ACORDS DEL PLE ORDINARI DE FEBRER
Al ple ordinari celebrat el dimarts 12 de febrer, es van aprovar els acords següents:

Vell pel tractament d’aigües residuals domèstiques de
Sant Martí Vell a l’EDAR de Celrà (expedient x37/2019).

Dictamen sobre l’aprovació inicial del projecte d’obra
ordinària titulat «Reforma i ampliació de la biblioteca municipal de Celrà» (expedient x398/2017). Es va aprovar per
majoria absoluta, amb els vots favorables dels grup CUPPA i PDeCAT i l’abstenció del grup ICelrà-ERC.

Dictamen sobre l’aprovació del conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i el Consell Comarcal
del Gironès pel desenvolupament econòmic local, d’ocupació i de planificació estratègica i de l’annex a aquest conveni marc, per a implantar el programa de treball i formació al municipi de Celrà (expedient X1019/2018).

Dictamen sobre l’aprovació inicial del projecte d’obra
ordinària titulat «Soterrament i canalització del torrent del
carrer Germans Sàbat de Celrà, tram de connexió amb la
rotonda de la carretera de Juià» (expedient X139/2019)
Aquest punt es va deixar sobre la taula, a l’espera de fer-ne
un estudi més ampli.
Els punts següents es van aprovar per unanimitat:
Dictamen sobre l’aprovació del conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Celrà i el Consorci de les Vies Verdes
(expedient x607/2018).
Dictamen sobre l’aprovació del conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Celrà i l’Ajuntament de Sant Martí

Dictamen sobre l’aprovació de l’establiment d’un complement retributiu a percebre pel personal de l’Ajuntament de Celrà en situació d’incapacitat temporal (expedient X84/2019).
Dictamen sobre la rectificació d’errada en l’acord adoptat
en sessió plenària del dia 11 de desembre de 2018, relatiu a
la modificació pressupostària número 14/2018, mitjançant
concessió de suplement de crèdit (expedient X1039/2018).
Moció en relació a l’aprovació de l’increment del SMI
aprovat el Consell de Ministres en allò que pot afectar a les
persones amb discapacitat intel·lectual o d’altres especials
dificultats (expedient X111/2019).

CURSOS I TALLERS
Curs de Rakú
El rakú és una antiga tècnica ceràmica japonesa que
s’utilitzava en la producció de les tasses per a la cerimònia del te. Les peces es retiren del forn a 980° quan estan
roents i s’introdueixen dins d’un recipient amb fulles i
serradures, provocant gran quantitat de fum que penetra en la peça. No cal tenir experiència prèvia.
Inscripcions: a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Celrà fins al 5 de març.
Lloc: Escola d’Art de Celrà - Centre Cultural La Fàbrica
Dates: de l’11 de març al 8 d’abril
Hora: dilluns de 18 h a 21 h - Preu: 100 € (material inclòs)
Organitza: Àrea de Cultura
Tallers de cuina a càrrec de Faves Comptades
Taller dirigit a persones interessades en l’alimentació saludable i de temporada, a aquelles que estan avorrides
de cuinar sempre els mateixos plats i que tenen ganes
de conèixer noves receptes per poder-les fer a casa de
manera senzilla. Apte per a tots els públics. No cal saber
cuinar, ni cuinar molt o poc a casa, tan sols tenir interès
a conèixer una manera diferent de cuinar els productes
que normalment ja cuinem a casa i on cadascú podrà
aportar la seva experiència.
Elaboreu i tasteu totes les receptes que feu i, si en sobra,
endueu-vos les receptes a casa.
Inscripcions: A l’Ajuntament de Celrà fins al 8 de març
o per instància al web https://www.seu-e.cat/web/celra
Lloc: Local Jove, plaça de l’Església, 7
Dates: 14 de març: Què faig amb aquestes verdures?
11 d’abril: Cada dia pasta i arròs, quins altres cereals puc
cuinar?
9 de maig: I amb els llegums, hummus i què més?
13 de juny: Proteïna vegetal? Com?
Horari: de 18.30 h a 21 h - Preu per taller: 20 €
Organitza: Faves Comptades. Àrea de Cultura
Aperitius silvestres
Les Champaneles Sisters ens faran una visita guiada
pels voltants del Parc de les Olors de Celrà - Girona per
fer un reconeixement de les plantes silvestres comestibles. A continuació ens mostraran com fer aperitius
interessants, saborosos, nutritius i fàcils d’elaborar amb
aquestes plantes.
Inscripcions: 662 196 236 (places limitades)
Horari d’atenció telefònica: de dlluns a divendres de 9 h
a 15 h - Lloc: Parc de les Olors de Celrà - Girona
Data: 23 de març de 2019
Hora: 10.30 h - Hora d’acabament: 13 h - Preu: 15 €
Organitza: Parc de les Olors de Celrà - Girona
Web: https://parcdelesolors.com/parc-de-celra-girona/

