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

Dictamen sobre l’aprovació provisional de la Mod-
ificació Puntual número 12 del PGOU de Celrà (exp. 
x832/2018).

Dictamen sobre l’aprovació del text refós de la Mod-
ificació Puntual número 17 del PGOU de Celrà (exp. 
x158/2018).

Dictamen sobre la ratificació del decret d’Alcaldia 
108/2019, de 8 de febrer, de compareixença en el Re-
curs contenciós administratiu número 428/2018 davant 
el Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona, interpo-
sat pel Comitè Legal per a la Lluita contra la Discrimi-
nació contra l’acord de Ple de l’Ajuntament de Celrà, de 
data 9 de setembre de 2014, que aprovava la Moció de 
suport a la campanya civil internacional contra l’Estat 
d’Israel (exp. x159/2019).

Dictamen sobre l’aprovació inicial de la modificació 
del Reglament de funcionament de les escoles bressol 
municipals de Celrà (exp. x163/2019).

Dictamen sobre l’aprovació inicial de les bases reg-
uladores per a l’atorgament de subvencions per reha-
bilitar les façanes del carrer Sant Feliu de Celrà (exp. 
x252/2019).

Dictamen sobre la modificació pressupostària 
número 2/2019, mitjançant suplement de crèdit (exp. 
x221/2019).

Dictamen sobre el manifest del Dia Internacional de 
la Dona (exp. x224/2019).

Tots els acords es van aprovar per unanimitat, ex-
cepte el dictamen sobre la modificació pressupostària 
número 2 es va aprovar per majoria absoluta, amb 
els vots favorables dels grups CUP-PA i PDeCAT i  l’ab-
stenció del grup ICelrà-ERC.

Xerrada: ‘Lluita contra la impunitat a la Mediterrà-
nia’, el 6 d’abril a l’Ateneu
Amb el títol “Memòria, exili, desaparicions forçoses i 
lluita contra la impunitat a la Mediterrània”, el dissab-
te 6 d’abril tindrà lloc a l’Ateneu de Celrà una xerrada 
organitzada per l’associació Sodepau i l’Ajuntament de 
Celrà. L’acte començarà a les 5 de la tarda i anirà seguit 
d’una actuació de dansa titulada Aidez-Moi, a càrrec de 
dos alumnes de l’Escola Municipal de Dansa de Celrà.
Hi intervindran Felipe Moreno Martín, de la Xarxa cata-
lana i balear de suport a la Querella Argentina; Fawda 
Mahmoud, de Families For Freedom; Mariam Al Hallak, 
de l’associació Famílies de “César”; Abeer Farhoud, artis-
ta i activista, i Nassera Dutour, de la Federació Euro-Me-
diterrània contra les desaparicions forçoses (Femed).

La majoria de respostes sobre el mercat troben 
correctes la ubicació i l’horari
Les persones usuàries del mercat municipal consideren, 
en la seva majoria, que la seva ubicació, l’horari i l’ac-
cessibilitat són correctes. La majoria de persones que 
no utilitzen el mercat han indicat que l’horari actual és 
insuficient i proposen allargar-lo unes hores a la tarda.
Durant el procés participatiu sobre la ubicació del mer-
cat municipal de Celrà, portat a terme la setmana de 
l’11 al 17 de març, han emès el seu vot 267 persones. 
D’aquest total, 16 ho han fet telemàticament, 28 han 
votat al punt fix situat a l’ajuntament i la resta (223) han 
emès el seu vot a la parada mòbil.
Podeu veure un resum de les respostes rebudes a celra.
cat.

