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FESTA MAJOR DE CELRÀ 2019

Bona Festa Major

Ja tenim aquí el maig, però esperem que no arribi amb cada dia un raig. Tot i ser tan necessària la 
pluja a les nostres terres, desitjo un cap de setmana llarg i amb molt de sol per gaudir així de totes 
les activitats de la festa major de Celrà. 

Les places i carrers del barri vell s’engalanen de flors, la Lola i en Sixt es preparen per fer ballar 
tota la mainada, els diables omplen els carrers de pólvora al correfoc de la nit, els joves enfeinats 
preparen el corretapes i les olimpíades, el pavelló de les piscines es prepara per rebre orquestres i 
grups de música, la gent de Can Ponac ja prepara l’arrossada i així, amb un llarg etcètera d’activitats 
arreu del poble.

Les entitats de Celrà i moltes persones es bolquen en l’organització d’activitats per a tots els gustos 
i edats. Som un poble obert i integrador, amb una festa canviant i dinàmica que incorpora constant-
ment noves propostes. Vull agrair a totes la feina que fan perquè vivim uns dies de gresca i xerinola.  
També cal donar les gràcies a tots els comerços i a les empreses que col·laboren econòmicament 
amb la festa major.

Celranencs i celranenques, veïns i veïnes d’altres pobles, benvinguts i benvingudes a Celrà! Desitjo 
que aquests dies de festa ens trobem pels carrers i places per gaudir de les activitats, compartint 
rialles, balls i alegria. Fem de Celrà un poble de germanor. Bona festa major!

Dani Cornellà
Alcalde de Celrà

Regidor de Cultura

Benvolguts celranencs i celranenques,

Per vuitè any consecutiu, a la Coordinadora de Festes de Celrà ens hem encarregat de coordinar les 
entitats i d’organitzar una part de la Festa Major del poble. Gràcies a moltes persones i entitats, un 
any més aquesta gran festa de Celrà serà possible. No ens cansarem de donar les gràcies a tothom 
per una festa tan àmplia i diversa.

Estem contents de la feina que fem, quan veiem els somriures de la mainada, la felicitat del jovent, 
la gratitud de la gent gran i la participació de les famílies. Fem una festa per a tothom i per a tots 
els gustos.

L’entitat està oberta a totes les vostres aportacions I també a la vostra incorporació. Us deixem el 
nostre correu per si teniu ganes de formar-ne part: festescelra@gmail.com

També volem donar les gràcies a tots els comerços i empreses que col·laboren amb la festa!

Bona Festa Major 2019
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Poble educatiu, capital social i vida tranquil·la són valors 
intrínsecs que afloren de la nostra Festa Major

Des de l’AMPA creiem que la nostra festa és un període immillorable per gaudir del poble, no només 
dels carrers i les places plenes de garlandes ; si no prioritàriament del factor humà que ens defi-
neix com a comunitat. Celrà esdevindrà encara més una aula on tots i totes serem alhora mestres 
i alumnes; on tindrem l’oportunitat de teixir un xarxa de complicitats, d’experiències i de rialles. 
Lliçons que de ben segur transcendiran i complementaran l’àmbit estrictament acadèmic de la clas-
se. Tindrem l’oportunitat de jugar amb la multiculturalitat de la festa Holly; transmetre els valors 
del nostre patrimoni cultural immaterial mitjançant la cercavila gegantera i la dansa sardanista  o 
conversar pausadament dins un pati engalanat amb els nostres grans perquè ens expliquin com era 
Celrà quan eren quitxalla.

Cal així mateix, posar en valor l’esforç i treball que any rere any fan tots els col·lectius que organit-
zen la festa: els joves, la gent gran, la comissió de festes, els comerciants, el Consistori i tantes veïnes 
i tants veïns que col·laboren per oferir-nos una programació oberta, intergeneracional i inclusiva. 
De ben segur un marc, un escenari immillorable, però que caldrà omplir amb l’element central i més 
important de tota la festa, nosaltres. Les vivències d’una ciutadania alegre i dialogant que ha decidit 
caminar junta com una comunitat humana entre la falda de les Gavarres i la llera del Ter.

Ens trobarem en els carrers i places del poble!
Una forta abraçada!
Bona Festa Major!

Comunitat educativa de l´Aulet
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Arriba la calor i amb ella la Festa Major.
Nosaltres, des de l’escola, vivim les tradicions
transmetent a la nostra mainada moltes emocions.
Aquest any hem viatjat per l’espai
i n’hem gaudit més que mai.
Però no es pot comparar amb la gresca que  vindrà.
Preparem-nos, doncs, per  les  fires, els gegants, els focs i les cançons.
Desitgem que  tingueu tots  una bona festa Major!
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A l’Escola Bressol també celebrem la Festa Major 

Falta poc per la Festa Major de Celrà i com cada any a  Gínjols i Trapelles ens preparem per viure 
aquests dies fent un seguit de propostes per apropar els elements de la festa del nostre poble als 
petits i petites de l’escola. 

Mentre som al pati, rebem la visita d’en Sixt i la Lola, acompanyats de capgrossos, tot caminant al 
ritme de la gralla. Amb sorpresa però sense espant, els rebem, escoltem la música i gaudim d’allò 
més amb les seves danses i cançons. 

Celebrem aquesta activitat amb la col·laboració de la Colla Gegantera de Celrà.               

Com cada any, des de l’escola bressol participem de l’activitat Celrà, Flors de Maig que l’entitat Celrà 
s’engalana organitza per la Festa. Us convidem a visitar la nostra aportació a la Torre Desvern.  

Aprofitem per informar-vos que el dissabte dia 27 d’abril organitzem la jornada de Portes Obertes a 
Gínjols i Trapelles. A les 10.30 hores farem una petita presentació i després podreu visitar l’escola. 

El període de presentació de sol·licituds de preinscripció per al curs 2019-2020 serà comprès  entre 
els dies 7 i 10 de maig.

Nosaltres ja estem a punt!

Us desitgem una BONA FESTA MAJOR
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El terme educació no formal i el seu reconeixement a nivell mundial sorgeix a finals del 1960, quan 
les institucions educatives consolidades entren en crisi i són qüestionades per la seva reduïda capa-
citat de canvi davant d’una nova societat. 

L’Associació Juvenil Esplai Celrà, un projecte que neix a Celrà l’any 1996 i destinat a infants de 3 a 17 
anys, és una entitat que ofereix anualment un espai d’educació en el lleure per infants i joves i que 
vetlla per potenciar la xarxa social i associativa del poble. Apostem un treball a partir del joc, el dià-
leg, l’art i la descoberta de l’entorn, la convivència i els valors i les actituds que permetin als infants 
i joves acabar essent futurs ciutadans lliures, creatius, amb esperit crític i participatius. Creiem amb 
el valor de les sortides de convivència per poder transmetre els valors que perseguim, per això pro-
posem sortides educatives com colònies, acampades o petites activitats amb els diferents grups. 

Aquesta educació no formal ens proporciona flexibilitat i autonomia, estant oberta a qualsevol 
edat, origen i interès individual i permetent, així, que hi hagi un aprenentatge més vivencial, directe 
i pur. En el marc de l’educació del segle XXI, entenem, doncs, que treballem per ajudar a créixer i a 
madurar, tant a nivell personal com a ciutadà d’una societat que ha de prendre decisions individu-
als o col·lectives mitjançant l’aprenentatge de l’experiència. 