El paper ho aguanta tot
El taller intensiu «El paper ho aguanta tot» planteja
una aproximació al món de les publicacions d’artista
posant el focus en aquells projectes que es concreten
en format d’edició. Explorarem els seus inicis, les tipologies i alguns exemples que ens permetin pensar com
les nostres idees es poden formalitzar en aquest àmbit.
Adreçat a artistes i a persones interessades en el món de
l’edició i la creació contemporània. El curs es realitzarà
amb un mínim de 5 i un màxim 10 persones.
Inscripcions: del 12 de febrer al 20 de març
Lloc: Cultural Rizoma, plaça de l’Església, 8
Data: 30 de març de 2019
Hora: d’11 a 14 h i de 16 a 19 h - Preu: 25 €
Organitza: Cultural Rizoma
Web: https://www.culturalrizoma.com/mediacioartistica/cursos/
Monogràfic sobre figura humana
Curs d’especialització que pretén formar als alumnes en
el coneixement de les diferents tècniques i usos artístics
de la pintura i el dibuix, a partir del treball específic al
voltant de la figura humana. A dues de les sessions del
curs es treballarà amb model. Dirigit a persones amb coneixements mitjans i avançats de pintura i dibuix.
Inscripcions: a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament fins al
29 de març.
Lloc: Escola d’Art de Celrà - Centre Cultural La Fàbrica
Dates: del 5 d’abril al 10 de maig
Hora: divendres de 18 h a 20 h - Preu: 100 €
Organitza: Àrea de Cultura
Monogràfic sobre assaig fotogràfic
Curs intensiu de perfeccionament en fotografia, on es
treballaran els continguts següents:
•
Plantejar un projecte fotogràfic per realitzar durant la primavera
•
Consells tècnics avançats
•
Perfeccionament d’il·luminació, reportatge, retrat
i edició
•
Descoberta de fotògrafs
•
Presentació del projecte i edició d’un llibre digital
Inscripcions: a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament fins al
29 de març
Lloc: Escola d’Art de Celrà - Centre Cultural la Fàbrica
Dates: 5 d’abril, 3 de maig, 7 de juny i 5 de juliol
Hora: de 18 a 21 h - Preu: 55 € - Organitza: Àrea de Cultura
Curs de Monitor/a per Setmana Santa.
Més informació al 637431553.

ACTIVITATS CASAL CAN PONAC
Durant el mes de març 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 a 17.30 h i de 17.30 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 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.
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 20 de febrer de 2019, a les 9 h a
Can Ponac.
DIJOUS
SMART AVIS: (mòbils d’última generació). El dijous 7 i el
dijous 21 de gener. De 16.30 a 17.30 h. Gratuït. Cal inscripció
prèvia. Amb la participació de voluntaris de l’Institut de Celrà.
INFORMÀTICA GRUP 3: De 17.30 a 18.30 h. Gratuït. Cal
inscripció prèvia.
DIVENDRES
ESPAI RESPIR: De 10 a 13 h. Cal inscripció prèvia.
ACTIVITATS ESPECIALS
Dia de la Dona Treballadora. Dilluns 04 de març de 2019. A
partir de les 16.30 h. Visualització del documental Teixidores
d’Història i xocolatada amb la col·laboració de la Junta del Casal.
Xerrada: «Consum i despesa energètica: Com podem
estalviar?». Dijous 28 de març de 2019. A les 16.30 h al
2n pis de Can Ponac. A càrrec de l’Institut Català d’Energia.