La revista La Llera del Ter rep el premi Carles 
Rahola de Comunicació
La revista La Llera del Ter ha estat guardonada amb el 
premi a la millor iniciativa de comunicació institucional, 
en el marc de la desena edició dels Premis Carles Rahola 
de Comunicació Local, que organitzen la demarcació de 
Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya i la Dipu-
tació de Girona. En nom de l’Associació Cultural La Llera 
del Ter, impulsora de la revista, van recollir el premi Mar 
Camps i Lia Pou, en un acte que va tenir lloc el 7 de març 
a l’Auditori de Girona. El vídeo que acompanya aquesta 
nota, gravat per Ràdio Celrà, recull aquest moment.
La Llera del Ter tracta temes locals d’actualitat, de re-
cerca històrica, d’art i cultura popular dels municipis 
de Celrà, Bordils, Flaçà i Sant Joan de Mollet. Creada el 
1996, la revista va viure una primera etapa que es va 
interrompre l’any 2011. Cinc anys després, el juliol de 
2016, l’associació va decidir donar-li un nou impuls, 
coincidint amb el 20è aniversari de la seva creació.
Segons el jurat dels premis Carles Rahola, l’Associació 
Cultural La Llera del Ter «ha recuperat la història d’una 
revista molt ben elaborada, amb periodisme de proxi-
mitat i amb varietat de gèneres, i ha sabut engrescar les 
generacions més joves -molts d’ells, estudiants de pe-
riodisme-, que segur que aprendran de l’experiència».
Va lliurar el premi Elisabet Don, membre de la Junta del 
Col·legi de Periodistes de Girona.
Podeu veure tota la informació sobre aquesta edició 
dels premis al web dels Premis Carles Rahola de Comu-
nicació Local: www.premiscarlesrahola.cat.

S’inicia el procés de preinscripció escolar per al 
curs 2019-2020
L’Ajuntament de Celrà informa les famílies sobre el perí-
ode de preinscripció a les escoles d’educació infantil i 
primària del municipi per al curs 2019-2020.
Tot i que aquest procediment és competència exclusiva 
del Departament d’Educació de la Generalitat de Cata-
lunya, l’Ajuntament de Celrà us vol facilitar l’accés a la 
informació dels tràmits a seguir.
El Departament d’Educació ha establert el termini de 
presentació de sol·licituds, comprès entre el 29 de març 
i el 9 d’abril, ambdós inclosos.
Heu de presentar la sol·licitud al centre educatiu sol·lic-
itat en primera opció. Teniu tota la informació sobre 
horaris i documentació a celra.cat.

Especialista en control d’espècies invasores, conser-
vació de la biodiversitat i usos recreatius a la natura
Què oferim: Una formació a mida molt pràctica que aju-
darà a tenir les bases per una futura feina relacionada 
amb l’àmbit natural i us recreatiu de la natura. 
Introducció a la gestió d’espais naturals i culturals i a la 
seva divulgació (80h) 
Actuacions en el medi natural (55 h)
Captura en viu d’espècies depredadores (16 h)
Certificat fitosanitari (60 h) Qualificat
Atenció al client (19 h)
Formació: març 2019 – maig 2019 
Destinat a joves entre 18 i 29 anys que no treballin ni 
estudiïn amb la ESO o un CFGM. 
Més informació a mponsati@gentis.org
Lloc: Centre de Promoció Econòmica
Data: de l’1 d’abril al 28 de maig
Hora: de 9 a 14 h
Organitza: Fundació Gentis, amb el suport de l’Àrea de 
Promoció Econòmica i el cofinançament del programa 
de Garantia Juvenil del SOC.

Tallers de cuina a càrrec de Faves Comptades
Taller adreçat a persones interessades en l’alimentació 
saludable i de temporada, a aquelles que estan avor-
rides 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 te-
nir interès a conèixer una manera diferent de cuinar els 
productes que normalment ja cuinem a casa i on cadas-
cú 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: 11 d’abril: Cada dia pasta i arròs, quins altres ce-
reals 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

Curs “Inversió a llarg termini”
Per venir dilluns 15 i 29 d’abril de 18 a 20 h, pots inscriu-
re’t a www.ddgi.cat/formacioenxarxa
D’abril a octubre de 2019 es faran dues tardes de dilluns 

al mes de sessions formatives sobre finances, per a mi-
llorar l’economia familiar i la de la pròpia empresa. Per 
a una economia sostenible i una inversió responsable, 
forma’t! Que no t’espantis les finances!
A càrrec de Carles Colominas, de Nova Formació
Lloc: Centre de Promoció Econòmica
Data: del 15 d’abril al 28 d’octubre
Hora: De 18 a 20 h
Organitza: Àrea de Promoció Econòmica, amb el cofi-
nançament del programa Catalunya Emprèn
Web: http://facebook.com/PromocioEconomicaCelra