Per últim, donar les gràcies a tothom que creu en el projecte. Gràcies per fer-ho possible! 

Bona Festa Major 2019! 
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Sovint s’abusa del terme “històric”, però si no ho és, l’1 d’octubre de 2017 s’hi acosta molt. Un dia 
sense retorn, que marcarà un abans i un després, un dia, que durarà anys, com diu el vers del gran 
poeta valencià Vicent Andrés Estellés, que es pot llegir en el monòlit commemoratiu de la plaça 1 
d’octubre, inaugurada l’any passat a Celrà.  

Els CDR, representem l’esperit d’aquell 1 d’octubre, del qual en demanem la implementació, tal com 
va expressar el mandat popular, per instaurar una república com a espai on tothom pugui gaudir del 
màxim de llibertats, justícia i benestar.  

El CDR de Celrà seguim endavant, sense desànim, sense defallença, a pesar de les dificultats i de 
la desorientació general, malgrat la farsa de judici que tenen muntat a Madrid (no ho oblideu: ens 
jutgen a tots), malgrat les persones que han hagut d’exiliar-se, malgrat la repressió dels aparells de 
l’estat que arriba a tots els racons del país.

La gent som la força per fer possible el somni. “Nosaltres som el somni”, repetia l’estimada Muriel 
Casals; la gent, organitzada, valenta, sense por, conscients del nostre paper, protagonistes de la nos-
tra història, “gent que lluiti és el que cal” escrivia Martí i Pol; lluita sempre democràtica, pacífica fins 
i tot alegre, però ferma enfront de les amenaces, ara també provinents de l’extrema dreta. 

Enmig d’aquesta situació, arriba la Festa Major i no ens sembla contradictori animar-vos a gaudir 
tan com pugueu de les variades propostes que s’hi fan, perquè a tots ens convenen moments de di-
vertiment, de música, de ball, fins i tot de disbauxa, per reprendre amb més força el camí. Com l’any 
passat, el CDR farà una intervenció dintre del programa Celrà, Flors de Maig: es guarnirà el nou parc 
Cors-Guinard, visibilitzant la situació de les persones preses i exiliades, i dissabte 4 de maig s’hi farà 
un recital poètico-musical al qual us convidem.  

Com deia John Berger “el futur que tant els espanta, arribarà”. Som-hi. 

Bona Festa Major 2019!!!
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Com cada any, el pregó dona el tret de sortida a la Festa Major, i els carrers es guarneixen amb els 
seus millors vestits, mentre la bandera blava presideix els balcons del poble. La primavera ja és aquí 
i amb ella arriben els patis de flors, els sopars a la fresca i el pícnic a la Torre Desvern. 

Celrà és un poble actiu i combatiu, que aplega un munt d’actes i nombroses activitats culturals, on 
el jovent hi juga un paper molt important. Al llarg dels anys, anem donant consistència i fermesa al 
camí que hem de recórrer: tenim il·lusió, vitalitat i sobretot ganes de seguir aprenent. Ens movem 
per crear teixit social i alhora donar suport a altres entitats del municipi. 

Actualment, ens trobem en un moment de reivindicació social on precisament som els joves qui 
centrem gran part del debat. Per això, gràcies al moviment associatiu, com el projecte del Moll, con-
siderem la necessitat de participar activament en els diferents actes del poble. Volem donar sentit 
i posar en valor tot aquest moviment juvenil, i no hi ha millor manera de fer-ho que amb la Festa 
Major. 

Enguany es celebraran les VIII Olimpíades, on obrers, pescadors i masovers ompliran la Plaça Cata-
lunya de càntics i colors. I la VII edició del Corretapes, un dels actes més populars del poble, on pas-
sejarem pel nucli antic, gaudirem d’actuacions en directe, i farem un tastet dels millors aperitius. A 
més, aquest any hem recuperat la famosa Baixada de Carretons, on petits i grans hauran de fabricar 
la seva pròpia andròmina per tirar-se baixada avall. 

Vam néixer com a grup cohesionat de joves, i som i seguirem sent un pilar essencial del nostre 
poble. 

El Jovent de Celrà us desitja una molt bona Festa Major. 

Íria Masó 

  

Foto de Martí Navarro



FESTA MAJOR DE CELRÀ 2019

La nostra entitat va néixer l’any 2005 a Celrà amb l’objectiu fonamental de defensar la llengua i la 
cultura catalanes, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó. Al llarg d’aquests anys ens hem dedicat a 
organitzar i a col·laborar amb tota mena d’activitats dirigides a mantenir viva la flama de la llengua 
i del territori.

Vivim uns anys complicats, fins i tot amb la sensació que es fan passes 
enrere en molts aspectes en què mai no hauríem pensat que això fos 
possible. Presos i preses polítiques, persones exiliades, persones per-
seguides i represaliades, atacs a les institucions catalanes, intents 
de destruir el model lingüístic; en resum, atacs a la democrà-
cia.

Una forta abraçada a totes les persones que pateixen aques-
ta onada judicial, político-repressiva. Continuarem treballant 
i lluitant per fer efectiva la República Catalana. Continuarem 
lluitant al costat de tots els pobles de l’estat espanyol (Galí-
cia, Euskal Herria, Andalusia, Canàries…) per aconseguir 
una democràcia plena.

Celrà viu i combatiu!

Bona Festa Major 2019

Amics i amigues de Celrà, el novembre tornarem un any més a organitzar la Fira del Bolet, però 
aquest 2019 hem decidit canviar-li el nom i en direm la Fira de Tardor. L’any 2018 ens deixa bons 
records (bon temps i molta gent) i ens dona forces per preparar la fira d’enguany.

Rossinyols, ous de reig, rovellons, carlets, surenys, trompetes de la mort, camagrocs…prepareu-vos 
que arribem els boletaires de les Gavarres.

Visca Celrà, visca els bolets, visca la tardor! El mes de novembre ens trobarem passejant pels bos-
cos o pel barri vell de Celrà. Ja sentim l’olor de la Fideuà Celranenca que preparen en Manuel i en 
Jordi. Quines ganes de bolets!

Bona Festa Major

   

    



FESTA MAJOR DE CELRÀ 2019

Des de l’Associació de Comerciants de Celrà es continua any darrera any, dinamitzant el comerç 
local, treballant activament per les activitats del poble. 

Des de la Junta de l’Associació es vol continuar apostant per les accions que donen suport a les ac-
tivitats del municipi, alhora es vol fer un salt qualitatiu, buscant propostes innovadores i millorant 
el que ja funciona de les accions iniciades en els darrers anys. 

El projecte de l’Associació, ha comptat des del començament amb un important recolzament des de 
l’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del municipi, així com una estreta relació 
amb les entitats del municipi. 

Voldríem destacar el foment de l’associacionisme en el teixit comercial de Celrà, donar a conèixer al 
consumidor l’oferta comercial dels establiments de la població, promocionar i incentivar el comerç 
local i col·laborar amb accions formatives pels comerciants. Orientades a la promoció del comerç urbà 
de Celrà amb la finalitat de millorar la seva competitivitat i el seu grau de dinamisme comercial. 

