 00
CAP (24 hores)
903 11 14 44
CAT Salut respon
061
Servei d’ambulància		972 49 21 11
Hospital Josep Trueta
972 94 02 00
Hospital Sta. Caterina
972 18 26 00
Farmàcia Dellonder
972 49 20 18
Farmàcia Batlllori
972 49 35 52
Emergències

CURSOS DE CATALÀ

L’ampliació de la biblioteca ve motivada per l’adequació
de l’espai a l’augment del nombre d’habitants del municipi. L’equipament ocuparà, a més de l’edifici actual, situat al costat de Centre Cívic La Fàbrica, la nau adjacent,
que ja havia estat seu de la biblioteca anys enrere i que
actualment ocupa l’associació Connexió Papyrus.
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972 492 001 - www.celra.cat

Matrícules curs 2018-19 (alumnat nou): de l’1 al
12 Juny 2018
Dissabte 2
Kun Dance. Amb Dominik Borucki
De 13 a 17.30 h. Preu: 30 € / sessió

Inscripcions cursos estiu fins al 20 de juny
• 21 i 22 juny
Contemporani Intermedi. N. Càrcaba (14 anys i adults).
De 11.30 a 15 h. Preu: 60 €
• 23 juny
Aeris i circ. B. Sala, R. Sanchez i A. Pou (8 a 12 anys)
De 10 a 12 h. Preu: 15 €
Katsugen (adults). L. Pelman. D’11 a 14 h. Preu: 30 €
Acroioga (16 anys i adults). D. Bosch. De 10.30 a 12 h.
Preu: 15 €
• 30 juny
Feldenkrais (adults). M. Romero. De 10.30 a 13 h. Preu: 15€
Kun dance (adults). D. Borucki. De 13 a 17.30 h. Preu: 30 €
Del 2 al 6 Juliol
Intensiu Tai- Txí (adults). C. Martin. De 18 a 19.30 h. Preu: 60 €
+ info i inscripcions:
escoladedansa@celra.cat - www.escoladedansa.celra.cat
972 49 26 58

AGENDA D’ACTIVITATS
Divendres

1de juny

Meeting Bach
Hora: 19 h. Lloc: L’Animal a l’Esquena (Mas Espolla)
Segon laboratori de recerca que es realitza el 2018. Un
treball sobre moviment i la seva relació amb la música de
contrapunt. Una mirada precisa i depurada del gest, la musicalitat, el gust per la implicació de cada un dels cossos en
l’exploració d’aquest mon únic del compositor alemany.
Entrada gratuïta, aforament limitat.
Organitza : L’animal a l’esquena

Trobada intercultural de dones del Ter
- Gavarres
Hora: 19 h. Lloc: Sala Polivalent del Teatre L’Ateneu

Dissabte

2

de juny

Teatre a l’Aulet
Hora: 20 h. Lloc: Escola l’Aulet
Sessió oberta a les famílies i al poble de l’obra de teatre
que s’han preparat a l’escola. Els i les alumnes de P-5 A i
B(Gemma, Lídia i Sílvia) representaran la seva obra de teatre: “A la recerca del pastís reial”. Tothom hi és convidat!

Projecció del documental “En Femme”,
dirigida per Alba Barbé i Serra.
Hora: 21 h. Lloc: Teatre L’Ateneu de Celrà.
Un petit refugi per a l’anonimat a Barcelona, obre la porta al
secret: “m’agrada vestir de dona”. A poc a poc descobrirà la
fluïdesa del gènere en un món vertiginós que exigeix constantment posicionar-nos. EnFemme revela el silenci d’una
vivència que ja no es pot mantenir oculta, però també la solidaritat i la importància del plaer a l’hora de construir la identitat. Amb ell, ens convertim en testimonis del naixement d’una
comunitat. Preu: Gratuït. Subvencionat per l’Àrea d’Igualtat

Durant tota la tarda, portes obertes a l’Escola d’Art (2n
pis del CC La Fàbrica).
Organitza: Escola Municipal d’Art de Celrà i Àrea de Cultura.

Festa de fi de curs de l’Escola l’Aulet
De les 17.30 a les 19 h, Portes obertes a l’Escola.
De les 18.30 a les 20.30 h, hi haurà les paradetes de 5è i
a les 9 sopar a càrrec dels pares, mares i alumnes de 6è.
Per finalitzar hi haurà ball.
Organitza: Escola l’Aulet i AMPA.

