ACORDS DEL PLE ORDINARI D’OCTUBRE
Al ple ordinari celebrat el dimecres 19 de setembre, es
van aprovar els acords següents:
Aprovació de la procedència de l’alteració del
terme municipal de Celrà amb el municipi de Girona
(expedient X303/2018).
Aprovació de la modificació del contracte del
servei de recollida i transport dels residus municipals
(expedient X812/2018).
Aprovació inicial de la modificació puntual número 12 del Pla General d’Ordenació Urbana del municipi de Celrà (expedient x158/2018).
Aprovació del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Celrà i el Consell Comarcal del Gironès per instal·lar un sistema de videovigilància
a la deixalleria comarcal del municipi (expedient
X777/2018).

Aprovació del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Celrà i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per desenvolupar el projecte de servei comunitari (expedient
x842/2018).
Aprovació de la modificació del Pla de millora de
la mobilitat en bicicleta i a peu a Celrà (expedient
X868/2018).
Moció amb motiu del primer aniversari de l’1
d’octubre (expedient X840/2018).
Tots els punts es van aprovar per unanimitat,
excepte el que proposava la modificació del contracte del servei de recollida i transport dels residus
municipals, que es va aprovar per majoria absoluta,
amb els vots a favor dels grups de la CUP i PDECat i
l’abstenció del grup d’ICelra-ERC.

CURSOS I TALLERS ESCOLA DE DANSA
Kung-fu per a adults
Escola Municipal de Dansa
Dates: Del 30 d’octubre al 18 de desembre de 2018
Horari: De 20.30 a 21.30 h
Preu: 64 €
Organitza: EMDC - Web: http://www.escoladedansa.celra.cat
Danses urbanes per a adults
Escola Municipal de Dansa
Dates: Del 26 d’octubre al 14 de desembre de 2018
Horari: De 20.30 a 21.30 h
Preu: 56 €
Organitza: EMDC - Web: http://www.escoladedansa.celra.cat
Quadrimestral contemporani amb Francesc Bravo
Contemporani intermedi
Lloc: Escola Municipal de Dansa
Dates: Del 24 d’octubre de 2018 al 13 de febrer de 2019
Horari: D’11.30 a 13.30 h
Preu: 210 €
Organitza: EMDC - Web: http://www.escoladedansa.celra.cat

Katsugen amb Liliana Pelman
Lloc: Escola Municipal de Dansa
Data 24/11/2018 - Horari: d’11 a 14 h
Preu: 30 €Organitza: EMDC
Web: http://www.escoladedanas.celra.cat
Kun Dance amb Dominik Borucki
Ballar – improvisar – investigar – créixer
Kun Dance és dansa improvisació amb eines de les teràpies psicocorporals i artístiques. És una investigació personal a través del moviment, de l’expressió
i de la creació artística.
Lloc: Escola Municipal
de Dansa
Data: 17/11/2018
Horari: de 13 a 17.30 h
Preu: 30 €
Organitza: EMDC
Web: http://www.escoladedanas.celra.cat

AGENDA ESPORTIVA NOVEMBRE
Dissabte 3 de novembre
A les 9.30 h CEJ Celrà - Vedruna Palamós, pre mini mixt
A les 10 h CEJ Celrà - Banyoles, mini masculí
A les 11 h CEJ Celrà - GEIEG Unigirona, mini femení
A les 17.30 h CEJ Celrà - Cassanenc, cadet masculí
Dissabte 10 de novembre
A les 19.30 h CEJ Celrà - Cesset, sots 25 masculí

Dissabte 17 de novembre
Presentació dels equips del CEJ Celrà Temporada
2018/2019R

A les 9.30 h CEJ Celrà - Cassanenc, pre mini mixt
A les 11 h CEJ Celrà - Escola Pia Olot, mini femení
A les 13 h PRESENTACIÓ D’EQUIPS
A les 16 h CEJ Celrà - Campdevànol, pre infantil masculí
A les 17.30 h CEJ Celrà - Olot, cadet masculí
Al llarg de tot el dia servei de bar.
Organitza: Club Esportiu Jovetut Celrà

