ACORDS DEL PLE ORDINARI DE SETEMBRE
Al ple ordinari celebrat el dimecres 19 de setembre, es
van aprovar els acords següents:
Dictamen sobre l’aprovació provisional de la Modificació Puntual número 17 del Pla General del municipi de
Celrà (expedient x158/2018).
Dictamen sobre l’aprovació definitiva del projecte
d’obra ordinària municipal titulat «Dues instal·lacions fotovoltaiques per a autoconsum instantani a les piscines i
al conjunt d’edificis de la Fàbrica Pagans de Celrà» (expedient x447/2018).
Dictamen sobre l’aprovació del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Celrà, Bordils, Flaçà, Cervià
de Ter, Sant Julià de Ramis-Medinyà, Sant Jordi Desvalls,
Sant Joan de Mollet, Juià, Sant Martí Vell, Viladasens i
Madremanya i l’Institut de Celrà per al finançament del
servei de Taller Obert (expedient x576/2018).
Dictamen sobre l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya sobre les comunicacions realitzades mitjançant la Xarxa Rescat en l’àmbit dels
vigilants municipals (expedient X278/2017).
Dictamen sobre l’adhesió de l’Ajuntament de Celrà al

procediment de contractació centralitzada de subministrament de bosses i fundes compostables i de cubells i
bujols per a la recollida selectiva de la fracció orgànica
que durà a terme l’Associació de Municipis Catalans per a
la recollida selectiva Porta a Porta (expedient X778/2018).
Dictamen sobre l’adhesió de l’Ajuntament de Celrà
a l’acord marc de subministrament de gas natural amb
destinació als ens locals de Catalunya, adjudicat pel Consorci Català pel desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia, SAU (expedient X788/2018).
Dictamen sobre l’aprovació de les bases que han de
regir la concessió de subvencions a entitats organitzadores de casals d’estiu i activitats de lleure 2018 i obrir la
seva convocatòria.
Dictamen sobre l’autorització de compatibilitat, amb
una activitat pública, a favor d’una empleada pública (expedient x756/2018).
Dictamen sobre l’aprovació inicial de la modificació
pressupostària número 9/2018, mitjançant concessió
de suplement de crèdit i crèdit extraordinari (expedient
x682/2018).
Tots els punts es van aprovar per unanimitat.

NOTÍCIES
«Que ningú parli per tu»: utilitzeu l’app de Participació Ciutadana de Celrà
«Que ningú parli per tu» és l’app de Participació Ciutadana de Celrà. Us recomanem que la descarregueu i
que aporteu propostes de millora per al municipi. L’Àrea
de Participació Ciutadana recollirà les propostes i, després d’una fase de votació popular, es prioritzaran les
més votades. Durant les darreres setmanes, diverses
dinamitzadores han estat informant les persones, en diferents llocs del poble, per promoure l’ús d’aquesta eina
de participació.
L’aplicació està disponible per a dispositius mòbils Android i Apple i també en una versió per a navegador
web a https://participa.celra.cat/
Noves promeses i artistes consagrats, a la programació de tardor del Teatre L’Ateneu
L’humor de la Companyia Illuminati, amb la comèdia Tenors, obre la programació d’octubre del Teatre L’Ateneu

que el 14 de desembre representarà a Celrà la comèdia
El brindis. Aquest text de Frank Bayer planteja una sàtira
sobre la situació d’un candidat a alcalde i ha estat dirigit
per Cristina Cervià.
Dins la programació d’octubre també destaca Hits. Concert per a nadons, un espectacle familiar a càrrec de la
companyia Pistatxo Produccions.