Dilluns

4 de juny

Hora: 19 h
Lloc: Biblioteca
Alumnes de guitarra de l’EMG; Professor: Josep Manzano
Organitza: Biblioteca de Celrà, Biblioteca de Sant Gregori i l’Escola de Música del Gironès

8 de juny

2a Jornada: Bastint la República
Intervindran: Murri (espectacle infantil), Nicole i Gerard,
Pilar i Lluc, Projecte Mau, Eduard Canimas, Pau Alabajos, Miquel Abras, Llamp te Frigui, Caritat Humana (Jair
Domínguez) i Embolingats (música), Innerland Projekt
(dansa), La MassaBlocco! (percussió) i Aina Serena i Berta
Prieto (poesia). Preu: Gratuït. Hi haurà servei de bar. Tots
els diners recaptats es destinaran a les caixes de resistència de presos i exiliats. Organitza: CDR Celrà, CDR Bordils,
CXI-ANC, Òmnium Cutural, Ateneu Popular La Pioixa,
Menjador Solidari i Coordinadora de Festes de Celrà.

Lloc: Pl. Església
La Madam Boogie proposa un recorregut per alguns
dels temes més representatius de l’stride piano i el boogie woogie, dos gèneres jazzístics que tingueren el seu
boom durant les primeres dècades del segle XX a les
grans ciutats nord-americanes.
Gratuït
Hi haurà servei de bar.
Organitza: Ajuntament de Celrà i Festival de Jazz de Girona.

Dimarts

19de juny

Teatre musical: “Ets perfecte, no et
suporto”

Festa d’estiu dels comerciants
Lloc: Piscina municipal. Horaris:
- Piscina de 10:30 a 20:30 h
- 16 h Aquagym
- 17 h Festa de l’escuma
- 19 h Zumba
- A partir de les 20:30 h, sopar popular.
L’organització es reserva el dret a modificar activitats/
horaris.

Parlem de persones refugiades amb
membres de Proactiva Open Arms
L’ONG de Badalona es dedica a rescatar vides del Mediterrani des del 2015. Hora: 19 h. Lloc: El Moll de l’Estació
Organitza: Ajuntament de Celrà.

14 de juny

Hora del conte: contes del bibliotecari
Hora: 17.30 h. Lloc: Biblioteca. Organitza: Biblioteca de Celrà

Del 4 al 16 de juny
Centre Cultural La Fàbrica
Exposició dels treballs de l’alumnat de l’escola, de les
disciplines de:
Restauració de mobles, amb la professora Rosa Rios.
Fotografia, amb el professor Jordi Ribot.
Dibuix i Pintura, amb el professor Kim Perevalsky.
Ceràmica, amb la professora Montse Seró.
Fang i Ceràmica creativa (infants), amb la professora
Montse Seró
Dibuix i Pintura (infants), amb la professora Mar Vió.
Inauguració de la mostra: dilluns 4 de juny, a les 19.30 h
a la Sala d’Exposicions ‘El Tub’ del CC La Fàbrica.
Durant tota la tarda, portes obertes a l’Aula d’Art (2n pis
del CC La Fàbrica).
Organitza: Escola Municipal d’Art i Àrea de Cultura.

23de juny

Revetlla de Sant Joan
A les 21 h al Moll, sopar amb amanida, carn a la brasa, coca
de Sant Joan, pa, vi i aigua. Preu: 10 €.
Venda de tiquets a Carnisseria Sergi, Can Ponac, Ca l’Àlex,
Fleca Ten-Ten. Després de sopar hi haurà ball. Servei de bar.
Organitza: Colla Gegantera de Celrà.

Bona revetlla a tothom!

Concert de Bifònic
Hora: 19 h. Lloc: Biblioteca.
Alumnes de violoncel, flauta travessera i saxo de l’EMG;
professors: Alena Tikhmanovich, Mercè Galí i Josep Coll.
Organitza: Biblioteca de Celrà, Biblioteca de Sant Gregori
i Escola de Música del Gironès.

Dissabte

16 de juny

Bebeteca “Xip xap, conte remullat”

Dissabte

30 de juny

Cineclub: ‘Howl’ (Aullido)
Hora: 21.30 h
Lloc: Teatre l’Ateneu de Celrà
Director: Rob Epstein, Jeffrey Friedman. EUA. 2010.
Gènere: cinema relacionat amb una obra o moviment
literari.
Gratuït.
Organitza: Cineclub 21, en col·laboració amb la Biblioteca de Celrà (Club de lectura de maig).

Hora: 10.30 h. Lloc: Biblioteca.
A càrrec de la Cia. Bel Contes. Organitza: Biblioteca de Celrà

Del 4 a 10 de juny
Hall del Teatre L’Ateneu
En el marc de la Setmana de l’Energia.
Exposició a càrrec de l’Institut Català d’Energia. Els
materials expositius defineixen la biomassa forestal
i agrícola com a font energètica. També es pot veure
l’evolució de les instal·lacions de biomassa a Catalunya
en base a les dades proporcionades per l’Observatori de
Calderes de Biomassa i finalment es poden trobar exemples concrets d’instal·lacions realitzades al territori.

Horari: de 17 a 20.30 h
Lloc: Teatre L’Ateneu de Celrà.
Gratuït.

Dijous

21de juny

Concert de Bifònic
Hora: 19 h. Lloc: Biblioteca
Gerard, Berta i Clar (flauta, guitarra, violí i veu). Organitza: Biblioteca de Sant Gregori i EMG.