Durant el mes d’abril podeu adreçar-vos a l’Oficina Mu-
nicipal 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 Res-
pir 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 ins-
cripció prèvia. 
INFORMÀTICA GRUP 2: D’11 a 12 h. Gratuït. Cal inscrip-
ció prèvia. 

BOLES DE LA SORT: Els dimecres a les 17 h juguem a 
les boles de la sort. 
CAMINADA: Dimecres 10 d’abril, a les 09.30 h, a Can Ponac.

DIJOUS
SMART AVIS: (mòbils d’última generació). El dijous 4 i el 
dijous 25 d’abril. De 16.30 h 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
Matí de la Salut Física. Dimecres 10 d’abril. A partir de les 
09.30 h. Caminada  per l’entorn de Celrà i, a la tornada, ta-
ller d’estiraments a càrrec d’Anna Paretas a Can Ponac

Xerrada: «Aprèn a controlar l’insomni: Que res et tre-
gui la son». Dijous 25 d’abril. A les 17.30 h al 2n pis 
de Can Ponac. A càrrec de Pilar Carmona, metgessa de 
família del CAP de Celrà.

Ajuntament de Celrà

Ajuntament 972 49 20 01
Servei de vigilància 683 176 606
Centre Cívic 644 363 835
Biblioteca Municipal 972 49 41 41
Ràdio Celrà 107.7 972 49 30 03
Piscina Municipal 972 49 30 30
Pavelló d’esports 972 49 29 83
Deixalleria 972 49 34 84
Emergències servei llum 606 94 18 73
Serveis Socials 972 49 22 24
Àrea Promoció Econòmica 972 49 25 67
Casal Gent Gran (Can Ponac) 972 49 47 67
Cafè de l’Ateneu 972 49 24 25
Oficina de Correus 972 49 48 51

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

ACTIVITATS CASAL CAN PONAC

CURSOS I TALLERS

NOTÍCIES

EXPOSICIÓ D’ARTISTES D’ALENYÀ, POBLE AGER-
MANAT AMB CELRÀ, I ALUMNES DE L’ESCOLA D’ART
Lloc: Vestíbul del Teatre L’Ateneu.
Dates: del 16 d’abril al 6 de maig. 
Amb la participació dArt Alénya, i Foyer Laique.

EXPOSICIONS

Les oportunitats dels cicles formatius
Abans de les preinscripcions, organitzarem espais 
d’informació i debat per a joves i famílies sobre els 
cicles formatius. 
Demana tota la informació a través d’un whatsapp 
al 637431553.

Dissabte 6 d’abril
TRAILWALKER 2019. RECORREGUT 50 KM: CELRÀ – 
SANT FELIU DE GUIXOLS
La Trailwalker és un desafiament esportiu i solidari or-
ganitzat per Oxfam Intermón que consisteix a recórrer 
100 km o 50 km (nou recorregut a partir d’aquest any 
2019) en un màxim de temps determinat. No és una cur-
sa; l’objectiu és que les 4 persones que fan el recorregut 
el comencin i l’acabin junts, reforçats per l’equip de su-
port. Cada equip es compromet a recaptar un mínim de 
1.500 euros de donatius. Enguany i per primera vegada, 
hi ha un recorregut de 50 km que té el punt de sorti-
da a Celrà. Molta sort i moltes gràcies a tots els equips 
inscrits. 
Per a més informació:
https://trailwalker.oxfamintermon.org/ca

Petanca: Lliga entre casals Celrà – Can Gibert
A les 9 hores
Lloc: Pistes municipals de petanca de Celrà

Partits de bàsquet:
A les 16 hores CEJ Celrà – Cassanenc, mini femení 
A les 17.30 hores CEJ Celrà –Arbúcies, cadet masculí