CURSOS I TALLERS ESCOLA DE DANSA
Trimestral d’improvisació amb Enric Fàbregas
Els divendres de 19.40 a 21.10 h
Inscripció prèvia al web de l’Escola
Lloc: Escola Municipal de Dansa
Dates: 19/10/2018 a 21/12/2018
Preu: 105 € / classe solta: 15 € - Organitza: EMDC
Web: http://www.escoladedanas.celra.cat

Descripció: quadrimestral contemporani nivell intermedi amb Francesc Bravo
Dimarts d’11.30 a 13.30 h - Classe solta: 20 €
Inscripcions al web de l’Escola - Lloc: Escola Municipal
de Dansa - Data: 24/10/2018 - Hora: 11.30
Data d’acabament: 13/02/2019 - Preu: 210 €
Organitza: EMDC
Web: http://www.escoladedanas.celra.cat

Trimestral amb Dominik Borucki
Descripció: bimestral contemporani amb Dominik Borucki
Dijous de 18 a 20 h - Preu: 98 €. Classe solta: 20 €
Inscripcions al web de l’Escola
Lloc: Escola Municipal de Dansa
Data: 25/10/2018 - Hora: 18 h
Data d’acabament: 20/12/2018
Preu: 98 € - Organitza: EMDC
Web: http://www.escoladedanas.celra.cat

Curs de ballar sardanes
És la tercera temporada que l’Agrupació Sardanista de
Celrà ofereix aquest curset obert completament a tothom, a partir de 3 anys fins a 99
Lloc: Gimnàs de Can Ponac
Dates: del 20/10/2018 al 09/03/2019
Horari: de 16 a 17 h
Organitza: Agrupació Sardanista de Celrà
Jornada ‘Innovació i Millora Empresarial’ per al
territori Ter-Gavarres
La jornada començarà a les 11 h al Centre de Promoció
Econòmica de Celrà, C/ Bòbiles 9, i tindrà una durada
estimada de 2 hores. Es proposen dos grans temes: per
un costat la Innovació/digitalització i per altra banda el
model de negoci/alternatives personals d’inversió.
Pel que fa a la innovació, vindrà una experta en gestió
empresarial digital per a empreses petites i mitjanes, i
tindrem un exemple d’empreses i administració potenciant la digitalització.
Per altra banda, tenim la xerrada de model de negoci,

Taller KunDance amb Dominik Borucki
Ballar – improvisar – investigar - créixer
Kun Dance és dansa improvisació amb eines de les teràpies psicocorporals i artístiques. És una recerca personal
a través del moviment, de l’expressió i de la creació artística. Lloc: Escola Municipal de Dansa
Data: 28/10/2018 - Horari: de 13 a 17.30 h
Preu: 30 € - Organitza: EMDC
Web: http://www.escoladedanas.celra.cat

ACTIVITATS CASAL CAN PONAC

DIMARTS
ESPAI RESPIR: De 10 a 13 h. Cal inscripció prèvia.
TALLER D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA: Dins l’Espai Respir de 10.15 a 11.15 h. Cal inscripció prèvia.
DIMECRES
TALLER D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA: De 16 h a 17 h.
Gratuït. Cal inscripció prèvia.
ATENCIÓ PSICOLÒGICA. De 15 a 19 h. Cal concretar
cita prèvia.
INFORMÀTICA GRUP 1: De 10 a 11 h. Gratuït. Cal inscripció prèvia.

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
Oficina de Correus

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 94 18 73
972 49 22 24
972 49 25 67
972 49 47 67
972 49 24 25
972 49 48 51

El cicle de concerts Circuit Folc, que organitza la revista
Enderrock, porta aquest mes dos concerts a la plaça de
l’Església de Celrà. El divendres 12, el cantant i guitarrista Xarim Aresté oferirà un concert, en format acústic,
a les 8 del vespre, on farà un repàs de les cançons dels
seus discos en solitari. Aresté havia liderat el grup Very
Pomelo i ha tocat part com a guitarrista amb Sopa de
Cabra i Sanjosex, entre altres.

CURSOS I JORNADES

Taller de Katsugen amb Liliana Pelman
Dissabte 27, d’11 a 14 h
Preu: 30 € - Inscripcions al web de l’Escola
Preu: 30 € - Organitza: EMDC
Web: http://www.escoladedanas.celra.cat

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.

El Circuit Folc d’Enderrock porta dos concerts a Celrà

Dins el mateix cicle, i enmig de la festa d’en Bernat
Banyut, el dissabte 13 al vespre es podrà veure, també
a la plaça de l’Església, una actuació de Corrandes Són
Corrandes, grup de música tradicional especialitzat en
la cançó de text improvisat, nascut el 2013 a Sabadell.
La festa d’en Bernat Banyut començarà a les 6 de la tarda, el dia 13, i inclourà, a més del concert, els ja tradicionals actes d’animació popular i un sopar a base de
senglar.

