ACORDS DEL PLE ORDINARI DE MARÇ

NOTÍCIES

Al ple ordinari celebrat el dimarts 9 d’abril, es van aprovar els acords següents:

ció pressupostària número 3/2019, mitjançant crèdit extraordinàri (exp. x348/2019).

Dictamen sobre l’aprovació provisional del Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de
Celrà i el Consell Comarcal del Gironès per la creació
d’escenàris teatre al Gironès (exp. x352/2019).
Dictamen sobre l’adhesió a l’acord marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció,
en la modalitat d’arrendament, amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (exp. x356/2018).
Dictamen sobre l’aprovació inicial d eles ordenances número 1 i 2, reguladores de preus públics per a
la prestació del servei de cursos i tallers organitzats
per l’Ajuntament de Celrà (exp. x344/2019).
Dictamen sobre l’aprovació provisional de les ordenances reguladores fiscals número 19 i 20, reguladores de la taxa per a la prestació del servei d’escola
bressol i d’escola de dansa, respectivament (exp.
x343/2019).
Dictamen sobre l’aprovació inicial de la modifica-

Tots els acords es van aprovar per unanimitat, excepte
el dictamen sobre la modificació pressupostària número 3 es va aprovar per majoria absoluta, amb els vots
favorables dels grups CUP-PA i PDeCAT i l’abstenció del
grup ICelrà-ERC.
INSCRIPCIONS A ESCOLA D’ART DE CELRÀ.
CURS 2019-2020
Del 3 al 16 de juny de 2019 per alumnat inscrit al
curs 2018-19
Del 17 al 23 de juny de 2019 inscripcions obertes
a tothom
Si queden places disponibles s’obrirà un nou període d’inscripció del 2 al 22 de setembre de 2019
Presencialment a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament
de Celrà. Telemàticament a través de la web https://
escoladart.celra.cat

CURSOS I TALLERS
Tallers de cuina a càrrec de Faves Comptades
Taller adreçat 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 o per instància al
web www.seu-e.cat/web/celra
Lloc: Local Jove, plaça de l’Església, 7
Dates:
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

Taller de construcció de bancals d’horta amb vímet
Taller per a tots els públics de construcció participativa
de bancals d’horta amb vímet i estaquest de castanyer.
Aprendrem la tècnica constructiva del mur de contenció o bancal amb fibres vegetals i diferents tècniques de
cistelleria aplicada. Parlarem de les possibilitats constructives d’aquesta tècnica. Realitzarem diferents bancals i una petita plantació de plantes d’horta i aromàtiques. Els infants cal que vinguin acompanyats d’adults.
Preus: 35 euros adults, 8 euros infants.
Inscripcions: 662 196 236 PLACES LIMITADES
Taller a càrrec d’Ona Trepat: www.onatrepatrubirola.com
Lloc: Parc de les Olors de Celrà – Girona
Data: dissabte 25 de maig
Hora: 10.00
Hora d’acabament: 14.00
Categoria: Cursos i tallers
Preu: 35 €
Organitza: Parc de les Olors de Celrà – Girona
Web: http://www.parcdelesolors.com

Inversió a llarg termini
D’abril fins octubre de 2019, es fan dues tardes de dilluns al mes de sessions formatives sobre finances, per
a millorar l’economia familiar i la de la pròpia empresa.
Per a una economia sostenible i una inversió responsable, forma’t! Que no t’espantin les finances!
Lloc: Centre de Promoció Econòmica
Data: 13/05/2019
Hora: 18.00
Data d’acabament: 27/05/2019
Hora d’acabament: 20.00
Organitza: Servei d’emprenedoria de l’Àrea de Promoció
Econòmica
Web: http://www.ddgi.cat/formacioenxarxa

Taller de Scratch: imagina, programa i comparteix
L’objectiu del taller és aprendre a treballar en equip,
aprendre a expressar-se amb la tecnologia, a compartir
idees a través de creacions digitals (animacions, històries interactives, jocs), promoure la creativitat i el pensament crític.
Apte per a totes les edats, però especialment per a nenes i nens de 10 a 12 anys. Recomanat per treballar en
parelles o grups de 3 persones
Lloc: Biblioteca de Celrà
Data: 27/05/2019
Hora: 17.00
Organitza: Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona i Biblioteca de Celrà
Taller de Rap i Poesia
Tallers adreçats als joves per aprendre i treballar els conceptes bàsics del rap (escriptura, ritme i cadència sobre
un beat). Mentre milloren el seu “flow” també veuran
la relació entre el rap i la poesia, i finalment elaboraran
una lletra final.
1a sessió de 3
Lloc: Local Jove
Data: 29/05/2019
Hora: 17.30
Organitza: Àrea de Joventut, Biblioteca de Celrà i Associació Heal