Diumenge 7 d’abril
Bàsquet
A les 10.30 hores CEJ Celrà –Cellera Amer Hipra, pre in-
fantil
A les 12 hores CEJ Celrà –Palafolls, sots 25 masculí

Dimecres 10 d’abril
MATÍ SALUDABLE! ACTIVA LA VIDA!
Hora: 9.30 h
Lloc: Sortida des de Can Ponac
Activitat: Caminada per l’entorn i sessió d’estiraments.
Organitzat per l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Celrà 
i el servei Jubilus amb motiu del dia Mundial de l’activi-
tat física, l’esport i la Salut (dia oficial 6 d’abril)

Dijous 11 d’abril
PARC DE SALUT. ACTIVA LA VIDA!
Hora: 9.15 h
Lloc: Parc de salut de la zona esportiva
Activitat: dinamització al parc de salut a càrrec d’Estela 
Gómez.
Organitzat per l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Celrà 
i Dipsalut amb motiu del Dia Mundial de l’activitat física, 
l’esport i la salut (dia oficial: 6 d’abril)

Dissabte 13 d’abril
Bàsquet
A les 10 hores CEJ Celrà-Sant Feliu Blau, pre mini masculí
A les 19.45 hores CEJ Celrà –Vall d’en Bas, sots 25 femení

Diumenge 14 d’abril
JORNADA D’ACTIVITAT FÍSICA I SALUT ( zona espor-
tiva )
ACTIVA LA VIDA!!! 
Amb motiu de la celebració del Dia Mundial de l’acti-
vitat física, l’esport i la salut (dia oficial: 6 d’abril) l’Àrea 
d’Esports de l’Ajuntament de Celrà juntament amb l’ABS 
del CAP de Celrà i el gimnàs La Llera de Celrà organitzen 
un matí d’activitat física a la zona esportiva.
Activitats:
A les 9.30 hores sortida de marxa nòrdica a càrrec de 
Nòrdic Walking Girona.
A partir de les 10 hores, a la pista exterior de la zona 
esportiva activitats dirigides a càrrec dels monitors/es 
del gimnàs La Llera.
10 a 11 h, exhibició i sessió oberta de defensa personal
11.15 a 11.45 h, entrenament Hit 
12 a 13 h, sessió de Zumba
Hi haurà la carpa saludable amb avituallament.
Per a l’activitat de nòrdic walking les places són limita-
des i cal inscripció prèvia (gratuïta) al correu esports@
celra.cat fins màxim dijous 11 d’abril.

Dissabte 27 d’abril
A les 9.30 hores CEJ Celrà –Sant Gregori, mini masculí
A les 10 hores CEJ Celrà –Cristianenc, pre infantil mas-
culí
A les 12.30hores CEJ Celrà –Escola Pia Olot, sots 25 mas-
culí

Diumenge 28 d’abril
A les 10.30 hores CEJ Celrà – Hostalric, sots 25 masculí

AGENDA ESPORTIVA



Dilluns 1 d’abril

Taller de cosmètica natural

Lloc: Local Jove
Hora: 17 h
Organitza: Àrea de Joventut

Dijous 4  d’abril

Club de lectura infantil

Comentarem i passarem una bona estona amb el còmic 
d’aventures Solos, de Bruno Gazzotti.
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 17.30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Divendres 5  d’abril

Club de novel·la negra

Comentarem El domador de lleons, de Camilla Läckberg
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 21 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Dissabte 6  d’abril

Memòria, exili, desaparicions forçoses 
i lluita contra la impunitat a la Mediter-
rània

Xerrada a càrrec de: Felipe Moreno Martín (Xarxa catala-
na i balear de suport a la Querella Argentina)
Fadwa Mahmoud (Families for Freedom)
Mariam Al Hallak (Associació Famílies de “César”)
Abeer Farhoud (artista, activista)
Nassera Dutour (Federació Euro-Mediterrània contra les 
desaparicions forçoses (Femed)
Cloenda amb la coreografia «Aidez-moi», de G. Teixidor i 
C. Venzal, alumnes de l’Escola de Dansa de Celrà.
Lloc: Teatre L’Ateneu de Celrà
Hora: 17 h
Organitza: Sodepau i Ajuntament de Celrà