Divendres

22de juny

La TAXEKADA!
Hora: 17 h. Lloc: Plaça de l’Estació.
Festa de final de curs de l’Associació TAXEKS, amb tallers
de percussió corporal oberts a tothom, actuacions dels
tallers i grups de l’associació i concerts.
Servei de barra.
Organitza: Associació TAXEKS!

Dijous

28 de juny

Concert Bifònic
Hora: 19 h
Lloc: Biblioteca.
Francesc i Santi (versions amb guitarra)
Organitza: Biblioteca de Celrà, Biblioteca de Sant Gregori i Escola de Música del Gironès.

Divendres

29 de juny

Club de lectura
Hora: 21 h
Lloc: Biblioteca
Comentarem “Instrumental” de James Rhodes
Organitza: Biblioteca de Celrà

Dimarts

3 de juliol

Concert Bifònic
Hora: 19 h.
Lloc: Biblioteca
Alumnes de violí, saxo, clarinet, flauta travessera i combos de l’EMG ; professors: Albert Bosch, Josep Coll, Mercè Galí i Joan Bossacoma
Organitza: Biblioteca de Celrà, Biblioteca de Sant Gregori i Escola de Música del Gironès.

03 de Juny - Sortida a Breda, Cercavila al matí amb els
Gegants de Celrà.
30 de Juny - Sortida a Taialà, Cercavila a la tarda amb els
Gegants de Celrà.

Projecció de Rius i Marees, de A. Goldsworthy 2001
Hora 21 h
Lloc Teatre L’Ateneu

“La biomassa forestal i agrícola a Catalunya”

Festival de Teatre d’extraescolars de
l’Escola Les Falgueres

Sortides Colla Gegantera

Festival Land-Art Gavarres 2018

EXPOSICIONS
Escola Municipal d’Art

Dissabte

Recordeu que davant qualsevol emergència podeu trucar
al 112.

Hora: 21 h
Lloc: Biblioteca, Club de novel·la negra
Comentarem “Echo Park” de Michael Connelly
Organitza: Biblioteca de Celrà

9 de juny

20de juny

La Generalitat, al seu web www.gencat.cat, ens dóna uns
quants consells que volen ajudar a minimitzar els riscos en
l’ús de material pirotècnic i que ens orienten en el moment
d’encendre les nostres fogueres.

Club de novel·la negra

Dijous

Hora: 12 h

Hora: 17.30 h. Lloc: Biblioteca.
A càrrec del bibliotecari
Organitza: Biblioteca de Celrà

Concert ‘Cultura per la llibertat’

Concert del Bifònic

Dissabte

Dins el 17è Festival de Jazz de Girona

Hora del conte: ‘Contes desarmats’

Hora: 19.30 h
Lloc: Sala d’exposicions ‘El Tub’, del CC La Fàbrica.

Divendres

Jazz Vermout amb ‘La Madam Boogie’

Dimecres

7 de juny

17de juny

Hora: 21 h. Lloc: Teatre L’Ateneu de Celrà.
Representació del taller del grup d’adults de teatre musical de l’escola El Galliner de Girona.
Direcció: Júlia Mora i Ferran Joanmiquel.
Acompanyament musical: Francesc Mora.
Preu: 5 €

Inauguració exposició alumnes Escola
Municipal d’Art

Dijous

Diumenge

INSCRIPCIONS A L’ESCOLA MUNICIPAL D’ART DE CELRÀ
Del 4 al 14 de juny, per a l’alumnat del curs 2017-2018.
Del 18 al 22 de juny, obertes per a tothom.
Si queden places disponibles, s’obrirà un nou període
d’inscripció del 17 al 21 de setembre de 2018.
Presencialment a l’Àrea de Cultura, dilluns, dimecres i
dijous de 9 a 14 h, i dimarts i divendres de 16 a 19 h.
Online a través de la web: www.escoladart.celra.cat
Cursos per a adults
Fotografia (Professor: Jordi Ribot)
Restauració de mobles (Professora: Rosa Rios)
Dibuix i Pintura (Professor: Kim Perevalsky)
Ceràmica (Professora: Montse Seró)
Escultura (Professora: Ció Abellí)
Cursos per a infants
Fang i ceràmica creativa (Professora: Montse Seró)
Dibuix i Pintura (Professora: Mar Vivó)

Monogràfics
Serigrafia (Professor: Sebi Subirós)
Scrapbooking (Professora: Momo Vinyals)
Figura Humana (Dibuix i Pintura) (Professor: Kim Perevalsky)
Assaig Fotogràfic (Professor: Jordi Ribot)
Raku (Ceràmica) (Professora: Montse Seró)
Dates dels cursos: de l’1 d’octubre de 2018 al 21 de juny
de 2019.
Més informació: www.escoladart.celra.cat / 972 49 30 26