Podeu posar-vos en contacte, els dilluns de 9 a 13 h a Promoció Econòmica (C/Bòbiles, 9), també per 
email a comerciantscelra@gmail.com o telèfon al 972492567.

L’Associació Galanthus aquest any celebra els 
20 anys d’existència . El nostre vincle amb el 
municipi de Celrà es remunta a l’any 2002, ja fa 
18 anys, quan vam començar a col·laborar amb 
l’ajuntament de Celrà i vam traslladar la seu soci-
al al municipi. Des de llavors hem volgut complir 
amb els objectius conservacionistes de l’associ-
ació, centrats en l’estudi, divulgació i gestió del 
medi natural. Enguany continuem assessorant a 
l’ajuntament en temes relacionats amb el medi 
ambient, farem diverses sortides a les escoles 
per donar a conèixer els valors naturals del mu-
nicipi, també seguirem realitzant el seguiment 
d’ocells a l’estació d’anellament de Celrà, així 
com altres projectes com el control de vespa asi-
àtica mitjançant la instal·lació de paranys. Des 
de Galanthus us convidem a gaudir de la festa 
Major de Celrà però el que més desitgem es que 
pugueu gaudir de l’entorn natural de Celrà, de 
l’entorn del riu i de la muntanya durant tot l’any 
i contribuint a preservar-lo per al futur.
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Toc de teatre passeja “Carlota” per 
diversos municipis gironins

A la festa major de l’any passat us anunciàvem que la gent de Toc de 
Teatre preparàvem un nou projecte que estrenaríem al Teatre L’Ate-
neu, a la tardor: la comèdia “Carlota”, un clàssic de l’autor espanyol de 
teatre d’humor més reconegut del segle XX, Miguel Mihura.

Ara ja us podem dir que, després de la bona rebuda que vam tenir a 
casa, aquest any estem portant aquesta comèdia a altres municipis 
de les comarques gironines, gràcies al fet que hem estat seleccionats 
per tercera vegada per formar part de la Campanya de Teatre Ama-
teur que organitzen la Federació Teatral Amateur Gironina i la Fundació Casa de Cultura de Girona.

De moment, us podem confirmar que ens trobareu el 30 de juny a Maçanet de la Selva, l’1 de se-
tembre a Casavells, el 6 d’octubre a Vidreres i el 13 d’octubre a Sils. I esperem portar “Carlota” a més 
teatres abans no acabi l’any.

Aquesta agenda, però, no ens impedirà gaudir de l’activitat intensa d’aquests dies de maig a la festa 
de Celrà. Us animem a participar-hi a fons i us desitgem una molt bona festa major!

Associació Cultural Toc de Teatre

Benvolguda gent que us estimeu el circ, ja tenim la Festa Major a la 
cantonada i des de la Faktoria d’Arts Escèniques de Celrà us estem 
preparant la que serà la vuitena edició del Cabaret de can Cors. 

 Aquest any no serem molts, bona part del planter dels nostres col·la-
boradors estan treballant dintre i fora del nostre país, cosa que ens fa 
ser conscients del alt nivell dels seus espectacles. Hem de dir que el 
més important del que passa dins la sala de can Cors és precisament 
el que no es veu, les llargues hores d’assaig amb condicions bastant 
precàries i els espectacles que sorgeixen del no res i acaben represen-
tats a qualsevol racó del mon...tot això cuinat com sempre, amb pocs 
recursos i amb una voluntat de creació espectaculars. 

És per això que us animem a ajudar-nos a que aquesta sala no deixi d’existir i que és pugui consoli-
dar com un dels centres més importants de creació d’espectacles i un referent a la nostra província. 
Aprofitem per donar les gràcies a totes les persones i institucions implicades en aquest projecte i 
convidar-vos el proper diumenge 5 de maig a veure unes quantes actuacions treballades des de la 
sensibilitat i la intimitat dels artistes per tal de que pugueu gaudir d’un petit cabaret fet amb tot 
l’amor i la professionalitat possibles.

Moltes gràcies per ser-hi!

La Faktoria d’Arts Escèniques de Celrà
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La dansa, una bona eina per re-apropiar-nos del nostre cos

Actualment, el cos s’emmiralla en un munt de models que li són aliens, tecnologies i dissenys que 
l’allunyen de la seva pròpia naturalesa. 

Ens cal re-aprendre el seu llenguatge, escoltar el seu pols com a via de salut. En definitiva re-apro-
piar-nos del nostre cos.

I la dansa hi te una paper clau en aquesta comesa, tal i com escriu Silvia Federicci, activista italiana:

“En essència, l’acte de dansar és una exploració i invenció d’allò que el cos és capaç de fer: les seves 
capacitats, el seus llenguatges, la gestió del nostre esforç. He arribat a creure que hi ha una filosofia 
dins la dansa, doncs en la dansa hi trobem els processos amb els quals ens relacionem amb el món, 
connectem amb els altres cossos, ens transformem i canviem el nostre entorn.”

I encara afegeix:

“De la dansa aprenem que la matèria no és estú-
pida, no és cega, no és mecànica, sinó que té rit-
mes, té llenguatge, i és auto-activada i auto-or-
ganitzant. Els nostres cossos tenen raons que 
necessitem aprendre, redescobrir, reinventar.” 

No hi podríem estar més en sintonia, aquesta és 
la nostra revolució.

Dansa, salut i festa!
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Festes petites, grans i de tota mena, a Celrà per sort 
en tenim moltes, però de Festa Major només n’hi 
ha una. L’associació Celrà s’engalana ens l’esperem 
amb ganes. Volem tornar a omplir els carrers, les 
places, els patis i els racons de flors i colors, do-
nant més vida al centre del poble. Com cada any, i 
ja en portem 23, esperem la vostra visita i que us 
agradin totes les composicions que anireu trobant 
tot passejant.

Bona Festa Major !!!
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La constitució de TIRGI, respon a la ferma voluntat d’uns professionals en la lluita per a la igualtat 
de drets i oportunitats de les persones qui per a diferents circumstàncies estan en risc d’exclusió 
social. Pretenem que les persones puguin adquirir una millor qualitat de vida, valorant-les pel seu 
esforç, abans que pel resultat d’aquest i, afavorint l’autonomia personal i la integració social. El 
projecte del Parc de Les Olors de Celrà-Girona, situat a l’entorn de la Torre Desvern de Celrà, és una 
iniciativa de la nostra entitat, que està centrada en un cultiu demostratiu d’una gran diversitat 
de plantes aromàtiques i medicinals (PAM). S’organitzen diferents àrees tot conformant un espai 
eminentment cultural, visitable i alhora de caràcter productiu. La iniciativa s’emmarca dins el pro-
jecte de l’Ajuntament de Celrà (Parc de la Torre de Celrà) dins el lema “Parc del Ter a les Gavarres”.