CAP
CAP (24 hores)
CAT Salut respon
Servei d’ambulància
Hospital Josep Trueta
Hospital Sta. Caterina
Farmàcia Dellonder
Farmàcia Batlllori

972 49 25 00
903 11 14 44
061
972 49 21 11
972 94 02 00
972 18 26 00
972 49 20 18
972 49 35 52

Emergències

112

972 492 001 - www.celra.cat

NOTÍCIES
El Centre Cívic La Fàbrica obre els diumenges i fa festa
setmanal els dimarts
Des de fa uns dies, el bar-restaurant del Centre Cívic La Fàbrica tanca les seves portes els dimarts per festa setmanal
i obre tots els diumenges. Les famílies que vulguin utilitzar
l’espai lúdic familiar municipal, poden fer-ho igualment els
dimarts a la tarda, de 16 a 20 h, sense servei de bar-restaurant.
Entra en funcionament el vial que uneix el C/ Germans Sàbat amb la ctra. de Palamós
S’ha obert a la circulació el nou vial que uneix el carrer Germans Sàbat amb la carretera de Palamós, a l’alçada de l’escola L’Aulet. L’Ajuntament ha demanat autorització a la Generalitat per instal·lar un semàfor en la cruïlla entre el nou
vial i la carretera de Palamós. Mentre no s’instal·li aquest
semàfor, els vehicles que entren a la carretera de Palamós
des de Germans Sàbat es trobaran que és obligatori el gir
a la dreta, en direcció a Bordils. Aquesta mesura s’implanta
provisionalment per motius de seguretat, de manera que
els conductors que vulguin anar en direcció a Girona hauran de fer la volta a la rotonda a prop del supermercat Dia.
L’Ajuntament ha demanat a les persones usuàries dels
vehicles que condueixin amb prudència, respectant els
senyals i el límit de velocitat, que en aquesta zona és de
30 km/h. Igualment, els vianants hauran de tenir en compte que amb la posada en marxa del nou vial, el pas a peu
s’haurà de fer forçosament per la passera de fusta habilitada amb aquest objectiu.
Els espectacles de David Planas, Xavier Bobés i Sergi
Belbel destaquen en la programació del Teatre L’Ateneu
Les propostes del Teatre L’Ateneu per al mes de març inclouen espectacles de diferents gèneres i per a tota mena
de públics, amb noms destacats com David Planas, Xavier
Bobés, Les Bianchis, Sergi Belbel, Zum-Zum Teatre i Samfaina de Colors.
Carol López ha dirigit David Planas i Glòria Sirvent a l’obra
Epodermis, un divertiment escrit per la mateixa directora
que proposa una sàtira sobre l’abús de poder. Aquest espectacle es va estrenar a la darrera edició del festival Temporada Alta i arriba a Celrà el dissabte 2, a les 20 h.
Xavier Bobés oferirà 10 funcions, entre el divendres 8
i el dilluns 11, del seu espectacle Cosas que se olvidan
facilmente, amb totes les entrades exhaurides. Aquesta
és una proposta insòlita per a només 5 espectadors per
funció, en la línia dels treballs de Xavier Bobés, creador
que ha aprofundit en el teatre d’objectes des de fa més
de 15 anys des de la seva companyia Playground. Ser-