Divendres 30 de novembre
Competició de tennis taula
A les 21.30 h CTT Celrà - TT Girona Ciutat B
Lloc: pavelló de les piscines
Organitza: Club Tennis Taula Celrà

ACTIVITATS CASAL CAN PONAC
Durant el mes de novembre 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.
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 h a 19 h. Cal concretar
cita prèvia
INFORMÀTICA GRUP 1: De 10 h a 11 h. Gratuït. Cal inscripció prèvia.
INFORMÀTICA GRUP 2: De 11 a 12 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

BOLES DE LA SORT: Els dimecres a les 17 h juguem a
les boles de la sort.
CAMINADA: Dimecres 21 de novembre de 2018, a les
09 h a Can Ponac.
DIJOUS
SMART AVIS: (mòbils d’última generació). Els dies 8
i 29 de novembre. De 16.30 a 17.30 h. Gratuït. Cal inscripció prèvia.
INFORMÀTICA GRUP 3: De 17.30 h a 18.30 h. Gratuït.
DIVENDRES
ESPAI RESPIR: De 10 a 13 h. Cal inscripció prèvia.
ACTIVITATS ESPECIALS
- Xerrada: Drets de les persones grans. Nous reptes
en la protecció de la gent gran. Dijous 15 de novembre de 2018 a les 17 h. A càrrec de Josep Maria Solé,
director de la Fundació Tutelar. Al 2n pis de Can Ponac.
- Xerrada: La importància de seguir bé els tractaments. Dijous 22 de novembre a les 17 h. A càrrec de
la farmacèutica Marta Batllori. Al 2n pis de Can Ponac

CAP
972 49 25 00
903 11 14 44
CAP (24 hores)
061
CAT Salut respon
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

Celrà participa de nou en l’organització del Bus de
Nit de les Fires de Girona

bus, no s’aplicarà el descompte jove i el preu del bitllet
serà de 2,5 €.

L’Ajuntament de Celrà participa un any més en l’organització del Bus de Nit de les Fires i Festes de Sant Narcís
de Girona, juntament amb altres municipis del Gironès i
amb el suport del Consell Comarcal. Els bitllets es posaran a la venda a partir del dilluns 22 d’octubre.

Els bitllets es poden comprar al local jove de Celrà, a
l’Ajuntament de Celrà o al punt d’informació a l’Institut
de Celrà.

La ruta que passa per Celrà funcionarà els dies 26, 27, 28
i 31 d’octubre i 2 i 3 de novembre. Cal tenir en compte
que la nit del 28 al 29 hi ha canvi d’hora i que els horaris
seguiran l’hora vella.
Els busos surten de Celrà cap a Girona a les 22.15 i a les
23.30, i tornen de Girona cap a Celrà a les 22.45, a les
2.00, a les 3.30 i a les 5.00 h.
El bus està obert a tothom, però els joves d’entre 12 i
30 anys tenen un preu jove. Cal un bitllet per a cada trajecte de bus. El preu del bitllet (amb antelació) és d’1,5
€ per trajecte per als joves de 12 fins a 30 anys (ambdós
inclosos). A partir de 31 anys, el preu és de 2,5 € per trajecte. Cal recordar que, si es compra el bitllet al mateix

ner o el azul de los orígenes, de María García Vera i Juan
Pablo Miranda. En dies consecutius hi ha programats
diferents espectacles i assistir a activitats formatives
relacionades.
El Teatre L’Ateneu acollirà els espectacles de pagament.
El divendres 30 s’hi podrà veure La mesura del detall, creat i interpretat per Magí Serra. El dissabte 1, Mira Miró,
de la companyia Baal, dirigit per Catalina Carrasco. El
diumenge 2 tancarà el cicle l’espectacle WeWood, de la
Cia. Les Chasseurs Cueilleurs, amb dramatúrgia de Federica Porello.
La plaça de l’Església i el Pavelló de les Piscines seran
escenari dels espectacles gratuïts. We-Ding!, de la companyia Los Moñekos, el dia 1, i Living Threads & Càpsules,
de Yael Karavan & Cia. La Mujer del Carnicero, el dia 2.
El dia 1 hi haurà tres tallers, en diferents horaris, a l’Escola de Dansa: Moviment funcional, amb Magí Serra; Dansa amb objectes, amb Federica Porello, Xavi Moreno i
Marine Broise, i Gaga Dancers, amb Ariadna Montfort. El
dia 2 al matí tindrà lloc el taller The Body Speak, a càrrec
de Yael Karavan. Podeu consultar els horaris concrets a
l’agenda d’actes i tots els detalls al web de l’Ateneu de
Celrà: http://ateneu.celra.cat.