El parc està concebut com un jardí de les experiències, així com un espai educatiu generacional i 
de recuperació de sentiments i de valors associats al desenvolupament dels sentits. Els visitants 
poden alhora tocar, tastar i olorar les diferents plantes aromàtiques i medicinals. L’espai està dividit 
en cinc espais enjardinats on es parla sobre quines són les estratègies de les plantes per sobreviure, 
què són els principis actius i on els guarden, per què fan tanta olor, com s’utilitzen a la cuina i per a 
què i quines plantes aromàtiques i medicinals es feien servir tradicionalment a les Gavarres. 

Tots aquests coneixements van adreçats a la població en general i a les escoles per tal de difondre la 
cultura de les plantes aromàtiques i medicinals. Organitzem tallers on aprenem a utilitzar aquestes 
plantes, de cuina, sabons, ungüents, ratafia, destil·lació, infusions personalitzades, etc.

El Parc de Les Olors de Celrà-Girona crea i desenvolupa productes propis mitjançant la col·laboració 
d’empreses i experts en cada un dels àmbits de les plantes aromàtiques, culinàries i medicinals. 
Són productes naturals i artesanals i s’elaboren a partir de plantes que hi 
cultivem. Es tracta d’un comerç just que facilita als consumidors la com-
pra de proximitat i que els hi permet conèixer de primera mà el procés 
d’elaboració i les qualitats dels productes que s’ofereixen. 

Esperem trobar-nos aquests dies de Festa Major al Parc i així poder fe-
licitar-vos personalment i poder degustar amb nosaltres els productes 
elaborats al Parc. Molt bona Festa Major i llibretat presos/es polítics!
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Fa menys de dos mesos, el 10 de març, vàrem organitzar el 47è aplec de la sardana de la nostra 
població. 

En aquests 47 anys hem vist com l’assistència als aplecs en general i al nostre en particular ha 
disminuït significativament.  Només cal recordar com omplíem el recinte del que avui és la plaça 
del mercat (abans camp de futbol), en un moment en què l’aplec era com una segona festa major, 
la carretera de Juià i el Carrer de les Parets eren plens de senyeres, i  el dia de l’aplec Celrà quedava 
bloquejat de vehicles aparcats i de gent pels carrers. 

Avui, lamentablement, hem vist reduïda de manera important l’assistència, però, malgrat tot, som 
dels aplecs on hi ha més gent de les comarques gironines. Sens dubte ens afavoreixen dues coses 
importants:  ser el primer aplec de la temporada sardanista i poder canviar de recinte a gran velo-
citat, depenent del temps i la temperatura. Aquest any, per exemple, al matí hem fet l’aplec al seu 
lloc habitual, “La Plaça de la Sardana”, i a la tarda, a petició dels balladors,  ens hem traslladat dins 
el pavelló de les piscines.

Un dels grans problemes que tenim és, sens dubte, el finançament de l’acte, i hem de ressaltar 
la col·laboració publicitària del teixit industrial 
i comercial de Celrà i rodalies, ja  que sense el 
seu ajut i el de l’Ajuntament, tindríem la super-
vivència del nostre aplec seriosament amena-
çada.  

Aquest any hem acabat l’aplec contents, amb el 
pavelló de la fàbrica a petar de gent, i això ens 
anima a caminar cap a l’edició 48, i a començar 
a pensar en fer una festa grossa d’aquí a tres 
anys quan ja sumarem mig segle de vida.

Us emplacem, doncs, al 08 de març de 2020, que 
celebrarem el nostre 48è aplec. Visca la sardana 
i visca Catalunya!!!

Us desitgem molt bona Festa Major !!!
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 Divendres 26 d’abril
II CONCURS DE PD’S AL MOLL!

Arriba la Festa Major de Celrà! I per començar amb bon peu... celebrem el II Concurs de PD al Moll, una fes-
tassa on punxa discos 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: 00 h
Organitza: Jovent de Celrà 

 Dissabte 27 d’abril
EXCURSIÓ FINS AL CASTELL DE MABARRERA

Punt de sortida: davant el CAP
Hora: 10 h
En arribar, esmorzar de pa amb xocolada

ESPECTACLE FAMILIAR: SANT JORDI AL REVÉS!
Cia. La minúscula
Una manera divertida i estrafolària per explicar aquesta gesta nostra i popular. En llenguatge de clown, desco-
brirem les peripècies de drac, la princesa i el cavaller. Ens sorprendran explicant la llegenda al revés.
Hora: 11.30 h
Lloc: Castell de Mabarrera (Palagret)
Organitza: Àrea de Cultura
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DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA
Lloc: Pl. Estació (en cas de pluja al Porxo de les Piscines)
Inici: 16.30 h / Fi de festa: 19 h
Actes gratuïts i oberts a tothom.
- Presentació dels treballs dels alumnes de l’EMDC
- Taller de Soundpainting, a càrrec del Col·lectiu Free’t (Cal inscripció prèvia al 972492658 o escoladedan-

sa@celra.cat).
- Lectura del manifest.
- Performance 003#. A càrrec del Col·lectiu Free’t.
- Hippos. Fi de festa amb l’espectacle de Quim Bigas i Zum Zum Teatre. 
Organitzen: EMDC i Àrea de Cultura

TEATRE A L’ENVELAT:  “LA MÀGIA DEL MAG LARI” 
Hora: 20:30 h
LLoc:  Envelat (Pavelló de les Piscines)
Organitza: Ajuntament de Celrà i Coordinadora de Festes de Celrà
Preu anticipat: 12 €   A taquilla: 15 €  
Podeu comprar les entrades a www.ateneu.celra.cat o a l’Ajuntament.

 Diumenge 28 d’abril
FIRA D’ENTITATS DE CELRÀ

Lloc: Pl. Església i Pl. Catalunya
De 10 a 14 h, parada de les entitats. 
De 10 a 14 h, taller de mocadors de festa major, a càrrec de la Colla Gegantera. 
De 10 a 12 h, Jocs Gegants i espai per a nadons.

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. Aforament limitat (obertura de portes a les 16 h)
Preparats per ballar? Per cantar? Per riure? La Jana i en Pau us conviden a gaudir d’un concert on podreu 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 alguns dels seus grans hits que podreu cantar i ballar en directe 
amb en Pau, la Jana i la Melmelada Band al complet!
Organitza: Ajuntament de Celrà

 Dimarts 30 d’abril
CULTURA SOUND SYSTEM A CELRÀ

Hora: de 23 a 4 h
Lloc: Envelat
Gratuït. 
Organitza: Afrikan Warriors Sound System i Coordinadora de Festes. Col·labora: Ajuntament de Celrà. 

 Dimecres 1 de maig
1a TROBADA DE COTXES RADIOCONTROL

Horari: de 9 a 13 h, al nou circuit de Celrà. 
Hi haurà tandes tant per petits com per grans i esmorzar per a tots els inscrits. 
Preu inscripció + esmorzar: 10 €
Organitza: Rc Celrà i Coordinadora de Festes
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I BAIXADA DE CARRETONS
Horari: a les 9 h del matí exposició dels carretons a la Torre Desvern i a les 10 h comença la baixada.
Lloc: Torre Desvern
Dissenya i crea un carretó i gaudeix de la Baixada de carretons pel barri de Palagret!
Organtiza: Jovent de Celrà. 