Dimecres 10  d’abril

Taller de cuina per a joves

Lloc: Local Jove
Hora: 17 h
Organitza: Àrea de Joventut

Dijous 11 d’abril

Taller de la Momo

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

Taller de cuina, a càrrec de Faves 
Comptades

Cada dia pasta i arròs? Quins altres cereals puc cuinar?
Inscripcions fins al 5 d’abril per instància a l’Ajuntament 
o a la seu electrònica www.celra.cat.
Més informació: 972 49 30 26 o a cultura@celra.cat.
Lloc: Cuina del Local Jove
Hora: 18.30 h
Hora d’acabament: 20.30 h
Preu: 20 €
Organitza: Àrea de Cultura

Xerrada educativa: Canvis, pèrdues i 
dols. 

Com acompanyar els nostres fills i filles en moments 
de canvis vitals o quan pateixen pèrdues significa-
tives
Conversa amb Àngels Miret, mestra jubilada, psicope-
dagoga i especialista en processos de dol. Adreçada a 
famílies amb fills i filles de 0 a 18 anys.
Lloc: Sala polivalent Teatre L’Ateneu - Hora: 18.30 h
Organitza: Àrea d’Educació i AFAs del municipi

Divendres 12  d’abril

Al Gironès llegim - Club de lectura es-
pecia l

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

Dissabte 13  d’abril

Dia Internacional de l’Art 2019

L’Escola d’Art de Celrà surt al carrer
L’Aula de l’Escola d’Art de Celrà es trasllada al carrer per-
què tots els visitants puguin ser artistes per una estona. 
Vine en família a realitzar els tallers que hem preparat:
“Pintem en família”: taller de pintura per a tothom. A 
càrrec de Kim Perevalsky, professor de dibuix i pintura.
“Experimenta en un mar de fang”: taller de ceràmica. A 
càrrec de Montse Seró, professora de ceràmica.
“Retrat de família”. Composa, dispara i imprimeix el teu 
retrat. A càrrec de Jordi Ribot, professor de fotografia.
Lloc: Plaça de l’Ajuntament, davant del Centre Cultural 
La Fàbrica.
Hora: de 10 a 14 h - Artistes participants: Professors de 
l’Escola d’Art de Celrà.
Organitza: Escola Municipal d’Art (Ajuntament de Celrà).

A-TACA

Projecte Street Art
1a edició
Vine a visitar les creacions d’art urbà realitzades pel Lo-
cal Jove i l’Escola d’Art de Celrà.
Ubicació: Centre Cultural La Fàbrica i Ctra. de Juià.
Organitza: Ajuntament de Celrà, Ajuntament de Lla-
gostera i Ajuntament de Cassà de la Selva

Totes les històries possibles

En el marc de la celebració del Dia Internacional de l’Art, 
i partint de la proposta de Jordi Mitjà per a l’exposició 
“Tot el que fem, ho fem per carregar-nos-ho tot”, plante-
gem un taller obert en el qual treballarem la manipula-
ció d’imatges d’obres rellevants de la història de l’art per 
tal de construir-ne el nostre relat alternatiu.
Lloc: Cultural Rizoma (plaça de l’Església, 8)
Hora: de 10 a 14 h
Organitza: Cultural Rizoma, sccl
Web: https://www.culturalrizoma.com/programacio/
activitats/

Cinema: «Fills dels homes», d’Alfonso 
Cuarón (2006)

Thriller futurista situat al 2027 que aconsegueix crear un 
retrat desolador de la nostra societat.
Lloc: Teatre L’Ateneu de Celrà
Hora: 20.30 h
Organitza: Cineclub21 de Celrà

Diumenge 14  d’abril

Sortida al Carnaval d’Alenyà, ciutat 
agermanada amb Celrà

Sortida en bus: a les 9 h davant de Can Ponac
Tornada aproximada a les 19 h
Gratuït