ACTIVITATS CASAL CAN PONAC
Durant el mes de maig 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
16.30h a 17.30h i de 17.30h a 18.30h (dos grups). Gratuït.
Cal inscripció prèvia.
DIMARTS
ESPAI RESPIR: De 10 a 13h. Cal inscripció prèvia.
TALLER D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA: Dins l’Espai Respir de 10.15 a 11.15h. Cal inscripció prèvia.
DIMECRES
TALLER D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA: De 16.00h a
17.00h. Gratuït. Cal inscripció prèvia.
ATENCIÓ PSICOLÒGICA. De 15.00h a 19.00h. Cal concretar cita prèvia
INFORMÀTICA GRUP 1: De 10.00h a 11.00h. 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

INFORMÀTICA GRUP 2: De 11.00 a 12.00h. Gratuït. Cal
inscripció prèvia.
BOLES DE LA SORT: Els dimecres a les 17h juguem a les
boles de la sort.
CAMINADA: Dimecres 15 de maig de 2019, a les 09:00h
a Can Ponac.
DIJOUS
SMART AVIS: (mòbils d’última generació). El dijous 9 i el
dijous 23 de maig. De 16:30 a 17:30h. Gratuït. Cal inscripció
prèvia. Amb la participació de voluntaris de l’Institut de Celrà.
INFORMÀTICA GRUP 3: De 17.30h a 18.30h. Gratuït. Cal
inscripció prèvia.
DIVENDRES
ESPAI RESPIR: De 10 a 13h. Cal inscripció prèvia.
ACTIVITATS ESPECIALS
Xerrada: «Respiració i moviment: Una tècnica». Dijous
30 de maig de 2019. A les 16:30h al 2n pis de Can Ponac.
A càrrec Lluís Cabarrocas, infermer del CAP de Celrà

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

Concessió de dues subvencions de la Diputació de
Girona
La Diputació de Girona ha resolt positivament a dos sol·
licituds de subvenció de l’Àrea de Promoció Econòmica i
Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Celrà.
Per un costat, 6.000 euros, per a projectes i accions de
promoció econòmica, que els destinarem a orientació
laboral i cursos. Cost del projecte 7.500 euros.
Per altra banda, 11.000 euros per a la redacció del Pla
d’actuació i foment de l’economia social i solidària al
Ter-Gavarres, que ens ha de donar les coordenades per
l’impuls a aquesta economia, que posa èmfasi en les
persones i la proximitat. Cost del projecte 14.000 euros.
Per segon any consecutiu aconseguim aquesta subvenció, de les dues edicions que ha convocat la Diputació
de Girona.
Preinscripció a l’Escola Bressol Municipal de Celrà
per al curs 2019-2020
Us informem sobre el període de preinscripció a l’Escola
Bressol Municipal de Celrà per al curs 2019-2020, en què
s’admetran infants nascuts durant els anys 2017, 2018 i
2019. Aquests últims es podran matricular a mesura que
compleixin 6 mesos.
El calendari del procés de preinscripció, admissió i matriculació a l’Escola Bressol Municipal és el següent:
• Període de presentació de sol·licituds de preinscripció: del 7 al 10 de maig de 2019 en el següent horari:
- El dimarts 7 de maig, de 16 a 18 h, a l’EB Trapelles
- El dimecres 8 de maig, de 9 a 11 h, a l’EB Gínjols
- El dijous 9 de maig, de 16 a 18 h, a l’EB Gínjols
- El divendres 10 de maig, de 9 a 11 h, a l’EB Trapelles
Podeu entregar la sol·licitud en un centre o l’altre, independentment del que escolliu en primera opció.
• Publicació de llistes baremades de sol·licituds: 21 de
maig de 2019
• Termini per presentar reclamacions: 22, 23, 24 de
maig de 2019
• Publicació de les llistes definitives d’infants admesos:
3 de juny de 2019
• Període de formalització de matrícula: del 4 al 7 de
juny de 2019
El sorteig per determinar l’ordre de les sol·licituds presentades en cas d’empat, es realitzarà, si s’escau, el dia
28 de maig de 2018 a les 9.30 h del matí.
Aprofitem per comunicar-vos que a l’Escola Bressol de
Celrà, el curs escolar 2019-2020 s’iniciarà el dilluns 9 de
setembre de 2019.
Totes les llistes, tant les provisionals com les definitives,