II PICNIC MUSICAL
Hora: 12.30 h
Lloc: Torre Desvern
El pícnic musical és un acte que va sorgir el darrer any. Consisteix, tal com diu el seu nom, en un picnic a la 
Torre Desvern on poder gaudir del paisatge mentre un grup d’artistes harmonitzen la vetllada amb les seves 
actuacions. 
Obert a famílies i a públics de totes les edats. La idea és que el públic s’emporti el seu menjar i gaudeixi de 
les actuacions. Aquest any implementem també el sistema de taquilla inversa i tal com es va fer l’any passat 
s’oferirà, per part del jovent, servei de barra. 
Organitza: Jovent de Celrà

DANSA: ‘PSAMMODROMOS, EL CORREDOR D’ARENA’
Hora:  18.30 h  Lloc: Torre Desvern
La Jove Cia de l’EMDC estrena la seva darrera creació: ‘caure, restar immòbil, un escenari sense amagatalls, la 
sorra, el seu trepitjar...’
Creació pròpia de la companyia, sota el guiatge d’en Dominik Borucki
Disseny de so: xguix
Intèrprets: Sira Aymerich, Anna Llosa, Aisa Serra, Paula Ramis, Gaia Magrané, Magalí Perich, Raquel Viñuales i 
Gemma Teixidor. 

 Divendres 3 de maig
EXPOSICIÓ D’ARTISTES D’ALENYÀ, POBLE AGERMANAT AMB CELRÀ, I ALUMNES DE L’ES-
COLA D’ART 

Durant tot el dia, al Teatre l’Ateneu de Celrà. 
Amb la participació d’Art Alénya, Foyer Laique i alumnes de dibuix i pintura i ceràmica de l’Escola d’Art de 
Celrà.
Organitza: Artistes d’Alenyà i Àrea de Cultura.  

4t  BERENAR HOLI DE CELRÀ
Veniu a donar la benvinguda a la festa major amb un llançament de pols holi tal i com ho fan a l’Índia quan 
arriba la primavera. 
T’ho perdràs?
Hora: 16.45 h
Lloc: davant l’Escola l’Aulet
Organitza: AMPA l’Aulet
Col·labora: Escola l’Aulet i Ajuntament de Celrà

XXIII MOSTRA PASSEJANT PELS PATIS
Horari: de 17 a 21 h 
Lloc: Barri Vell, Teatre l’Ateneu i diversos espais del municipi.
Organitza: Celrà S’engalana. Col·labora: Ajuntament de Celrà. 

CONCERT AMB CALIDAE
Hora: 17 h
Lloc: Teatre l’Ateneu de Celrà
Gratuït. Grup format per exmembres de les principals orquestres de Catalunya. 
Organitza: Coordinadora de Festes de Celrà i Ajuntament de Celrà. 

CERCAVILA AMB LaMASSAbloco!
Hora: 18.30 h
Punt de sortida: Pavelló de les Piscines (Envelat). 
Organitza: Ajuntament de Celrà, Taxeks i Coordinadora de Festes de Celrà
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PREGÓ INSTITUCIONAL A CÀRREC DE ROSA RAGOLTA MATEU
Ha nascut, estudiat, viscut i treballat a Celrà.  Ha exercit de mestra d’infantil i primària a diferents escoles de 
Medinyà, Bordils, Girona i durant els darrers 31 anys a Celrà, on s’ha jubilat a l’Escola l’Aulet.  Li agradarà com-
partir la seva experiència amb tots vosaltres.
Hora: 19.30 h
Lloc:  Teatre L’Ateneu de Celrà
Organitza: Ajuntament de Celrà i Coordinadora de Festes de Celrà

ENTREGA DE PREMIS DEL CONCURS DE PUNTS DE LLIBRES Hora: 20 h
Lloc: Biblioteca de Celrà
Organitza: Biblioteca Municipal de Celrà

PREGÓ POPULAR I XUPINASSO
Hora: 22 h
Lloc: Plaça de l’Ateneu
Organitza: Coordinadora Festes de Celrà

CORREFOC A CÀRREC DELS DIABLES DE L’ONYAR
Hora: 22.30 h
Lloc: Plaça Ateneu
Organitza: Coordinadora Festes de Celrà

CONCERT AMB PELUKASS I ZÀPING CATALONIA
Hora: 00 h
Lloc: Envelat
Organitza: Coordinadora Festes de Celrà 

 Dissabte 4 de maig
EXPOSICIÓ D’ARTISTES D’ALENYÀ, POBLE AGERMANAT AMB CELRÀ, I ALUMNES DE L’ES-
COLA D’ART 

Durant tot el dia, al Teatre l’Ateneu de Celrà. Amb la participació d’Art Alénya, Foyer Laique i alumnes de dibuix 
i pintura i ceràmica de l’Escola d’Art de Celrà.
Organitza: Artistes d’Alenyà i Àrea de Cultura.  

VISITA AL POBLE AMB EL TRENET
Horari: matí de 10.30 a 13.30 h / tarda de 16 a 20.30 h
Parades: davant de l’Envelat, Pl. Ateneu, Torre Desvern, CAP, Plaça del Mercat. 
Preu: Gratuït

XXIII MOSTRA PASSEJANT PELS PATIS
Horari: d’11 a 14 h i de 17 a 21 h 
Lloc: Barri Vell, Teatre l’Ateneu i diversos espais del municipi.
Organitza: Celrà S’engalana. Col·labora: Ajuntament de Celrà. 

EXPOSICIÓ DE RAMS DE FLORS I DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA
Horari: d’11 a 14 h i de 17 a 21 h 
Lloc: Teatre l’Ateneu.
Organitza: Celrà S’engalana i Àrea de Cultura.  

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ D’ARTISTES D’ALENYÀ
Els artistes participants us conviden a un aperitiu francès per inaugurar la mostra. 
Horari: d’11 a 15 h 
Lloc: Teatre l’Ateneu.
Organitza: Artistes d’Alenyà i Àrea de Cultura.  

EXPOSICIÓ A LA TORRE DESVERN
Mostra d’art de Joan Carolà Ros (1a època: 1991-1998) i objectes vells reciclats de Victòria Gurt i Vilarrasa.
Horari: d’11 h a 14 h i de 16 h a 20 h.
Lloc:  Torre Desvern
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8a TROBADA GEGANTERA DE CELRÀ
Hora: 11h 
Inici: Pl. Catalunya
Fi de Festa amb ballada de tots els gegants a la Plaça de La Fàbrica. 
Organitza: Colla Gegantera de Celrà. Col·laboren: AFA Escola Les Falgueres, AMPA Escola L’Aulet, AMIPA Escola 
Bressol Gínjols, AMIPA Escola Bressol Trapelles i Coordinadora de Festes.

ACTUACIÓ DE L’ESCOLA DE GUITARRES DEL GIRONÈS
Dins la XXIII Mostra Passejant pels Patis
Director: Euken Ledesma
Hora: 11 h
Lloc: Pl. Ametllers
Organitza: Celrà s’Engalana i Escola de Música del Gironès.

MENJADOR SOLIDARI
A partir de les 11 h i �ns les 17 h, a la Plaça de les Sardanes, espai gastronòmic solidari on podreu menjar 
tapes. Tots els bene�cis aniran destinats a la caixa de resistència de persones exiliades, represaliades i presos 
i preses polítiques.

