
Katsugen amb Liliana Pelman
Lloc: Escola Municipal de Dansa de Celrà
Data: 22 de juny - Horari: d’11 a 14 h - Preu: 30 €
Organitza: EMDC
Web: www.escoladedansacelra.koobin.com
www.facebook.com/emdcelra

Aeris per a infants i joves
Taller Aeris (teles, trapezi, corda) amb Raquel Moreno i 
Cia. Estampades
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Data: 25/06/2019 - Hora: 16.30 - Preu: 36 €
Organitza: EMDC
Web: www.escoladedansacelra.koobin.com
www.facebook.com/emdcelra

Body Weather, amb Elena Pellisser
*a partir 14 anys i adults
Aquest curs ofereix un entrenament físic i dinàmic basat 
en el Body Weather per a preparar un cos disponible al 
moviment i a la dansa. Treballarem: coordinació, resis-
tència, alineament, fragmentació del cos, orientació en 
l’espai, mobilitat articular, flexibilitat i agilitat mental. 
Seguit d’una segona part on explorarem la nostra fisica-
litat i la seva poètica a través de la Dansa Improvisació, a 
nivell individual i de grup. 
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Data: 25/06/2019 - Hora: 11.30

Data d’acabament: 26/06/2019
Hora d’acabament: 16.30 - Preu: 64 €
Organitza: EMDC
Web: www.escoladedansacelra.koobin.com
www.facebook.com/emdcelra

Intensiu hipopressius, amb Neus Canalias
Lloc: Escola Municipal de Dansa de Celrà
Dates: 25, 26 i 27 de juny
Hora: de 20 h a 21 h - Preu: 24 €
Organitza: EMDC
Web: www.escoladedansacelra.koobin.com
www.facebook.com/emdcelra

Moviment inclusiu a l’aula, amb Neus Canalias
*curs per a docents, reconegut pel Departament d’Educa-
ció, a través de l’Institut de Ciències de l’Educació de l’UDG.
Eines per treballar de manera inclusiva a través del mo-
viment. Adreçat a formad@rs, educad@rs, ballarins/es, 
professionals de les institucions públiques i privades 
que treballen amb persones amb capacitats diverses.
Lloc: Escola Municipal de Dansa de Celrà
Data: 01/07/2019 - Hora: 10.00
Data d’acabament: 05/07/2019
Hora d’acabament: 13.00
Preu: 120 € - Organitza: EMDC
Web: www.escoladedansacelra.koobin.com
www.facebook.com/emdcelra

CURSOS I TALLERS ESCOLA DE DANSA

JUNY

ACORDS DEL PLE ORDINARI DE MAIG
Al ple ordinari celebrat el dimarts 14 de maig, es van 
aprovar els acords següents:

Dictamen sobre la resolució d’al·legacions pre-
sentades en relació a l’aprovació inicial del projec-
te d’obra ordinària per a la reforma i ampliació de 
la biblioteca municipal de Celrà i la seva aprovació 
definitiva (exp. x398/2017). 

Dictamen sobre l’aprovació inicial del projecte 
d’obra ordinària titulat connexió del carril bici de 
Celrà fins el límit del terme municipal de Girona 
(exp. x528/2018).

Dictamen sobre l’aprovació inicial de la Modifi-
cació puntual número 18 del PGOUM de Celrà (exp. 
x488/2019).

Dictamen sobre la ratificació de l’acord de disso-
lució i liquidació del Consell d’Iniciatives Locals per 
al Medi Ambient de les comarques de Girona – CIL-
MA (exp. x480/2019).

Dictamen sobre l’aprovació de l’actualització de 

l’inventari general de la Corporació (exp. x481/2019).
Dictamen sobre la proposta de sol·licitar al De-

partament d’Interior de la Generalitat de Catalunya 
una modificació del marc normatiu relatiu als vigi-
lants municipals (exp. x478/2019).

Dictamen sobre la proposta de sol·licitar al Go-
vern de la Generalitat que programi un pla plurianu-
al d’inversions (exp. x456/2019).

Dictamen sobre la moció per iniciar els tràmits ad-
ministratius i judicials necessaris per aconseguir la 
devolució de les pessetes republicanes emeses des-
près del 18 de juliol de 1936 i confiscades pel govern 
franquista l’any 1939 (exp. x482/2019).
Tots els acords es van aprovar per unanimitat, excepte el 
dictamen sobre la resolució d’al·legacions presentades 
en relació a l’aprovació inicial del projecte de la bibio-
teca municipal que es va aprovar per majoria absoluta, 
amb els vots favorables dels grups CUP-PA i PDeCAT i  
l’abstenció del grup ICelrà-ERC.