gi Belbel és el director de Sàpiens, una comèdia de Roc
Esquius que ens qüestiona fins on arriba el poder de la
ment. Interpretada per Enric Cambray i Mireia Portas,
es va estrenar fa poc més d’un any a la sala Flyhard de
Barcelona i està fent gira per teatres de tot Catalunya.
Es representa a l’Ateneu el dissabte 30, a les 20 h. En
l’apartat familiar, els diumenges 10, 17 i 31 es podran
veure tres espectacles de gran qualitat: Les Clinck, de la
cia. Les Bianchis, i La Gallina dels ous d’or, de Zum Zum
Teatre, s’adrecen al públic més infantil, mentre que Els
cistells de la caputxeta, de Samfaina de Colors, incorpora
la música tradicional, entre altres elements escènics, per
entretenir públics de totes les edats.
Colles guanyadores de la rua de carnestoltes 2019
Categoria carrossa:
• 1r premi: La tribu
• 2n premi: Libertas Olimpics
Categoria comparsa: • 1r premi: La peixera
• 2n premi: Els fripats
Categoria grup:
• 1r premi: Va de contes
• 2n premi: Mag d’Oz

EXPOSICIONS
Tot el que fem, ho fem per carregar-nos-ho tot, de
Jordi Mitjà
El projecte que Jordi Mitjà presenta a l’espai de Cultural Rizoma té el seu origen en el marc del programa En
residència, coordinat per A Bao A Qu l’any 2015. Amb
un grup d’alumnes de l’aula d’acollida de l’Institut Milà
i Fontanals, van recuperar una sèrie de diapositives obsoletes que s’utilitzaven per impartir l’assignatura d’història de l’art per desenvolupar el projecte Paraules clau.
Per a l’exposició Tot el que fem, ho fem per carregar-nos-ho tot, l’artista ha transformat, reconstruït i
reorganitzat aquestes diapositives conformant l’Anarxiu Diapo. A través d’aquest ens planteja una sèrie de
qüestionaments i reflexions al voltant de la producció
d’imatges, del seu consum i dels usos i les capacitats crítiques -o acrítiques- que tenen actualment.
Lloc: Cultural Rizoma. Plaça de l’Església, 8
Data: 28 de març - Hora: 19 h - Data d’acabament: 25 de
maig - Organitza: Cultural Rizoma
Web: https://www.culturalrizoma.com/programacio/
exposicions/

CURSOS I TALLERS ESCOLA DE DANSA
Tallers de primavera
Adults: a partir de 14 anys a l’EMDC
Bachata: de 16.30 h a 17.30 h. 6 €
Lindy Hop: de 17.30 a 19 h. 6 €
*no és imprescindible venir en parella
Kung Fu: de 16.30 h a 17.30 h. 6 €
* 2 tallers: 10 €
Infants: de 8 a 11 anys.
Equilibris i aeris: de 16.30 a 18.30 h. 10 €
Inscripcions fins al 5 de març
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Data: 9 de març
Organitza: EMDC
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/
https://www.facebook.com/emdcelra/
Veu i Moviment amb Jordi Homs
Aquest treball està pensat per a les persones que utilitzen la veu com a eina de treball, per prevenir afeccions
vocals i treure un millor rendiment de la seva veu i de la
seva expressió.
Integra la veu en les direccions naturals del cos a través
del moviment el cant i la parla, afavorint que les pulsacions internes de la comunicació puguin trobar una expressió externa més fluida i harmonitzada des de l’acció
unificada del cos.
Lloc: Escola Municipal de Dansa de Celrà
Dates: del 6 de febrer al 19 de juny
Horari: dimecres, de 20 h 21.30 h
Preu: 80 € / Sessió solta: 15 €
Organitza: EMDC
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/
https://www.facebook.com/emdcelra/