DINAR SOLIDARI DE CELRÀ (FIDEUÀ DE VERDURES)
Hora: 14 h
Lloc: Porxo de Les Piscines
Tots els bene�cis aniran destinats a la caixa de resistència de persones exiliades, represaliades i presos i preses 
polítiques. 
Preu: adult 12 € (amanida, �deuà de verdures, pa, aigua vi i postres) / Infants: 6 € (macarrons, pa, aigua i 
postres)
Podeu comprar els tiquets anticipats a l’Ajuntament o al Menjador Solidari. 
Organitza: cuiners solidaris de Celrà

CONCERT DE COMBO DE L’EMG
Dins la XXIII Mostra Passejant pels Patis 
Director: Joan Bossacoma
Hora: 17 h
Lloc: Plaça dels Ametllers
Organitza: Celrà s’Engalana i Escola de Música del Gironès.

CONCERT DE FLAUTA TREVESSERA DE L’EMG
Dins la XXIII Mostra Passejant pels Patis
Professora: Mercè Galí
Hora: 18 h
Lloc: Can Cortada
Organitza: Celrà S’Engalana i Escola de Música del Gironès.

CIRC amb ‘KOSELIG’
Cia. Capicua 
El pas del temps ens canvia, però hi ha coses que mai ho fan. La sensació de caliu que sorgeix al compartir pe-
tits plaers amb gent propera, això és ‘Koselig’. Cinc personatges insòlits conviuen en un carruatge multifunci-
onal, on de la rutina se’n fa un joc i els caos pot convertir-se en una quotidianitat extraordinària. Els records es 
gronxen al trapezi, les il·lusions s’en�len al màstil i les experiències es re�exa a la corda doble. Escenes plenes 
de circ, teatre, humor i màgia on es tracta de viure, conviure i sobreviure.
Hora: 17 h
Lloc: Plaça Catalunya 
Organitza: Coordinadora Festes i Ajuntament de Celrà.
Espectacle per a tots els públics. 

ENTREGA DE PREMIS DEL CONCURS DE RAMS I APARADORS DE FLOR NATURAL
Hora: 18 h
Lloc: Teatre l’Ateneu de Celrà.
Organitza: Celrà S’engalana. 

INAUGURACIÓ I ENTREGA DE PREMIS DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA
Hora: 18 h
Lloc: Teatre l’Ateneu de Celrà.
Organitza: Àrea de Cultura.
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VII CORRETAPES
Hora: 18.30 h
Lloc: Rambla Josep Pla
El  Jovent de Celrà organitza la VII edició del Corretapes dintre dels actes programats per la Festa Major. L’acte 
s’iniciarà a les 18:30h a la Rambla de Josep Pla i �nalitzarà a les 22h davant del Moll de l’estació. Es podran 
comprar els tiquets a les 18h! Al llarg del recorregut pel nucli antic del poble, hi haurà 3 parades on gaudirem 
d’actuacions en directe i farem un tastet de diferents aperitius: a la plaça de l’església, a la plaça de l’Ateneu i 
a la plaça de davant de Can Ponac. Per acabar, hi haurà la quarta i última parada, on soparem i ballem al ritme 
d’un concert a la fresca a l’esplanada de davant del moll.
Organitza: Jovent de Celrà

NIT DE FESTA AMB ZOO i GRUP SORPRESA
Hora: 00 h
Lloc: Envelat (entrada gratuïta)
Organitza: Coordinadora de Festes de Celrà.

 Diumenge 5 de maig
TORNEIG MÀSTERS CTT CELRÀ

Hora: 9 h
Lloc: Pavelló de les Piscines.
Categoria única: A�cionats + Federats 2a T. Gironina. 
Inscripcions: masters2019@tennistaulacelra.com
Preu: 10 €  (Places limitades a 30 jugadors).
Premis: 
- 1r classi�cat Màsters 2019: estància de 2 nits a triar.
- 1r classi�cat Torneig Maig: estància d’una nit a triar.
Trofeus 4 primers classi�cats. 
Altres premis repartits. 
Servei d’entrepans i begudes gratuïtes per als jugadors.
Organitza: CTT Celrà

XI TROBADA DE VEHICLES CLÀSSICS DE CELRÀ
Hora: 9 h - Lloc: A la zona esportiva
Organitza: Amics dels cotxes clàssics de Celrà i Ajuntament de Celrà

XX PINTADA AL CARRER, ACTION PAINTING I JOCS TRADICIONALS PER A LA MAINADA
Experimentació amb la pintura. Activitat familiar. Cal portar roba adequada per l’activitat.
Hora: 10 h Lloc: Plaça de l’Església Organitza: Àrea de Cultura.

EXPOSICIÓ D’ARTISTES D’ALENYÀ, POBLE AGERMANAT AMB CELRÀ, I ALUMNES DE L’ES-
COLA D’ART 

Durant tot el dia, al Teatre l’Ateneu de Celrà. Amb la participació d’Art Alénya, Foyer Laique i alumnes de dibuix 
i pintura i ceràmica de l’Escola d’Art de Celrà.
Organitza: Artistes d’Alenyà i Àrea de Cultura.  

VISITA AL POBLE AMB EL TRENET
Horari: matí de 10.30 a 13.30 h / tarda de 16 a 20.30 h
Parades: davant de l’Envelat, Pl. Ateneu, Torre Desvern, CAP, Plaça del Mercat. 
Preu: Gratuït

XXIII MOSTRA PASSEJANT PELS PATIS
Horari: d’11 a 14 h i de 17 a 21 h 
Lloc: Barri Vell, Teatre l’Ateneu i diversos espais del municipi.
Organitza: Celrà S’engalana. Col·labora: Ajuntament de Celrà. 

EXPOSICIÓ A LA TORRE DESVERN
Mostra d’art de Joan Carolà Ros (1a època: 1991-1998) i objectes vells reciclats de Victòria Gurt i Vilarrasa.
Horari: de 11 h a 14 h i de 16 h a 20 h.
Lloc:  Torre Desvern
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ACTUACIÓ DELS ALUMNES DE VIOLÍ DE L’EMG
Professor: Albert Bosch
Hora: 11.30 h
Lloc: Pl. Ametllers
Organitza: Celrà S’engalana i Escola de Música del Gironès

OFICI SOLEMNE EN HONOR A SANT SIXT I SANT HOU, PATRONS DE CELRÀ
Hora: 12 h
Lloc: Església de Celrà
Un cop acabat l’o�ci, actuació d’Alena Tikhmanovich (professora de violoncel de l’EMG)

SARDANES INTERPRETADES PER LA SELVATANA
Hora: 12.30 h
Lloc: Plaça de l’Església
Organitza: Coordinadora de Festes

DINAR SOLIDARI DE CELRÀ (ARRÒS NEGRE)
Hora: 14 h
Lloc: Porxo de Les Piscines
Tots els bene�cis aniran destinats a la caixa de resistència de persones exiliades, represaliades i presos i preses 
polítiques. 
Preu: adult 12 € (amanida, arròs negre, pa, aigua vi i postres) / Infants: 6 € (macarrons, pa, aigua i postres)
Podeu comprar els tiquets anticipats a l’Ajuntament o al Menjador Solidari. 
Organitza: cuiners solidaris de Celrà

TRES SARDANES AMB LA SELVATANA
HORA: 16.30 h
LLOC: Plaça de l’Ateneu (en cas de pluja, Porxo de les Piscines)
ORGANITZA: Coordinadora Festes de Celrà

VIII OLIMPÍADES POPULARS
Hora: 17 h
Lloc: Plaça Catalunya
I com cada any tornen les Olimpíades Populars! Masovers, Pescadors i Obrers ens trobem a la Plaça Catalunya! 
Qui guanyarà les VIII Olimpíades de Celrà?
Organitza: Jovent de Celrà

8a EDICIÓ DEL “CIRC CABARET”  
HORA: Primera sessió 17.30 h
LLOC: Espai de creació escènica Can Cors (c/ Major)
ORGANITZA: La FaKtoria d’Arts Escèniques de Celrà 
Bo d’ajut pel manteniment de la sala: 4 €. Podeu recollir-lo a l’Ajuntament o una hora abans de l’espectacle. 
Places limitades.