Podeu votar les propostes que han arribat a la 3a
fase del procés de participació
Ja es poden votar les propostes ciutadanes que han arribat a la 3a fase del procés de participació ciutadana.
Del 22 al 30 d’octubre, la votació està disponible a l’app
«Que ningú parli per tu» (per a Android i Apple) o bé al
web participa.celra.cat.
El cicle Desembrendansa torna del 29 de novembre al 2 de desembre
El darrer cap de setmana de novembre té lloc la tercera edició del cicle Desembrendansa, que començarà el
29 de novembre al centre l’Ànimal a l’Esquena, amb la
presentació del treball en residència de creació Wer-

EXPOSICIONS
Exposició “L’amagatall de les dones
serp”
L’artista Eva Is, en col·laboració amb la Fundació Vicki
Bernadet, inaugurarà aquesta exposició de pintures, explicant com neix aquest projecte artístic de denúncia de
l’abús sexual de menors. Lloc: Entrada del Teatre Ateneu
Dates: Del 9 al 29 de novembre de 2018
Lloc: vestíbul del Teatre l’Ateneu de Celrà
Data inauguració: 9 de novembre, a les 19.30 h. Es passarà el curtmetratge “Simbo”, dirigit per Gerard Quinto.
Organitza: Àrea d’Igualtat
Web: https://www.facebook.com/pg/areaigualtatcelra/events/

Exposició de pintures de Magí Bosch
Lloc: Sala d’exposicions ‘El Tub’ (CC La Fàbrica)
Dates: Del 2 al 30 de novembre de 2018
Organitza: Àrea de Cultura

CURSOS I TALLERS

Diumenge 18 de novembre
Trofeu de patinatge
Al llarg de tot el dia, matí i tarda diferents categories
Hi haurà servei de bar. Organitza: Club Patinatge Celrà

Divendres 16 de novembre
Competició de tennis taula
A les 21.30 h CTT Celrà - Tramuntana B
Lloc: pavelló de les piscines
Organitza: Club Tennis Taula Celrà

NOTÍCIES

112

972 492 001 - www.celra.cat

Escola de Gralles
Els dilluns de 17 a 19 h, al Moll
Grup de 8 a 12 anys de 17 a 18 h
Grup adults a partir de 13 anys
No calen coneixements de música
Millor portar gralla pròpia (tot i així, la colla gegantera
en disposa d’algunes).
Contactar per telèfon (Dani Jiménez 686 49 86 45)
Lloc: El Moll - Data d’inici: 22/10/2018
Horari: 17 a 19 h - Organitza: Colla Gegantera de Celrà
Tallers de percussió Curs 2018-19
Vine a provar els tallers de percussió que TAXEKS ofereix
per a tu!
-TAXEKS (de 12 a 18 anys) cada dijous de 15.30 h a 17.30 h
-LaMASSA! (per a adults) cada divendres de 18.30 h a 20 h
Les primeres classes són gratuïtes i sense compromís!
T’esperem al Moll de l’Estació!
Lloc: CPJ “El MOLL” - Hora: 15.30 h
Organitza: Associació TAXEKS!
Web: http://www.taxeks.com