Dilluns 15  d’abril

Torneig de futbol Júnior

Torneig de futbol Júnior (12 a 16 anys).
Equips mixtes (cada equip ha de tenir, almenys, 2 noies). 
Inscripcions fins al 5 d’abril als Local Jove de la Llera del 
Ter o al PIDCE (dimarts 2a hora del pati de l’IES).
Lloc: Nova pista de futbol (costat del CAP)
Hora: de 9.30 a 14 hPreu: 2 € per persona
Organitza: Àrea de Joventut

Dimarts 23  d’abril

Festa de Sant Jordi

Xocolatada, parades de llibres i roses, tallers per a la 
mainada, hora del conte: Contes de Sant Jordi a càrrec 
de la Cia. Contes Roger.
Lloc: Plaça de l’Ajuntament - Hora: 16.30 h
Organitza: AMPA L’Aulet, AFA Les Falgueres, Local Jove i 
Biblioteca de Celrà.

AGENDA D’ACTIVITATS Dijous 25  d’abril

Taller de la Momo

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

Taula de dones

Trobada intercultural de dones del Ter-Gavarres per fer 
xarxa i preparar accions a fer durant el 2019 per vetllar 
per la igualtat de drets entre dones i homes. Farem 
recull de moltes idees d’accions grupals a fer. Volem 
comptar amb la teva participació!
Dinamitzat per: Àrea d’Igualtat i l’Associació Vincle
Lloc: Centre de Promoció Econòmica, espai d’igualtat
Hora: 18 h

Divendres 26  d’abril

Teatre a l’Aulet: “Daniela la pirata”

Sessió oberta a les famílies i al poble de l’obra de teatre 
Daniela la pirata que els i les alumnes de P5 A i B (Ariad-
na, Anna i Marta) s’han preparat a l’escola.
Tothom hi està convidat!
Lloc: Escola L’AuleT
Hora: 20 h

Club de lectura

Comentarem Stabat Mater, d’Antonio Tarantini
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 21 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

II Concurs de PD al Moll!

Arriba la Festa Major de Celrà! I per començar amb 
bon peu... celebrem el II Concurs de PD al Moll, una 
festassa on punxadiscos locals i novells crearan una nit 
inoblidable! I tu en pots formar part! Inscriu-te enviant 
un correu a joventdecelra@gmail.com abans del 14 
d’abril! El guanyador tindrà un premi súper especial! 
Ens hi veiem!
Lloc: CPJ “El Moll”
Hora: 12 de la nit
Organitza: Jovent de Celrà

Dissabte 27 d’abril

Excursió fins al Castell de Mabarrera 

Punt de sortida: davant del CAP
Hora: 10 h

Esmorzar: pa amb xocolata

Hora: 11 h
Castell de Mabarrera (Palagret)

Espectacle familiar “Sant Jordi al re-
vés!”

Cia. La Minúscula
Hora: 11.30 h
Castell de Mabarrera (Palagret)

Bebeteca

“La princesa de Sant Jordi”, a càrrec de Piruleta Contes
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 10.30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Dissabte 27 d’abril (continuació):

Dia Internacional de la Dansa

Actes per celebrar el Dia Internacional de la Dansa:
Horari: de 16.30 a 19 h - Lloc: Plaça de l'Estació. 
Actes gratuïts i oberts a tothom
• Presentació dels treballs dels alumnes de l’EMDC.
• Taller de Soundpainting. Experimentarem amb el 
llenguatge i els símbols bàsics del moviment. A càrrec 
de Col·lectiu Free’t. El taller és gratuït però cal inscripció 
prèvia al 972 49 26 58 o escoladedansa@celra.cat.
• Lectura del manifest
• Performance 003# amb Col·lectiu Free’t.
• Espectacle familiar ‘Hippos’. Fi de festa amb l’especta-
cle de Quim Bigas i Zum Zum Teatre.
Organitzen: Escola Municipal de Dansa i Àrea de Cultura.