CONCERT DE FESTA MAJOR AMB LA SELVATANA i, tot seguit, BALL DE TARDA NIT
HORA: 19 h
LLOC: Envelat (Preu cadira: 3 €)
ORGANITZA: Coordinadora Festes de Celrà 

8a EDICIÓ DEL “CIRC CABARET”  
HORA: Segons sessió 19.30 h
LLOC: Espai de creació escènica Can Cors (c/ Major)
ORGANITZA: La FaKtoria d’Arts Escèniques de Celrà 
Bo d’ajut pel manteniment de la sala: 4 €. Podeu recollir-lo a l’Ajuntament o una hora abans de l’espectacle. 
Places limitades.
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 Dilluns 6 de maig
XXIII MOSTRA PASSEJANT PELS PATIS

Horari: d’11 a 14 h i de 17 a 21 h 
Lloc: Barri Vell, Teatre l’Ateneu i diversos espais del municipi.
Organitza: Celrà S’engalana. Col·labora: Ajuntament de Celrà. 

ESPECTACLE DE CARRER ‘ELS SECRETS DE MR. STROMBOLI’
Mr. Stromboli és un �raire, un xerraire venedor d’elixirs miraculosos que recorre pobles i �res presentant els 
seus invents i els seus fenòmens.  Amb el seu carro ple d’andròmines ens presenta la bella dama, que de tant 
menjar escaiola es va convertir en au i a qui propulsarà en el divertit número del canari canó, o el simi que va 
recollir a Borneo i a qui ha ensenyat a fer trucs de màgia. No ho dubtin ni un moment. Passin, vegin i desco-
breixin els secrets de Mr. Stromboli!!!
Hora: 11 h
Lloc: Zona esportiva (davant del Pavelló Municipal d’Esports)
Organitza: Coordinador de festes

ARROSSADA POPULAR
HORA: 14  h - LLOC: Envelat
ORGANITZA: Casal de gent gran Can Ponac 

i, tot seguit, CONCERT AMB L’ORQUESTRA MARAVELLA
HORA: 16.30 h - LLOC: Envelat (Preu cadira: 3 €)
ORGANITZA: Coordinadora Festes de Celrà

ANIMACIÓ INFANTIL AMB JORDI TONIETTI I CIA
HORA: 17.30 h - LLOC: Envelat
ORGANITZA: Coordinadora Festes de Celrà

BALL DE TARDA NIT AMB L’ORQUESTRA MARAVELLA
HORA: 19.30 h
LLOC: Envelat
ORGANITZA: Coordinadora Festes de Celrà

PIROMUSICAL I TRACA DE FI DE FESTA
HORA: 22 h
LLOC: Piscines Municipals
ORGANITZA: Coordinadora Festes de Celrà

 Dimarts 7 de maig
PER LA TARDA, 2X1 A LA FIRA D’ATRACCIONS

 Diumenge 12 de maig
TEATRE MUSICAL: YES THE DREAM! FEM UN CÀSTING?

A càrrec de Yes The Music
Amb aquest nou projecte els Yes the music! fan un pas endavant i surten de la zona de confort, per oferir-nos 
una proposta ben diferent a la que ens tenen acostumats. Sota la direcció d’en Grau Matas i la Cristina Matas, 
de la companyia La Palpuda, ens presenten aquest musical. Una proposta que garanteix agradar a petits i 
grans, on els riures i l’emoció prometen ser-hi presents. 
Lloc: Teatre L’Ateneu de Celrà
Hora: 18 h
Taquilla inversa
Organitza: Yes the Music
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L’any de l’ou

L’Associació TAXEKS no som ni de Castellnou, ni 
del Masnou, ni de Moscou, ni de Portbou, ni de 
Salou… som de Celrà! 

I una cosa la fem genial: fer enrenou! Quin xou 
laMASSA! i els TAXEKS al Moll!

Ni quan plou l’Associació TAXEKS exclou! Al re-
vés, inclou a tothom qui es mou amb la percus-
sió! I la promou perquè arribi a tot el món!

I en resum conclou: el dos mil dinou, fem nou 
anys, i per això el bategem com “l’ANY DE L’OU”. 
(+ info a: www.taxeks.com)

Et mengis una anou o un bou, ens commou desit-
jar que passis una bona Festa Major, amb molta 
percussió, i bon any de l’ou!

Aquest any canviem de dates! 

Celebrarem la Festa del Segar i el Batre 2019 el dissabte dia 1 de Juny, us hi 
esperem! 

Podreu veure com es treballava el camp antigament, màquines que fa anys 
que ja no es fan servir, exposició de tractors nous i vells, i com no, al vespre 
repetirem el sopar d’ enfilats sota l’Alzina amb música en directe. Acabant 
el dia amb l’entrega de la Falç d’Or, per qui serà aquesta vegada?

I ara... Aixequeu el porró que arriba la Festa Major!

 

     







P O S A ' T  G U A P A  

P E R  A  L A  F E S T A  M A J O R !
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Coordinadora de Festes de Celrà
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Ja tenim la festa a sobre. Tal dia farà un any, si fa o no fa, que se’ns recorda de redactar uns breus 
mots per adreçats als nostres conciutadans perquè qui a festa major va, a festa major ha de tornar. 

Malgrat la dita: pel maig festes a raig el cert és que la majoria de festes majors son a l’estiu que 
tota cuca viu. És lògic, fa més calor i la gresca i xerinola surt amb més facilitat. Les menges i els 
balls configuren les festes d’abans. Ja se sap que les festes majors al ventre fan dolors o millor dit 
en fires i festes majors, tant se n’atipen un com 
dos. Ara, a les festes actuals, es tracta de beure 
i fer de la nit el dia. Per anar tirant, de la bota de 
l’entrant, per la festa major, de la bota del racó, 
però em sembla que ja no es beu això. L’aigua és 
pels peixos sobretot per festa major.

Esperem que ningú ens sali la festa o que el dar-
rer no tingui que pagar-la.

Com que no hi ha festa que no torni, amics i ami-
gues, fins l’any que ve. Visca la festa major ! 

   

Un any més del Cineclub 21 de Celrà 
Som un petit col·lectiu de persones que estimem el cinema i ens agrada poder-lo gaudir a l’Ateneu 
de Celrà, compartint l’experiència de cinema de qualitat. 