seran publicades a l’e-Tauler i al tauler d’anuncis de la
Corporació, a la web de l’Ajuntament i a les cartelleres
municipals de Trapelles i Gínjols.
Si durant el període de matrícula, aquesta no es formalitza, es dona per entès que la família renuncia a la
plaça adjudicada. Tot i això, agrairem que comuniqueu
la renúncia, si és el cas. L’import de la matrícula, de 96
euros, no es retornarà en cap cas, encara que sigui per
renúncia a la plaça adjudicada.
Podeu recollir el
HYPERLINK “http://www.celra.
cat/ajuntament/documents/2019/sol_preinscrip_
ebm19_20.pdf” \t “_blank” \h formulari de sol·licitud
de preinscripció a les escoles bressol o a l’Ajuntament o
descarregar-lo de la pàgina web municipal.
Per qualsevol comentari o aclariment al respecte, podeu posar-vos en contacte amb la tècnica de l’Àrea
d’Educació al telèfon de les oficines de l’Ajuntament de
Celrà: 972 49 20 01.
Concessió d’una subvenció de la Diputació de Girona
La Diputació de Girona ha resolt positivament la sol·licitud de subvenció de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Celrà.
L’Ajuntament de Celrà va demanar una subvenció de
50.000 euros a la Diputació de Girona per el projecte
d’obertura del Parc Cors-Guinard. Ahir vam rebre la resposta, ens han concedit la subvenció de 50.000 euros
per aquest projecte. Amb aquesta subvenció, podrem
iniciar la segona fase en breu (construcció d’un lavabo).
La primera fase finalitzarà al voltant del dia 3 de maig i
permetrà la seva obertura al públic.

AGENDA ESPORTIVA
DISSABTE 4
Petanca: lliga entre casals Celrà – Vilablareix
A les 9.00 hores
Lloc: pistes municipals de petanca de Celrà
Partits de bàsquet:
A les 9.30 hores CEJ Celrà – Sant Hilari, pre mini
A les 11.00 hores CEJ Celrà – Sant Gregori, mini femení
A les 12.30 hores CEJ Celrà – Bàsquet Olot, pre infantil
masculí
A les 17.30 hores CEJ Celrà – Farners, cadet masculí
DIUMENGE 5
Tennis Taula
Torneig Màster CTT Celrà
1era ronda maig 2019 i 2ona ronda setembre 2019
A les 9.00 hores al pavelló de les piscines
Categoria única: aficionats + federats 2ona T. Gironina
Servei d’entrepans i begudes gratuït pels participants
DISSABTE 11
Bàsquet
A les 9.30 hores CEJ Celrà-Bàsquet Cristianenc, mini
masculí
DIUMENGE 12
Caminada familiar solidària. Camins contra el càncer
Sortida a les 10.00 hores
Lloc: pavelló de les piscines
Dos recorreguts: 4 i 9 km amb punt d’inici i final al pavelló de les piscines
Preu inscripció: 5 €, que inclou pa amb botifarra a l’arribada
Inscripcions:
Institut de Celrà:
del 24 d’ abril al 3 maig de 9 a 12 hores a consergeria
el 30 d’abril de 15 a 17 hores a consergeria
Can Ponac:
25 d’abril de 14.30 a 18.30 hores
29 d’abril de 15.30 a 18.30 hores
Escola Aulet i Falgueres:
2 de maig de 12 a 13 hores a consergeria
Organitza:
Institut de Celrà, Jubilus Grup i Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Celrà