tesana de bijuteria). Dates: del 12 de novembre al 3 de
desembre de 2018
Horari: dilluns de 18.30 a 20 h
Preu: 65 € (material a part, 5 € a pagar en efectiu)
Lloc: Escola d’Art de Celrà (1r pis del CC La Fàbrica)
Organitza: Àrea de Cultura
Web: http://www.escoladart.celra.cat
Curs d’introducció a la fotografia digital de natura
Curs orientat a totes aquelles persones que volen
aprendre els principis de la fotografia digital, fent especial èmfasi en la fotografia de natura. Es treballaran
els conceptes bàsics necessaris per entendre i utilitzar
càmeres digitals i tècniques utilitzades en el món de la
fotografia. Tot això acompanyat de sessions pràctiques
de camp que ajudaran a assimilar els conceptes teòrics
apresos a l’aula.
Dates: 10 i 24 de novembre de 2018 - Horari: de 10 a 14 h
Preu: 20 € pels socis / 40 € pels no socis (fer-se soci no
comporta cap despesa ni obligació)
Lloc: Centre Cultural La Fàbrica (planta 2)
Organitza: Associació Flora Catalana
Web: http://www.floracatalana.cat/drupal843/aprendre/cursos/cursos/2018002

Monogràfic de Bijuteria ceràmica
Taller de quatre sessions on es realitzaran diferents peces de bijuteria amb ceràmica, tals com collarets, penjolls, arracades i anells, a través de diferents tècniques:
motlles de guix, gravats i materials ceràmic. També
s’aprendran les diferents tècniques de muntatge, que
dependran dels forats i formes de cada peça.
Professores: Montse Seró (ceramista) i Sílvia Bofarull (ar-

Curs Gestió del Temps
Curs adreçat a persones emprenedores i treballadores
que volen millorar amb tècniques la seva eficiència i
reduir el nivell d’estrès. Dins el programa Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya.
Inscripcions a: www.ddgi.cat/formacioenxarxa
Lloc: Aula informàtica Centre Promoció Econòmica
Horari: De 16 a 19 h - Organitza: Àrea de Promoció Econòmica
Aprèn a fer rendir els teus estalvis
Descripció: Dilluns, 12 de novembre
- Terminologia financera per a no financers-es: Inflació,
Sistema de pensions i Cicles econòmics.
- Cultura de l’estalvi - Mètodes d’estalvi
Dilluns, 19 de novembre
- Llibertat financera - Cash/flow
- Joc de taula (carrera de la rata)
Dilluns, 26 de novembre
- Per què hem d’invertir? - Gestió passiva
- Inversió socialment responsable
Docent: Carles Colominas, de Nova Formació
Lloc: Sala gran del Centre de Promoció Econòmica
Dates: 12, 19 i 26 de novembre de 2018
Horari: De 18 a 20 h - Organitza: Àrea de Promoció Econòmica

Divendres

2

AGENDA D’ACTIVITATS
de novembre

La Castanyada
Castanyada popular per als socis de Can Ponac
Lloc: Casal de Can Ponac - Hora: 17 h
Organitza: Casal Can Ponac

Dilluns

5 de novembre

Club de Lectura Jove Virtual
Primera sessió del club, comentarem a la xarxa Una de
zombies, de Patricia Martin. Lloc per a fer els comentaris: Quellegeixes.cat (Els comentaris es poden fer du-

Dijous

8 de novembre

Club de lectura infantil
Comentarem i passarem una bona estona amb el Tren
de les parades sense nom, de Carles Sala i Vila
Lloc: Biblioteca - Hora: 17.30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Divendres

9 de novembre

Inauguració de l’exposició “L’amagatall
de la dona serp”, d’Eva Is
Es passarà el curtmetratge Simbo, dirigit per Gerard
Quinto.
Lloc: Vestíbul del Teatre L’Ateneu
Hora: 19 h
Organitza: Àrea d’Igualtat

Concert de Joanjo Bosk
Presentació del seu darrer disc, Camins d’aigua, coincidint amb
els deu anys de carrera en solitari. Un treball on el cantautor empordanès ens presenta en directe un intens recull de cançons
pròpies carregat de poesia i vitalitat. Un retrat sonor d’una de
les veus més excepcionals del panorama català.
Lloc: Teatre L’Ateneu de Celrà - Hora: 21.30 h
Preu: Anticipada 6 € / Taquilla 8 €