Quadrimestral contemporani amb Francesc Bravo

Durant el mes d’octubre podeu adreçar-vos a l’Oficina
Municipal d’Atenció a les Persones per demanar hora
per a la realització d’una revisió auditiva

de Celrà, que es va iniciar el darrer cap de setmana de
setembre amb l’estrena de Carlota, a càrrec de la companyia Toc de Teatre. Tenors és una divertidíssima paròdia dels mítics 3 tenors que va fer temporada al Teatre
Gaudí de Barcelona i que actualment s’està representant en gira per tot Catalunya amb un gran èxit.
Una altra proposta per riure és la de XaropClown i el seu
espectacle A l’Atzar, que es podrà veure el diumenge 21
d’octubre. La recaptació d’aquesta funció es destinarà
al manteniment dels projectes d’aquesta entitat als hospitals de Girona.
El Teatre L’Ateneu també dóna suport les companyies
emergents del territori, i per això proposa dos espectacles amb molt de talent. Per una banda, el dissabte
20 d’octubre ha programat l’obra Valerie, segon projecte de la companyia Logout Teatre, una companyia
jove que aspira a la professionalització i que ens proposa una relectura del clàssic Hamlet, de Shakespeare,
traslladant-ne l’acció a un club nocturn de l’actualitat
anomenat Babilònia. També amb voluntat de professionalització, apareix la companyia gironina La Gàrgola,

INFORMÀTICA GRUP 2: De 11 a 12 h. Gratuït. Cal inscripció prèvia.
BOLES DE LA SORT: Els dimecres a les 17 h juguem a
les boles de la sort.
CAMINADA: Dimecres 3 d’octubre de 2018, a les 9 h, a
Can Ponac.
DIJOUS
TALLER DE MANTENIMENT DE LA MEMÒRIA: De
17.30 a 18.30 h. Gratuït.
SMART AVIS: (mòbils d’última generació). De 16.30 a
17.30 h. Gratuït. Cal inscripció prèvia.
DIVENDRES
ESPAI RESPIR: De 10 a 13 h. Cal inscripció prèvia.
ACTIVITATS ESPECIALS
- Jornades Europees de Patrimoni. Passejada fins a
la Torre Desvern i visita guiada a càrrec del Laboratori
d’Arqueologia i Prehistòria de la Universitat de Girona.
Sortida: a les 9 h de Can Ponac.

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

112

972 492 001 - www.celra.cat

Curs d’alfabetització digital per trobar feina
Curs introductori al món de l’ordinador, els seus perifèrics. Ideal per a persones que tenen nuls coneixements
o bé per a aquelles persones autodidactes que tenen
dubtes bàsics.
L’objectiu en finalitzar el curs és que les persones tinguin tota la seva informació laboral en els diferents canals de recerca de feina i siguin autònomes per continuar la recerca activa de feina.

enfocada a donar consells per dirigir una empresa, tenir clara la visualització de les direccions estratègiques, la
segmentació al mercat
i els valors empresarials,
mitjançant la metodologia Lean Manufacturing.
Per acabar es parlarà del
retorn de les inversions,
la necessitat d’invertir,
per no perdre poder adquisitiu, etc.
Lloc: Centre de Promoció Econòmica
Horari: 11 a 13 h
Organitza: Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local. Web: https://www.facebook.com/
events/543739352721307/

Dates: de 01/10/2018 a 31/10/2018

pràctics de diferents situacions que la persona es pot
trobarà al món real i en màrqueting digital. S’explicarà
el servei MAC com a una eina de millora comercial per
a empreses.
Curs subvencionat pel programa CATALUNYA EMPREN
de la Generalitat de Catalunya.
Imprescindible completar la inscripció aportant fotocòpia DNI.
Horari: Dos dijous de 16 a 21 h (10 h).
Professorat: Jordi Ortiz de Zevallos, expert comercial i
fundador de 10 Points.
Inscripcions: www.ddgi.cat/formacioenxarxa