DIUMENGE 19
A les 12.00 hores CEJ Celrà –Bàsquet Sant Narcís, sots
25 masculí
DISSABTE 25
Cloenda Club Esportiu Joventut Celrà.
Al llarg de tot el dia partits de bàsquet oficials i servei de
bar. Al acabar la jornada desfilada d’equips.
A les 9.30 hores CEJ Celrà – Dominiques de Salt, pre mini
A les 11.00 hores CEJ Celrà – Palamós, mini masculí
A les 11.00 hores CEJ Celrà – Blanes, mini femení
A les 12.30 hores CEJ Celrà – Soldetat Campdevànol, pre
infantil
A les 17.30 hores CEJ Celrà – Nou Caules, cadet masculí
Presentació nova junta de l’ Unió Cultural i Esportiva
Celrà.
A les 18.00 hores partit de lliga del primer equip de l’UCE Celrà.
Finalitzat el partit es farà la presentació dels nous membres de la junta.
Hi haurà servei de bar i pantalla gegant per seguir la final de la Copa del Rei.

EXPOSICIONS
EXPOSICIÓ D’ARTISTES D’ALENYÀ, POBLE AGERMANAT AMB CELRÀ
Lloc: Vestíbul del Teatre L’Ateneu.
Dates: del 16 d’abril al 6 de maig.
Amb la participació dArt Alénya, i Foyer Laique.
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.
Lloc: Torre Desvern
Data: dissabte 4 de maig
Horari: d’11 h a 14 h i de 16 h a 20 h

AGENDA D’ACTIVITATS

1 al 12 de maig

De l’

Festa Major de Celrà
Consulteu els actes a: www.celra.cat.

Dijous

Dimecres

9 de maig

Taller de cuina, a càrrec de Faves
Comptades
I amb els llegums, hummus i què més?
Inscripcions fins al 3 de maig 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

Club de lectura infantil
Comentarem i passarem una bona estona amb “El Crim
de la hipotenusa”, d’Emili Teixidor
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 17.30 - Organitza: Biblioteca de Celrà

Dissabte

11de maig

Projecció de “Yuli”, de Icíar Bollaín
(2018)
En col·laboració amb L’Escola Municipal de Dansa de Celrà
Viatge temporal a través de la interessant vida del ballarí cubà Carlos Acosta, una llegenda actual de la dansa, el
qual protagonitza aquesta pel·lícula.
Lloc: Ateneu - Hora: 20.30
Organitza: Cineclub21 de Celrà

15 de maig

Taller per a noies joves sobre el cos
femení
Lloc: Local Jove - Hora: 17.00
Organitza: Àrea de Joventut

Dijous

16 de maig

Taller de manualitats per a mainada
amb la Momo Vinyals

25 de maig - Continuació
Vermut battle
Coincidint amb la cloenda de l’exposició «Tot el que
fem, ho fem per carregar-nos-ho tot» de Jordi Mitjà (Figueres, 1970) a Cultural Rizoma, proposem una visita
guiada a càrrec de l’artista i un posterior vermut musical, que es planteja com una ‘batalla’ de hits entre el mateix artista i Pierre d. la (Saragossa, 1969), poeta visual i
artista plàstic.
Lloc: Cultural Rizoma (Plaça de l’Església, 8)
Hora: 12.00
Organitza: Cultural Rizoma
Web: www.culturalrizoma.com/programacio/activitats/

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

Divendres

17 de maig

Club de novel·la negra
Comentarem “CrepÚsculo en Oslo” d’Anne Holt
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 21.00
Organitza: Biblioteca de Celrà

Dissabte

18 de maig

Bebeteca

28 de maig

Taller de maquillatge per a joves

“Els sons del cor de la terra” a càrrec de la Pepa Contes
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 10.30
Organitza: Biblioteca de Celrà

Club de lectura jove
Comentarem el còmic “Super Sorda”, de Cece Bell
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 11.00
Organitza: Biblioteca de Celrà

Dijous

Dimarts

23 de maig

Hora del Conte “Els contes de la Bleda” a càrrec de la Bleda
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 17.30
Organitza: Biblioteca de Celrà

Lloc: Local Jove
Hora: 17.00
Organitza: Àrea de Joventut

Dijous

30 de maig

Taller de manualitats per a Mainada
amb la Momo Vinyals
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 17.30
Organitza: Biblioteca de Celrà