Dijous

rant tot el mes de novembre). Organitza: Biblioteca de
Celrà i Biblioteca IES Celrà

Dimarts

6

de novembre

Reunió Carnestoltes 2019
Reunió oberta a tothom per parlar de l’organització del
Carnestoltes 2019. Hora: 18 h - Lloc: Centre Cívic La Fàbrica. Organitza: Àrea de Cultura.
Xerrada
Nutrients, cuina i remeis populars amb els aliments silvestre. A càrrec de Marisa Benavente, Pilar Herrera, Xavier Uriarte. Lloc: Sala polivalent de l’Ateneu. Hora: 18 h.
Gratuït. Organitza: Remeiers i remeieres de Girona.

Club de novel·la negra
Descripció: Comentarem El dimoni a cada pas, de
Donald Ray Pollock. Lloc: Biblioteca. Hora: 21 h.
Organitza: Biblioteca de Celrà

Dissabte

10 de novembre

Plantes silvestres comestibles
Descripció: https://parcdelesolors.com/parc-de-celra-girona/
Cal inscripció prèvia 662 196 236 (Places limitades)
Reconeixement de plantes silvestres comestibles, elaboració de receptes senzilles i tastet a càrrec de Champanela Sisters, autores del llibre de receptes amb plantes boscanes La gastronomia dels camins.
Lloc: Parc de les Olors de Celrà - Girona
Hora: 10.30 h - Categoria: Cursos i tallers - Preu: 15 €
Organitza: Parc de les Olors de Celrà - Girona
Web: https://www.facebook.com/parcolorscelra.tirgi.1

Per informació i venda d’entrades a www.ateneu.celra.
cat o a taquilla 1 h abans de l’inici de l’espectacle
Organitza: Àrea de Cultura

Dijous

15

de novembre

Taller de la Momo
Descripció: Taller de manualitats de la Momo per a mainada.
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 17.30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Divendres

16 de novembre

Teatre a l’Aulet
Sessió oberta a les famílies i al poble de l’obra de teatre
que s’ha preparat a l’escola. Els i les alumnes de 3rB (Míriam) representaran la seva obra de teatre El vestit nou
de l’emperador. Tothom hi és convidat!. Hora: 21 h

Dissabte

17de novembre

Concert de Manu Guix
Consolidat ja com un dels grans intèrprets i compositors del nostre país, Després de tot és el seu darrer treball, després de quatre anys de silenci discogràfic. Una
ambiciosa producció plena de matisos i sonoritats, on
l’artista mostra la seva versatilitat, tant en el seu vessant
creatiu com interpretativa.
Lloc: Teatre L’Ateneu
de Celrà
Hora: 21 h
Preu: Anticipada 11 € /
Taquilla 13 €
Per informació i venda
d’entrades a www.
ateneu.celra.cat o a
taquilla 1 h abans de
l’inici de l’espectacle.
Organitza: Àrea de
Cultura

Teatre familiar: Hi ha res més avorrit
que ser una princesa rosa?
Adaptació teatral, sota la direcció de Paco Mir (El Tricicle), de l’exitós llibre de literatura infantil amb el mateix
nom. Una obra pensada per ser una eina amb què treballar valors tan essencials com la igualtat de gènere o
el dret de nens i nenes a triar lliurement sobre la seva
pròpia identitat.
Edat recomanada: de 5 a 12 anys.
Lloc: Teatre L’Ateneu de Celrà - Hora: 18 h
Preu: Anticipada 6 €
Taquilla 8 €
Per informació i venda d’entrades a www.ateneu.celra.
cat o a taquilla 1 h abans de l’inici de l’espectacle
Organitza: Àrea de Cultura
Web: http://www.ateneu.celra.cat