Introducció a l’educació somàtica del moviment.
Body Mind amb Nina Piulats
Adreçat a totes aquelles persones de diferents àmbits
(arts escèniques, dansa i moviment, ioga, treball corporal, psicoteràpia, educació infantil, meditació, esports,
treball amb empreses, etc.) que desitgin conèixer una
nova eina i una forma d’apropar-se al moviment des
d’una perspectiva integradora i creativa.
Lloc: Escola Municipal de Dansa de Celrà
Dates: del 7 de febrer al 28 de març
Horari: dijous de 18 h a 20 h - Preu: 100 € / Classe solta:
20 € - Organitza: EMDC
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/
https://www.facebook.com/emdcelra/
Reeducació Postural amb Isabel Pla
Exercicis suaus per alliberar el cos de tensions i mals hàbits posturals. Lloc: Escola Municipal de Dansa de Celrà
Dates: del 7 de febrer al 20 de juny
Horari: dijous de 15.15 a 16.15 h
Preu: 58 € / Sessió solta: 10 € - Organitza: EMDC
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/
https://www.facebook.com/emdcelra/
Dansa clàssica per a adults. Iniciació. amb Isabel Pla
Lloc: Escola Municipal de Dansa de Celrà
Dates: del 7 de febrer al 20 de juny
Horari: dijous d’11.30 a 13 h
Preu: 75 € / Classe solta: 15 € - Organitza: EMDC
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/
https://www.facebook.com/emdcelra/
Contemporani intermedi. Tècnica Limon amb
Francesc Bravo
Lloc: Escola Municipal de Dansa de Celrà
Dates: del 20 de febrer al 24 d’abril
Horari: dimecres d’11.30 h a 13.30 h
Data d’acabament: 24/04/2019
Preu: 128 € / Classe solta: 20 € - Organitza: EMDC
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/
https://www.facebook.com/emdcelra/
Katsugen amb Liliana Pelman
Lloc: Escola Municipal de Dansa de Celrà
Dates: dissabtes 23 de febrer, 23 de març, 27 d’abril, 25
de maig i 22 de juny
Horari: d’11 h a 14 h - Preu: 30 €
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/
https://www.facebook.com/emdcelra/

AGENDA D’ACTIVITATS
Dissabte

2 de març

Taller d’il·lustració en família
Darrera sessió del taller de la Vane Zaro: il·lustrem una
història de Celrà.
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 11 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Teatre: ‘Epodermis’
A càrrec de David Planas i Glòria Sirvent
Taquilla: 13 € / Anticipada: 11 €
Venda d’entrades a www.ateneu.celra.cat o a taquilla a
partir d’1 h abans de l’inici de l’espectacle.
Lloc: Teatre L’Ateneu de Celrà - Hora: 20 h
Organitza: Àrea de Cultura

Diumenge

3de març

Carnestoltes Can Ponac
Dinar popular, entremès, arròs, postres, vi, aigua, cava,
cafè i licors.
Es premiaran les tres millors disfresses. Després de dinar
es farà la desfilada de disfresses. Cal portar coberts.
Lloc: Pavelló de la Fabrica - Hora: 14 h
Preu: 13 € socis i 15 € no socis
Organitza: Casal de Can Ponac

Celebració del
Día Internacional de la Dona
Actes del 4 al 7 de març

Dilluns

4 de març

Visualització del documental «Teixidores d’Història» i xocolatada
A partir de les 16.30 h a Can Ponac.
Amb la col·laboració de la Junta del Casal.

Dimarts

5de març

Taller per a noies joves sobre el cos
femení
Lloc: Local Jove - Hora: 17 h
Organitza: Àrea de Joventut

Dijous

7de març

Actes del dia internacional de les dones
Actes per a reivindicar la visibilitat i els drets de les dones.
Exposició dinàmica de fotografies de dones referents
però invisibles.
Lectura del manifest a càrrec de joves voluntàries.
Volem omplir la plaça, no hi faltis!
Lloc: Plaça de l’Església - Hora: de 17 a 18.30 h
Organitza: Àrees d’Igualtat i Joventut
Web: http://www.facebook.com/areaigualtatcelra

Hora del Conte - Igualtat
Hora del conte especial dedicada a la commemoració
del Dia de la dona: Nens i nenes, nenes i nens, de Marta
Esmarats.
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 17.30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà i Àrea d’Igualtat

Dissabte

9 de març

Teatre: Cosas que se olvidan fácilmente
Espectacle per a 5 espectadors, creat i interpretat per
Xavier Bobés - Taquilla: 13 € / Anticipada: 11 €
Venda d’entrades a www.ateneu.celra.cat o a taquilla a
partir d’1 h abans de l’inici de l’espectacle.
Lloc: La Fàbrica de Celrà - Hora: 12 h, 17 h i 20 h
Organitza: Àrea de Cultura