Cada mes us oferim la projecció d’un llargmetratge en versió original subtitulada, que pretén ser 
variada pel que fa a la temàtica i el gènere, l’estil, i la procedència. 

També apostem per mostrar les obres de joves creadors del món audiovisual; estarem encantats 
que ens feu arribar els vostres curts, documentals i propostes.

Si voleu formar part del nostre col·lectiu, suggerir pel·lícules i participar en els propers projectes, 
o si només voleu rebre regularment la informació de les activitats, ens podeu escriure un correu 
electrònic a cineclub21@celra.cat. Bona Festa Major 2019 !

 

Foto 2.- Els gegants ballant al Puig de les Basses Foto 3.- Els gegants a la trobada de gegants de Girona per Sant Narcís





TOT PER A LA SEVA PISCINA !! 
• Motors i filtres (canvi de sorra)
• Robots i neteja-fons  
• Equips de sal i reguladors de ph 
• Recanvis (focus, skimmers, cistelles, …)
• Manteniments (setmanals, quinzenals, mensuals)  
• Productes químics per a la piscina 
• Pressupostos sense compromís i assessorament gratuït

Pol.Ind. Celrà · c/Creus, 1 · Nau 6
17460 Celrà (Gi) 

T: 972 49 20 12 / 972 49 42 05
Mòbil 681 24 02 74

Mail: defoppol@defopool.com
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Aquest passat mes de desembre vam celebrar els 10 anys dels Pastorets de Celrà. Nosaltres en por-
tem gairebé onze al poble, un poble que acull amb els braços oberts, amb activitats i serveis per a 
totes les edats. 

Des de fa 6 anys, es pot dir que hem fet més vida de poble, gràcies al fet de tenir fills. Però, aquest 
any tenia ganes de fer alguna cosa més, volia participar de la cultura i les entitats de Celrà, conèixer 
més gent i participar en alguna activitat d’aquelles que es diuen ‘fer poble, poble’.

I el fet és que em vaig acabar apuntant al grup de pastorets juntament amb el meu fill gran (5 anys). 
L’experiència ha estat molt agradable i amb ganes de repetir l’any que ve. Contents de cada un dels 
moments compartits amb vosaltres. 

Celrà és un poble obert, viu i amb ganes de fer moltes coses. Els Pastorets són una mostra de cultura 
popular, d’un teixit viu, obert i participatiu. D’un poble obert, acollidor amb el qual pots participar 
i gaudir. Si tens ganes de conèixer la gent del poble, participar en una activitat familiar, a l’abast 
de tothom i encara que no hagis fet mai teatre, l’Associació de Pastorets de Celrà és una molt bona 
opció. 

Des de la Junta dels Pastorets us desitgem una 
fantàstica Festa Major, una porta oberta a conèi-
xer i gaudir d’aquest Celrà que entre tots fem viu 
i festiu. 

Blanca Ribas
Presidenta de l’Associació Pastorets de 

Celrà

El Local ofereix a Celrà l’espai on desenvolupar les capacitats musi-
cals de qualsevol. Sense necessitat de coneixements previs i des de 
qualsevol punt de partida. Pretenem que aquesta possibilitat estigui 
a l’abast de tothom, dels més petits als més grans. Oferim tallers setmanals col·lectius com música 
i moviment, música en família, corals i agrupacions instrumentals i també classes particulars de 
qualsevol instrument, on l’alumne té l’oportunitat d’escollir el seu procés d’aprenentatge així com 
l’estil i el repertori.

Us convidem a tots a acostar-vos al món de la música amb nosaltres!

   

   



Donació:
Divendres 17 maig de 2019



- Menú Diari
- Tapes
- Arròs Empordanès  -Dijous i Dissabtes-
- Servei a domicili  -Divendres i Dissabtes vespre-
- Plats per encàrrec
- Càterings

www.viversplanas.com
VIVERS PLANAS

celrà
Ctra. Palamós, 99 . 17460 . CELRÀ
T. +34 972 49 22 23 . F. +34 972 49 30 16
viversplanas@viversplanas.com
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Benvolgudes veïnes i veïns,

Ja és Festa Major! I tot és a punt perquè sortim al carrer i gaudim 
d’uns dies d’intensa activitat cultural al poble.

Colla Kaòtics es caracteritza per dur aquest esperit de gresca en una 
festa que poc a poc es va recuperant al nostre poble, el Carnaval. 
Cada any intentem sorprendre als nostres veïns i veïnes, passat una 
bona estona i oferir un bonica rua per fer cada any el nostre Carna-
val més gran.

Així doncs, aquest any com a bons pirates hem creuat els mars del 
nostre municipi, i amb el nostre vaixell pirata hem participat a tot 
els carnestoltes organitzats pels pobles de ambdues lleres del riu Ter 
més propers a nosaltres: Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis i Bordils. 
Han estat dies de nervis, molta feina i també de gran satisfacció.

Des d’aquestes línies volem agrair a tots aquests pobles i als seus consistoris la gran rebuda que 
hem tingut, i com no al nostre ajuntament per apostar per recuperar tradicions tan boniques i lluï-
des com és el Carnaval!

CELRALEN@S BONA FESTA MAJOR!

El Club Patinatge Celrà és un club esportiu que va ser fundat l’any 1978, el qual s’encarrega de la 
formació de persones no només en l’àmbit esportiu. També ens encarreguem d’organitzar diferents 
activitats al poble per fomentar l’aprenentatge del patinatge en col·laboració de l’Ajuntament. Els 
objectius prioritaris del nostre club son els nostres alumnes que reben formació de qualitat, oferir 
una atenció propera els pares, així com donar opció a participar en totes les activitats del club.

El patinatge és un esport complert, en el qual s’exercita tot el cos d’una forma molt diferent i diver-
tida. Però sobre tot incloem els nostres alumnes en disciplina i esforç, i que per sobre de l’èxit De-
portiu hi ha altres valors primordials que mai es deuen perdre com l’amistat, el respecta i el joc net.

El CP Celrà el formen part tots els nens i nenes que participen en les activitats realitzades i tots els 
pares i mares que dipositen dia a dia la seva confiança en nosaltres, de tots ells us volem desitjar 
una Molt Bona Festa Major.
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El Club Rítmica Celrà, proposa un projecte amb la voluntat d’implantar l’esport base, tant femení 
com masculí,

al poble de Celrà i potenciar la pràctica esportiva de la gimnàstica rítmica.

Mètode de treball esportiu basat en l’aprenentatge lúdic i el treball en equip; per poder potenciar 
amb els infants i joves valors com la dedicació, responsabilitat, compromís, superació, esforç i el 
companyonia.

L’objectiu principal es fomentar aquesta disciplina esportiva i a través de l’esport, educar tots/es 
els/les gimnastes, ja que la pràctica de l’esport comporta una disciplina, un sentiment de grup i un 
afany de superació personal que podran transmetre en molts aspectes de la seva vida. 

Es pretén principalment que el/la gimnasta s’ho passi bé tot desenvolupant la coordinació, el movi-
ment i l’expressió corporal, el sentit de l’oïda i de l’espai.

  