Diumenge

Taller de la Momo
Descripció: Taller de manualitats de la Momo per a mainada

De 10 a 14 h parades i punt d’intercanvi de cromos i videojocs.
A les 11 h xocolatada popular, i després jocs i taller de
decoració nadalenca amb material reciclat on els més
petits podran fer un calendari d’advent.
Per posar una parada cal inscriure’s abans del 15 de novembre a mediambient@celra.cat, indicant nom de l’entitat, associació o particular, adreça, correu-e, telèfon
mòbil, persona de contacte, en el cas d’entitats o associacions, i el nombre de taules i cadires que es necessiten.
Més informació al 972 492 001 o a mediambient@
celra.cat.
Lloc: Plaça 1 d’octubre de 2017.
En cas de pluja porxos piscina
Hora: 10 h
Organitza: Àrea de Medi Ambient - Ajuntament Celrà

una situació de tràfic d’éssers humans.
Aquest documental és una creació col·lectiva construïda per quatre dones supervivents de TEH.
Lloc: Teatre L’Ateneu - Hora: 20 h
Organitzen: Àrea d’igualtat i Associació Vincle
Web: https://www.facebook.com/pg/areaigualtatcelra/
events/

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

Divendres

23 de novembre

Documental social participatiu «Blessy»
Dirigida per: Associació Càmeres i Acció, amb col·laboració de SICAT cat.
Sinopsis: Blessy és una dona de 35 anys que ha viscut

Dissabte

24 de novembre

Bebeteca

Cineclub
Projecció del documental ‘Poble rebel’ de Sergi Fàbregas i
Damià Puig (2018), sobre la dissidència a Catalunya des del
1974 fins a l’actualitat. Comptarem amb la presència de diversos col·laboradors del projecte. Lloc: Teatre l’Ateneu de
Celrà - Hora: 20.30 h. Preu: gratuït - Organitza: Cineclub 21

Nit dels 80 i 90 al CPJ “El MOLL”
Rememorem la bona música dels 80 i dels 90 al Moll
amb el PD Barrufet! Vine i gaudeix de la nit!
Hora: 23 h- Organitza: Jovent de Celrà

Desembrendansa: “Werner o el azul de
los orígenes”
Presentació del treball de residència de creació de María
García Vera i Juan Pablo Miranda (Catalunya, Argentina).
Hora: 19 h - Lloc: L’Animal a l’Esquena (Mas Espolla)
Presentació de la programació de Desembrendansa 2018.
Gratuït - Més informació: www.ateneu.celra.cat
Organitza: Àrea de Cultura, Escola Municipal de Dansa i
l’Animal a l’Esquena.

Divendres

Club de lectura
Comentarem La Clivella, de Doris Lessing
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 21 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Diumenge

25 de novembre

Vermout familiar

La Pepa Contes ens presentarà
Collaret de contes, per als més
menuts de cada casa.
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 10.30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

30 de novembre

Xerrada “I les refugiades?”
A càrrec de Brahim, de l’Associació Nur de Banyoles.
Ens parlarà de camps de refugiades, vivències de dones
i el suport que es dóna des de l’associació.
Lloc: Sala gran del Centre de Promoció Econòmica
Hora: 18 h - Organitza: Àrea d’igualtat i Associació Vincle
Web: https://www.facebook.com/pg/areaigualtatcelra/
events/?ref=page_internal

18 de novembre

Mercat de 2a mà

22

de novembre

Vine a fer el vermut en família i a gaudir de l’actuació
de circ ‘El petit circ de ‘Mesieu Moustache’, a càrrec de la
Cia. Pessic de circ.
Lloc: Plaça de l’Església
Hora: 11 obertura del bar / 12 h inici de l’espectacle.
Organitza: Coordinadora de festes i Àrea de Cultura

Dijous

29 de novembre

Hora del conte
La Meri Yanes ens oferirà la sessió de Contes per la igualtat - Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 17.30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà i Àrea d’Igualtat