Horari: 9.15 a 12.15 h

Lloc: Centre de Promoció Econòmica de Celrà

Organitza: Promoció Econòmica

Dates: del 18 al 25 d’octubre

Web: http://www.ddgi.cat/formacioenxarxa/public/
curs/26765-alfabetitzacio-digital-per-trobar-feina

Horari: de 16 a 21 h

Lloc: Centre de Promoció Econòmica de Celrà

Curs de formació comercial i atenció al client
Formació en tots els processos comercials que ha de
fer un/a persona emprenedora per desenvolupar la
seva nova empresa. En el curs s’aproximarà a les diferents tècniques de venda i negociació, es faran exercicis

Organitza: Àrea de Promoció Econòmica
Web: http://www.ddgi.cat/formacioenxarxa/public/
curs/29813-curs-de-formacio-comercial-i-atencio-alclient

AGENDA D’ACTIVITATS
Dilluns

1d’octubre

Inauguració de la plaça 1 d’Octubre
de 2017
Inaugurarem la plaça 1 d’Octubre de 2017, un homenatge a totes aquelles persones que van defensar el dret a
decidir de tots els i les catalanes. Hora: 19 h
Lloc de trobada: aparcament de l’Ajuntament

Dimecres

3

d’octubre

Projecció del documental ‘Celrà també
ha votat’, de Quim Paredes (24ixs)
Micro obert a tothom per explicar com vam viure l’1 d’oc-

Concert: Els Mals Endreços
Capsa humana de música
Composicions pròpies i impròpies, improvisacions previstes i interpretacions sobtades, acords i desacords per
als amants de les emocions lleus i les intenses, de la intimitat a l’aire lliure, dels inclassificables i els desclassificats, de la utilitat de l’inútil i de l’inusual quotidià.
David Codina i Bosch: totes les tecles (Perpinyà)
Pau Marcos i Vicens: viola da gamba i altres objectes
(Girona) - Hora: 20 h - Lloc: Plaça de l’Església - Organitza:
Cultura Rizoma

tubre o aquells dies. Lloc: Teatre L’Ateneu de Celrà Hora: 19
h - Organitza: Celrà per la Independència-ANC, CDR Celrà

Dijous

14 d’octubre

Diumenge

4

d’octubre

Club de Lectura infantil
Primera sessió del club,
comentarem i passarem
una bona estona amb el
llibre de Jaume Copons
No llegiré aquest llibre

40è Homenatge a la Vellesa

18 d’octubre

Hora: 17.30 h

Comentarem Lugar de ejecución, de Val McDermid
Lloc: Biblioteca
Hora: 21 h - Organitza: Biblioteca Municipal de Celrà

Taller de Manualitats amb la Momo
Lloc: Biblioteca - Hora: 17.30 h
Organitza: Biblioteca Municipal de Celrà

Organitza: Biblioteca
Municipal de Celrà

5d’octubre

Divendres

Inauguració de l’exposició ‘Un any
després. De l’1 d’octubre al clam per la
llibertat dels presos polítics’
Fotografies de Martí Navarro i treball audiovisual de
Quim Paredes.
Seguidament, presentació del número 1 de la revista
del CDR de Celrà i pica-pica solidari amb totes les persones que estan patint la repressió de l’estat.

Teatre a l’Aulet

Teatre: Valerie

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 6è (Salut i Laura) representaran la
seva obra de teatre: ‘Veïns infernals’.
Hora: 21 h
Lloc: Escola l’Aulet
Tothom hi és convidat!

Dissabte

Acte de presentació del curs
Xerrada: ‘Cossos en dansa’. Corpografies educatives.
Jordi Planella, Catedràtic de Pedagogia Social (Universitat Oberta de Catalunya)
Presentació del laboratori resident a l’EMDC amb Azucena Moya, Anna Blanco i Maria Alzamora
Petit refrigeri
Lloc: Escola Municipal de Dansa
Hora: 20.30 h - Organitza: EMDC
Web: http://www.escoladedanas.celra.cat

Club de Novel·la negra

Taller de la Momo

Lloc: Biblioteca

19 d’octubre

Escola Municipal de Dansa

A les 11.30 h, missa i acte d’homenatge. Seguidament,
sortida al restaurant El Cabrit de Girona on s’oferirà el dinar de germanor. Havent dinat, al Pavelló de les piscines
de Celrà s’oferirà el ball de tarda.
Venda de tiquets els dies 3, 4, 5, 8 i 9 d’octubre, de 16.30
a 18.30 h, a Can Ponac.