Presentació del llibre “Segones opor-
tunitats”, de Rosa Torrent

Presentaran el llibre Mariona Ventura i l’autora del llibre, 
Rosa Torrent - Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 19 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

La Màgia del Mag Lari

Màgia, música i sobretot molt d’humor són els princi-
pals ingredients de “La Màgia del Mag Lari”. Un show per 
a tots els públics, on petits i grans gaudeixen d’aquesta 
enginyosa i alhora divertida posada en escena.
Taquilla: 15 € / Anticipada: 12 € (http://ateneu.celra.cat)
Venda d’entrades a http://ateneu.celra.cat o a taquilla a 
partir d’1 h abans de l’inici de l’espectacle.
Lloc: Pavelló de les Piscines - Hora: 20.30 h
Organitza: Àrea de Cultura

Club de lectura especial

Comentarem “Sodoma i Gomorra I”, de Marcel Proust - 
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 21 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Diumenge 28  d’abril

Fira d’Entitats

Parades de les entitats de Celrà
De 10 a 14 h a la Pl. de l’Església i Pl. Catalunya.
Lectura de textos del taller d’escriptura creativa 
A les 11.30 h al Pati Feliu
El Pot Petit en concert – La Gran Festa!
A les 17 h al Pavelló de Les Piscines. 
Gratuït - Preparats per ballar? Per cantar? Per riure? La 
Jana i en Pau us conviden a gaudir d’un concert on po-
dreu veure els personatges més emblemàtics de dins El 
Pot Petit i cantar les seves cançons. El lleó vergonyós, els 
pirates, el cuc poruc, la formiga rockera... només són al-
guns dels seus grans hits que podreu cantar i ballar en di-
recte amb en Pau, la Jana i la Melmelada Band al complet!
Organitza: Coordinadora de Festes i Ajuntament de Celrà

Dimarts 30  d’abril

Taller de maquillatge

Lloc: Local Jove
Hora: 17 h

Curs iniciació Lindy Hop
Lloc: Escola Municipal de Dansa de Celrà
Dates 6 i 13 abril, 4 i 11 maig, 1, 15 i 29 juny
Horari: de 17 a 19 h - Preu: 112 € (una sessió: 20 €)
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
Data: 3 d’abril - Horari: d’11.30 a 13 h - Preu: 64 €
Organitza: EMDC
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/ 
https://www.facebook.com/emdcelra/

Veu i Moviment amb Jordi Homs
Lloc: Escola Municipal de Dansa de Celrà
Data: 3 d’abril - Horari: de 20 a 21.30 h - Preu: 120 €
Organitza: EMDC
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/ 
https://www.facebook.com/emdcelra/

Dansa clàssica per a adults. Iniciació. Amb Isabel Pla
Dansa clàssica per a adults a nivell d’iniciació.
Lloc: Escola Municipal de Dansa de Celrà

Data: 4 d’abril - Horari: d’11.30 a 13 h - Organitza: EMDC
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/
https://www.facebook.com/emdcelra/

Reeducació postural amb Isabel Pla
Lloc: Escola Municipal de Dansa de Celrà
Data: del 4 d’abril al 20 de juny
Horari: de 15.15 a 16.15 h - Preu: 85 € - Organitza: EMDC
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/ 
https://www.facebook.com/emdcelra/

Katsugen amb Liliana Pelman
Lloc: Escola Municipal de Dansa de Celrà - Data: 27 
d’abril - Horari: d’11 a 14 h - Preu: 30 € - Organitza: EMDC
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/ 
https://www.facebook.com/emdcelra/

Demostració CSD Institut del Teatre
Classe-demostració del Conservatori Superior de Dansa 
de l’Institut del Teatre a l’EMDC. Conceptualització d’un 
projecte pedagògic i la seva concreció en activitats di-
dàctiques. Professorat: Maria Pujol i Laura Vilar.
Gratuït. Inscripcions: csdansa.it@institutdelteatre.cat
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Horari: de 19 a 20.30 h - Organitza: Institut del Teatre i EMDC
Web: www.institutdelteatre.cat

CURSOS I TALLERS ESCOLA DE DANSA