Desembrendansa: “La Mesura del Detall”
Descripció: Magí Serra crea aquesta peça després de la
mort del seu pare, un referent en el seu trajecte vital i
creatiu. Aquesta experiència el porta a confrontar-se
amb ell mateix, i així, el camí que iniciava com un procés
creatiu, acaba sent també un dol.
Lloc: Teatre l’Ateneu de Celrà
Data: 30/11/2018 - Hora: 20 h
Preu: Anticipada 11 € / Taquilla 13 € / Alumnes EMDC 4 €
Per informació i venda d’entrades a www.ateneu.celra.
cat o a taquilla 1 h abans de l’inici de l’espectacle.
Organitza: Àrea de Cultura, Escola Municipal de Dansa i
l’Animal a l’Esquena

Club de novel·la negra
Comentarem From Hell, d’Alan Moore i Eddy Campbell
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 21 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

FIRA DEL BOLET DE CELRÀ
Del

9 a l’11de novembre

Divendres 9 de novembre
A les 18 h, a la Pl. Església
Espectacle de circ ‘Xerivariblus’, a càrrec de Circo Los.
Gratuït

Dissabte 10 de novembre

Durada aproximada de 2 hores.
A partir de les 10 h, al Teatre L’Ateneu
Exposició de bolets amb la col·laboració de l’Associació Micològica Joaquim Codina.
A les 12 h, a la plaça de l’Església. Concert de cobla ‘Per
sant narcís, cada cobla val per sis’, a càrrec de La Principal de La Bisbal.
A les 21.30 h, al Teatre L’Ateneu de Celrà, Concert de
Joanjo Bosk. Presentació del nou disc Camins d’aigua.
Anticipada 6 € / Taquilla 8 €

A les 9.30 h, a la plaça de l’Església.
Sortida matinal per les Gavarres: bolets, flors i fruits
de tardor.
Sortida naturalista familiar en què l’Enric Fàbregas de
l’Associació Galanthus ens ajudarà a identificar els bolets, flors i fruits de tardor.
Què s’ha de portar? Cistell i calçat còmode.

A partir de les 9 h, a la plaça de l’Església, bolets i botifarres a la brasa.
Tast de botifarres elaborades per les carnisseries locals
i bolets. Servei de bar.

A partir de les 10 h, a la plaça de Catalunya
Mercat del Bolet i Artesans, a càrrec de l’Associació Artesans de la Terra i artesans locals.

A les 12 h, a la plaça de l’Església
Vermout musical a càrrec d’Aisha Fay. Rock, soul i jazz.
Gratuït.

A partir de les 10 h, a l’Ateneu
Exposició de bolets amb la col·laboració de l’Associació Micològica Joaquim Codina

A les 13 h, a la plaça de l’Església. Vine a tastar la ‘fideuà celranenca’. Recuperem la tradicional fideuà de
Celrà, amb cuiners/es locals. Tastet: 3 €

De 10 a 13 h, a plaça de l’Església, Espai d’experimentació i joc lliure per jugar els més petits (1-4 anys). Materials de fusta i ecològics, zona de coixins i circuit de
psicomotricitat. Gratuït

A les 16.30 h, a la plaça de l’Església. Espectacle de
màgia a càrrec de Dani El Mago, semifinalista de Got
Talent 2018 (En cas de pluja l’actuació es farà a Can Cors)

De 10 a 13 h, a la plaça de l’Església, Espai de jocs de
construcció per als més grans. Gratuït.
L’EMDC presenta “Toquem fusta”:
A les 11.30 h a l’Ateneu: petites peces dansades entorn
de la tardor, alumnat d’elemental.
A les 12.30 h a la placeta de l’Estatut: 3 instal·lacions performatives, alumnat Joves

Diumenge 11 novembre

A les 17.30 h, a la Plaça de l’Església. Castanyada gratuïta. Organitza: Associació de Comerciants de Celrà.
Amb la col·laboració de Can Ponac.
A les 18 h, al Teatre L’Ateneu, espectacle ‘De solfes i
manduques’, a càrrec de La Coral Vergelitana. Anticipada: 3 € / Taquilla: 4 €
Fins les 19 h, mercat de bolets i artesania.
*En cas de pluja, les actuacions a l’exterior es faran a Can
Cors (C/ Major, 26)