Dijous

Divendres

20 d’octubre

Cia. Logout teatre
Teatre Adults
Una bona oportunitat per conèixer de primera mà el
teatre emergent de casa nostra.
Hora: 21 h - Lloc: Teatre l’Ateneu de Celrà
Preu: Anticipada: 6 € / Taquilla: 8 €
Venda d’entrades a www.ateneu.celra.cat o a taquilla a
partir d’1 h abans de l’inici de l’espectacle.
Organitza: Àrea de Cultura

Bebeteca

Hora: 19 h
Lloc: Sala d’exposicions ‘El Tub’, del CC La Fàbrica.
Organitza: Ajuntament de Celrà

Dissabte

6 d’octubre

Teatre: Tenors

Diumenge

7d’octubre

Teatre: Hits. Concert per a nadons

Cia. Illuminati
Una divertidíssima paròdia dels mítics concerts que van
popularitzar els 3 tenors. Teatre còmic i musical.
Hora: 21 h - Lloc: Teatre L’Ateneu de Celrà.
Preu: Anticipada: 11 € / Taquilla: 13 € - Venda d’entrades
a www.ateneu.celra.cat o a taquilla a partir d’1 h abans
de l’inici de l’espectacle. Organitza: Àrea de Cultura

Cia. Pistatxo Produccions
Espai participatiu on pares i nadons podran escoltar,
cantar i ballar. Recomanat per a infants d’entre 0 i 3 anys.
Hora: 11 h - Lloc: Teatre L’Ateneu de Celrà
Preu: Anticipada: 6 € / Taquilla: 8 € - Venda d’entrades a
www.ateneu.celra.cat o a taquilla a partir d’1 h abans de
l’inici de l’espectacle - Organitza: Àrea de Cultura

Anem a la cadena humana que unirà
Sant Julià de Ramis i Aiguaviva
La cadena humana tindrà el seu inici a Sant Julià de Ramis
i passarà per Sarrià de Ter, Girona, Vilablareix i Aiguaviva. Es
necessitaran unes 16.000 persones, podeu fer les inscripcions a: femnevia.assemblea.cat - Un cop acabada la cadena,
a Aiguaviva s’hi faran actuacions musicals i una gran botifarrada groga. - Organitza: Celrà per la independència - ANC

Dijous

11

d’octubre

Hora del Conte: ‘Contes entremaliats’, a
càrrec d’en David Planas
Lloc: Biblioteca Municipal de Celrà.
Hora: 17.30 h - Organitza: Biblioteca Municipal de Celrà

Divendres

12

d’octubre

Concert de Xarim Aresté
Circuit Folc Enderrock 2018 - Gratuït - Hora: 21 h - Lloc:
Plaça de l’Església (en cas de pluja, al Teatre L’Ateneu)

‘Fulles venen, fulles van’ a càrrec de la Cia. Musinfant.
Places limitades. Inscripcions a la Biblioteca
Lloc: Biblioteca
Hora: 10.30 h
Organitza: Biblioteca Municipal de Celrà

Diumenge

21d’octubre

Teatre familiar: A l’Atzar

XaropClown
La recaptació es destinarà al manteniment dels projectes de XaropClown als hospitals de Girona.
Hora: 18 h
Lloc: Teatre l’Ateneu de Celrà
Preu: Anticipada: 6 € / Taquilla: 8 €
Venda d’entrades a www.ateneu.celra.cat o a taquilla a
partir d’1 h abans de l’inici de l’espectacle.
Organitza: Àrea de Cultura

Dijous

25

d’octubre

Eduquem acceptant la diversitat, promovent la igualtat

Taller de la Momo
Taller de Manualitats amb la Momo
Lloc: Biblioteca - Hora: 17.30 h
Organitza: Biblioteca Municipal de Celrà