Celrà Music Tv
A través d’un programa de televisió, farem un repàs dels
grans èxits de la música catalana de tots els temps, des
de la Trinca fins a Txarango. Espectacle a càrrec d’alumnes i mestres de l’espai.
Lloc: Teatre L’Ateneu - Hora: 18.30 h - Preu: 2 €
Organitza: Associació el Local, espai musical
Web: https://www.facebook.com/espaimusicalcelra/

Diumenge

8 de març

Teatre: Cosas que se olvidan fácilmente
Espectacle per a 5 espectadors, creat i interpretat per
Xavier Bobés.
Taquilla: 13 € / Anticipada: 11 €
Venda d’entrades a www.ateneu.celra.cat o a taquilla a
partir d’1 h abans de l’inici de l’espectacle.
Lloc: La Fàbrica de Celrà
Hora: 17 h i 20 h
Organitza: Àrea de Cultura

Teatre a l’Aulet: Les vacances dels follets
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 4t A
(Teresa) representaran l’obra de teatre Les vacances dels
follets. Tothom hi està convidat.
Lloc: Escola L’Aulet
Hora: 21 h

Club de novel·la negra
Comentarem Yeruldegger, muertos en la estepa, d’Ian
Manook,
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 21 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

10 de març

16 de març

Fira de consum responsable
Fira per a fomentar el consum conscient, amb parades dels
principals productes i serveis que ofereixen cooperatives
i entitats d’economia social. Hi haurà un divertit taller de
reciclatge adreçat als infants. Lloc: Carretera de Palamós,
197. Al costat del Mercat de Brocanters - Hora: de 9 a 14 h
Organitza: Àrea de Promoció Econòmica i Ateneu Cooperatiu de terres gironines
Web: http://ateneucoopgi.org/agenda-cooperativa

Dijous

28 de març

Taller de manualitats amb la Momo
Taller de Manualitats per a mainada amb la Momo Vinyals - Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 17.30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Divendres

29 de març

Club de lectura jove

A flor de pell
Activitat vinculada a l’exposició «Susceptible». Qui busca, troba. «A flor de pell» és un taller que proposa de
forma pràctica l’observació del paisatge i d’aquells elements íntims i ínfims que el conformen, fonent-se amb
la pròpia percepció i vivències que atorguen valor i sentit. Apte per a adults, joves i infants (a partir de 6 anys),
15 places. Taller gratuït. Inscripció prèvia.
Lloc: Cultural Rizoma, plaça de l’Església, 8 - Hora: 11.30 h
Hora d’acabament: 13 h - Organitza: Cultural Rizoma
Web: https://www.culturalrizoma.com/programacio/
activitats/

Comentarem la novel·la Desconeguts, de David Lozano
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 11.30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Josep Pedrals a la Biblioteca de Celrà:
Al Gironès llegim
Recital de poesia a càrrec de Josep Pedrals, recent premi
Ciutat de Barcelona per la seva obra Els límits del Quim
Porta. Actes del cicle “Al Gironès llegim”
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 20.30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

47è aplec de la sardana de Celrà
Ballada de sardanes amb les cobles Mediterrània, Ciutat
de Girona i Bisbal Jove. Dinar popular, menú: fideuà, pollastre i botifarra, pa, beguda, postres i cafè.
Tiquets: Can Ponac, Can Sixte Alzina i Llibreria Biscle
Lloc: Plaça de la Sardana i pavelló de les Piscines
Hora: 10 h ballada de sardanes i 14 h dinar
Organitza: Agrupació Sardanista de Celrà

Teatre: Cosas que se olvidan fácilmente
Espectacle per a 5 espectadors, creat i interpretat per
Xavier Bobés - Taquilla: 13 € / Anticipada: 11 €
Venda d’entrades a www.ateneu.celra.cat o a taquilla a
partir d’1 h abans de l’inici de l’espectacle.
Lloc: La Fàbrica de Celrà - Hora: 12 h, 17 h i 20 h
Organitza: Àrea de Cultura