Divendres

31de maig

Teatre - Km 0
A la plaça tot és viu. Allà es fan amistats, es comparteixen secrets i il·lusions. És el Km 0, on tot comença. I el
temps corre, els anys passen i tot canvia. Ja res serà com
abans. Al Km 0, passa la vida. “Km 0” és un espectacle de
creació pròpia de la cia. Joves de Celrà.
Entrada lliure i gratuïta.
Lloc: Teatre l’Ateneu
Hora: 20.00 h
Organitza: Àrea de Cultura

Clean up day
Participa a l’european clean up day! Netegem el nostre
entorn. Let’s clean up la llera del riu Ter al seu pas per
Celrà.
Punt de trobada: Ajuntament de Celrà
Hora: 10 h - Hora d’acabament: 12.30 h
Més info: info@gavarres365.cat

Dissabte

4 de maig

Dissabte

Punt Lila de prevenció i atenció a les
violències masclistes

25 de maig

Jornada de portes obertes per a docents

El Punt lila d’atenció i prevenció de les violències masclistes es situarà durant els concerts de la nit del 4 al 5
de maig. Trobareu una carpa amb informació i activitats
relacionada amb la prevenció de les violències.
Lloc: Pavelló de les piscines
Hora: a partir de les 23 h
Hora d’acabament: 06.00
Organitza: Àrea de Joventut i Jovent de Celrà

Vine a conèixer les diferents propostes d’activitats formatives relacionades amb les plantes aromàtiques i medicinals que oferim per als centres educatius. Inscripció
prèvia necessària.
Per a més informació i reserves: laurasitja@tirgi.com /
662 196 236
Lloc: Parc de les Olors de Celrà - Girona - Hora: 11.00 h
Organitza: Parc de les Olors de Celrà - Girona
Web: www.parcdelesolors.com

Diumenge

Club de lectura
Comentarem “Los restos del día” de Kashuo Ishiguro
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 21.00
Organitza: Biblioteca de Celrà

12 de maig

Yes the Dream! Fem un càsting?
Espectacle de taquilla inversa.
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 el musical
Yes the Dream! Fem un càsting? Una proposta que garanteix agradar a petits i grans, on els riures i l’emoció
prometen ser-hi presents. Apta per a tots els públics.
Lloc: Teatre Ateneu - Hora: 18:00
Organitza: Yes the Music!

Dimecres

8 de maig

CURSOS I TALLERS ESCOLA DE DANSA
Introducció a l’educació somàtica del moviment
a través del Body-Mind Centering, amb Nina Piulats
Lloc: Escola Municipal de Dansa de Celrà
Data: del 2 al 30 de maig - Horari: dijous de 18 h a 20 h
Preu: 81 €. Sessió solta 20 € - Organitza: EMDC
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/
https://www.facebook.com/emdcelra/

Taller de cuina per a joves
Lloc: Local Jove
Hora: 17.00
Organitza: Àrea de Joventut

Taller de cosmètica natural per a joves
Lloc: Local Jove - Hora: 17.00

Contemporani intermedi. Tècnica Limon amb
Francesc Bravo
Lloc: Escola Municipal de Dansa de Celrà
Data: del 8 al 29 de maig - Horari: d’11.30 a 13 h
Preu: 90 €, classe solta 20 € - Organitza: EMDC
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/
https://www.facebook.com/emdcelra/

Workshop amb Marta Carrasco, “que me quiten lo bailao”
Compartirem durant els dies del taller el que jo sé i el
que vosaltres ja sabeu. Jo no sóc professora, només
comparteixo i transmeto perquè tu també puguis ferho. Només així podem gaudir i enriquir-nos de totes i
tots, afegint a les nostres experiències el nostre toc personal, el nostre segell, el que ens diferencia de la resta.
No existeix ni un sol ser que no sigui únic.
Lloc: Escola Municipal de Dansa de Celrà
Data: dissabte 11 i diumenge 12 de maig
Horari: dissabte de 10 h a 13 h i de 14.30 h a 17.30 h.
Diumenge de 10 h a 13 h (12 h mostra oberta al públic)
Preu: 108 € - 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: 8 de maig al 29 de maig - Horari: de 20 h a 21.30 h
Preu: 40 € - Organitza: EMDC
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/
https://www.facebook.com/emdcelra/

Katsugen amb Liliana Pelman
Lloc: Escola Municipal de Dansa de Celrà
Data: 25 de maig - Horari: d’11 a 14 h
Preu: 30 € - Organitza: EMDC
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/
https://www.facebook.com/emdcelra/