Inauguració de l’exposició ‘Acte de presència’, d’Azahara Cerezo
Hora: 19 h - Lloc: Espai Cultural Rizoma (plaça de l’Església, 8) - Organitza: Cultura Rizoma

Divendres

26 d’octubre

Contes del Bibliotecari
Contes a càrrec del bibliotecari

Dissabte

13

d’octubre

Festa d’en Bernat Banyut
Celebrem el dia fatídic en què el dèspota comte Bernat
Verdaguer fou maleït i condemnat a vagar eternament
i a ser caçat any rere any com a símbol de la llibertat
del poble.
Matí:
De 9.30 a 13.30 h:
Jornada de portes obertes a la Torre Desvern, en motiu
de les Jornades Europees de Patrimoni. Entrada lliure.
De 10 a 13 h: Visita Familiar al Parc de les Olors de CelràGirona i taller d’elaboració de sabons artesanals Taller
gratuït. Places limitades, cal inscripció prèvia trucant al
662 196 236 (matins de dilluns a divendres)
Lloc: Parc de les Olors Celrà - Girona (Av. Palagret s/n).

Tarda-Nit:

A continuació, sopar i concert de Corrandes Són Corrandes (circuit Folc Enderrock) a la Pl. Catalunya.
Preu sopar: adults 6 € (senglar, pa, vi, aigua i postres) /
infants 4 € (macarrons, pa, aigua i postres).
Venda de tiquets a l’Ajuntament, Carnisseria Sergi, Ca
l’Àlex i Fleca Ten-Ten, fins al dijous 11 d’octubre.

Debat i recull de propostes entre el grup intercultural
de dones que participen mensualment a les trobades.
Amb el suport d’altres grups de dones, començarem a
preparar una proposta per aplicar dins les llars i proposar als centres educatius.
Lloc: Escoles Velles de Celrà
Hora: 18 h
Organitza: Àrea d’Igualtat i Vincle
Web: http://www.facebook.com/areaigualtatcelra

Club de lectura
Comentarem El ferrocarril subterrani, de Colson Whitehead
Lloc: Biblioteca - Hora: 21 h
Organitza: Biblioteca Municipal de Celrà

EXPOSICIONS

A les 18 h, a la plaça de l’Ateneu:
- Cercavila Correrrates.
- La vera història del comte Bernat (Pl. Església).

Lloc: Biblioteca - Hora: 17.30 h
Organitza: Biblioteca Municipal de Celrà

Exposició ‘Acte de presència’, d’Azahara Cerezo
Inauguració: 25 d’octubre de 2018
Del 25 d’octubre al 4 de
gener de 2019
‘Acte de presència’ d’Azahara Cerezo parteix d’un
treball previ realitzat a la
residència a Genalguacil
(Málaga), dins de JustResidence. A l’exposició
a l’espai de Cultural Rizoma es desplega aquest
projecte i s’articula amb
dues peces més a mig camí entre l’acció i la documentació de relacions d’invisibilitat al territori i a l’espai expositiu.
Azahara Cerezo (Celrà, 1988) aborda contradiccions
en la singularitat del territori i relacions d’in/visibilitat

entre formes urbanes, processos globalitzadors i eines
tècniques. Mitjançant estratègies de reapropiació i desplaçament dóna forma a accions -sovint en línia-, vídeos
experimentals i instal·lacions.
Lloc: Espai Cultural Rizoma. Plaça de l’Església, 8
Organitza: Cultural Rizoma, sccl - Web: https://www.culturalrizoma.com/programacio/exposicions/
Exposició ‘Un any després. De l’1 d’Octubre al
clam per la llibertat dels presos polítics’
Aquesta mostra és una recopilació d’imatges d’un any
de mobilitzacions. És un retrat, una retrospectiva, dues
mirades. Les fotografies de Martí Navarro i el treball audiovisual de Quim Paredes parlen de Celrà, de diversos
pobles i ciutats de les comarques gironines, però podrien ser de qualsevol altre indret de Catalunya.
Del 5 al 31 d’octubre
Inauguració: 5 d’octubre, a les 19 h
Lloc: Sala d’Exposicions ‘El Tub’ (CC La Fàbrica)
Organitza: Ajuntament de Celrà