Teatre familiar: Les Clinck
A càrrec de la Cia. Les Bianchis
Taquilla: 8 € / Anticipada: 6 €
Venda d’entrades a www.ateneu.celra.cat o a taquilla a
partir d’1 h abans de l’inici de l’espectacle.
Lloc: Teatre L’Ateneu de Celrà - Hora: 18 h
Organitza: Àrea de Cultura

Dilluns

11de març

Teatre: Cosas que se olvidan fácilmente
Espectacle per a 5 espectadors, creat i interpretat per
Xavier Bobés - Taquilla: 13 € / Anticipada: 11 €
Venda d’entrades a www.ateneu.celra.cat o a taquilla a
partir d’1 h abans de l’inici de l’espectacle.
Lloc: La Fàbrica de Celrà - Hora: 17 h i 20 h
Organitza: Àrea de Cultura

Taller de cuina saludable
Lloc: Local Jove - Hora: 17 h
Organitza: Àrea de Joventut

Conferència: Les claus per aconseguir
una empresa més productiva
Sota el títol “Les claus per aconseguir una empresa més
productiva”, la conferència tindrà els objectius de fer
reflexionar els directius/ves, empresaris/es o gerents
de les empreses, sobre de quina manera utilitzen les
8 claus per aconseguir una empresa més productiva. I
explicar com es pot treure més profit de cada un dels
punts i com es poden desenvolupar a l’empresa.
1. Estructura organitzativa definida
2. Analitzar, entendre i controlar els costos i resultats
3. Mesurar els processos i resultats a través d’indicadors
4. Comunicació fluida i eficient
5. Aprofitar al màxim les eines que tenim al nostre abast
6. Processos estandarditzats i optimitzats
7. Sistema de Millora contínua
8. Pensament estratègic
Cal inscripció prèvia a sol@celra.cat o bé trucant al 972
49 25 67
Lloc: Centre de Promoció Econòmica. C. Bòbiles 9
Hora: de 19 a 20.30 h - Organitza: Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
Web: https://www.facebook.com/
events/2227546330790253/

Dimecres
Divendres

Dissabte

13 de març

Taller per a joves de cosmètica natural,
fem una mascareta facial
Lloc: Local Jove - Hora: 17 h - Organitza: Àrea de Joventut

Dijous

14 de març

Club de lectura Infantil
Comentarem El Vol de l’oreneta, de David Cirici.
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 17.30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Divendres

15 de març

Presentació del llibre Després del procés, què? reflexions de la generació que
ve, de Pagès editors
És el primer llibre sobre el procés sobiranista fet en clau
generacional, escrit per joves nascuts entre finals dels 80
i principis dels 90, i que tenen en comú haver participat
del moviment independentista i altres moviments socials
emergents en els darrers anys. Presentarà Joan Miró, com
a coordinador del llibre; Intervindran Mercè Amich i Mar
Camps, autores del primer capítol. Moderarà l’acte Enric
Carreter. Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 19 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Diumenge

17

de març

Teatre familiar: La gallina dels ous d’or
A càrrec de la cia. Zum Zum Teatre
Taquilla: 8 € / Anticipada: 6 € - Venda d’entrades a www.
ateneu.celra.cat o a taquilla a partir d’1 h abans de l’inici
de l’espectacle - Lloc: Teatre L’Ateneu de Celrà - Hora: 18 h
Organitza: Àrea de Cultura

Dijous

21de març

Club de lectura. Al Gironès llegim
Hora del conte dedicada a la poesia. Tan petita i ja saps...
versos de Maria-Mercè Marçal, a càrrec de la Cia. ClarArt.
Actes inclosos en el cicle «Al Gironès llegim».
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 17.30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Divendres

22 de març

Club de lectura
Comentarem La tierra baldía, de T.S. Eliot.
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 21 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Dissabte

Teatre a l’Aulet: Els besnéts del gat
amb botes
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 2n
(Anna) representaran l’obra de teatre Els besnéts del gat
amb botes. Tothom hi està convidat.
Lloc: Escola l’Aulet
Hora: 21 h

Dissabte

30 de març

Bebeteca amb l’Olga Cercós
Contes d’animals, a càrrec de l’Olga Cercós. Contes per a
la mainada més petita de cada casa.
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 10.30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Teatre: Sapiens
De Roc Esquius
Taquilla: 13 € / Anticipada:1 €
Venda d’entrades a www.ateneu.celra.cat o a taquilla a
partir d’1 h abans de l’inici de l’espectacle.
Lloc: Teatre L’Ateneu de Celrà
Hora: 20 h
Organitza: Àrea de Cultura

23 de març

Vides creuades, de Robert Altman (1993)
Basada en relats de Raymond Carver, retrata la vida
quotidiana de diversos personatges de los Àngeles, que
entren en relació. Lloc: Teatre L’Ateneu - Hora: 20.30 h
Organitza: Cineclub21 de Celrà

Diumenge

24 de març

Nit de REGGAE amb Afrikan Warriors al
CPJ El Moll
Els Afrikan Warriors són experts en muntar festes increïbles per Celrà i els voltants, i en aquesta ocasió tornen
a aterrar al Moll per fer-nos ballar amb el millor reggae
gràcies al seu Sound System! Som-hi!
Lloc: CPJ El Moll - Hora: de 23 h a 2 h
Organitza: Jovent de Celrà i Afrikan Warriors

Dimarts

26 de març

Taller de maquillatge: pintar ungles
Lloc: Local Jove - Hora: 17 h
Organitza: Àrea de Joventut

Club de lectura: Al Gironès llegim
Club de lectura especial. Comentarem La matèria de l’esperit, de Jaume Cabré. Acte del cicle “Al Gironès llegim”.
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 21 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Diumenge

31de març

Teatre familiar: Els Cistells de la
Caputxeta
A càrrec de Samfaina de Colors
Taquilla: 8 € / Anticipada: 6 €
Venda d’entrades a www.ateneu.celra.cat o a taquilla a
partir d’1 h abans de l’inici de l’espectacle.
Lloc: Teatre L’Ateneu de Celrà - Hora: 18 h
Organitza: Àrea de Cultura

AGENDA ESPORTIVA
Dissabte 2 de març
A les 11 h CEJ Celrà - Fornells, mini femení
A les 11 h CEJ Celrà - Bàsquet Gifreu, pre mini masculí
A les 12.30 h CEJ Celrà - CB Bescanó, pre infantil masculí
A les 17.30 h CEJ Celrà - FE Begur, cadet masculí
Diumenge 3 de març
A les 10.30 h CEJ Celrà - CB Quart, sots 25 masculí
A les 12 h CEJ Celrà - Montessori Palau, sots 25 femení
Divendres 8 de març
Tennis Taula: A les 21.30 h al pavelló de les piscines CTT
Celrà - CTT Campllong
Divendres 15 de març
Tennis Taula: A les 21.30 h al pavelló de les piscines CTT
Celrà - CTT Campllong
Dissabte 16 de març
A les 9.30 hores CEJ Celrà - FE Begur, mini masculí
A les 11 hores CEJ Celrà - UE Bàsquet Cadaqués, mini femení

Diumenge 17 de març
A les 12 h CEJ Celrà - CB Salt, sots 25 femení
Divendres 29 de març
Tennis Taula: A les 21.30 h al pavelló de les piscines CTT
Celrà - CTT Bàscara
Dissabte 23 de març
A les 11 h CEJ Celrà - Cassanenc, mini femení
A les 12.30 h CEJ Celrà - CB Salt, pre infantil masculí
A les 17.30 h CEJ Celrà - Cassanenc, cadet masculí
Diumenge 24 de març
A les 12 h CEJ Celrà - BC Torroella, sots 25 masculí
Dissabte 30 de març
A les 9.30 hores CEJ Celrà - CB Blanes, mini masculí
Diumenge 31 de març
A les 12 hores CEJ Celrà - CB L’Escala, sots 25 femení