Celrà aconsegueix 460.000 euros per a la construc-
ció del carril bici Celrà-Girona
El projecte d’obra ordinària municipal Connexió del carril 
bici de Celrà fins al límit del terme municipal amb Girona ha 
obtingut una subvenció procedent del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) destinada a l’execu-
ció d’actuacions de vies ciclistes.
L’Ajuntament de Celrà va sol·licitar la subvenció convo-
cada per a operacions de les entitats locals i determinats 
consorcis per a l’execució d’actuacions de vies ciclistes sus-
ceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER); atès que no s’arriba-
va al llindar del nombre d’habitants requerit en la convoca-
tòria (20.000 habitants), el Consorci de les Vies Verdes (con-
sorci del qual l’Ajuntament en forma part) va presentar la 
sol·licitud de subvenció per l’Ajuntament de Celrà.
Així doncs, es va presentar una sol·licitud a la convocatòria 
esmentada en l’Eix 1: Vies ciclistes urbanes i interurbanes 
destinades a la mobilitat quotidiana amb el títol connexió 
del carril bici de Celrà a Girona, sol·licitant el màxim que es 
podia demanar, que era del 50% del cost total del projecte, 

i s’ha concedit l’import íntegre que havia sol·licitat l’Ajun-
tament.
Aquesta subvenció atorgada suposa l’impuls definitiu per 
a què el carril bici Celrà-Girona sigui una realitat en un curt 
termini de temps, i el municipi pugui disposar d’una con-
nexió més amb els municipis del voltant, i existeixi més 
quilòmetres de vies ciclistes, incentivant l’ús de la bicicleta 
com a mitjà de transport sostenible.

Curs Competències Digitals - ACTIC nivell mig
LLOC: Centre de Promoció Econòmica del carrer Bòbiles, 
9 de Celrà
TELF: 972492567
DATA D’INICI: 30 de maig - HORARI: 17.30 a 19.30 h
DIES: Dimarts, dimecres i dijous (30 de maig, 4, 5, 6, 11, 
12, 13, 18, 19, 20, 25 i 26 de juny)
DURADA: 24 hores
Organitza: Àrea de Promoció Econòmica
Web: www.ddgi.cat/formacioenxarxa/public/curs

Tallers de cuina a càrrec de Faves Comptades: 
Menú festiu, amb proteïna vegetal
Taller adreçat a persones interessades en l’alimentació 
saludable i de temporada, a aquelles que estan avorri-
des de cuinar sempre els mateixos plats i que tenen ga-
nes de conèixer noves receptes per poder-les fer a casa 
de manera senzilla. Apte per a tots els públics.

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
Data: 13 de juny de 2019 - Horari: de 18.30 h a 20.30 h
Preu per taller: 20 € - Organitza: Àrea de Cultura

Taller bibliomakers: Inventa robots senzills amb 
LEGO WeDo
Activitat dissenyada per introduir-se al món de la robò-
tica educativa a través de la plataforma LEGO WeDo.
Apte per totes les edats, especialment per nens i nenes 
de 12 a 14 anys. - Lloc: Biblioteca de Celrà
Dates: 1, 3 i 5 de juliol de 2019 - Hora: 17.30
Organitza: Servei de Biblioteques de la Diputació de Gi-
rona, Universitat de Girona i Biblioteca de Celrà

Crea i programa un robot mòbil amb LEGO Minds-
torms
L’objectiu dels tallers és aprendre a treballar en equip, a 
trobar i a compartir solucions a problemes, promoure la 
creativitat i el pensament crític en el context de la cons-
trucció i programació d’un robot.
Apte per a totes les edats, especialment per a nois i no-
ies de 15 i 16 anys. - Lloc: Biblioteca de Celrà
Dates: 8, 10 i 12 de juliol de 2019 - Hora: 17.30
Organitza: Servei de Biblioteques de la Diputació de Gi-
rona, Universitat de Girona i Biblioteca de Celrà

INSCRIPCIONS A L’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 tot-
hom
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://esco-
ladart.celra.cat

INSCRIPCIONS A L’ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA 
DE CELRÀ. CURS 2019-2020
Inscripcions per al curs 2019-2020 per a infants, joves i 
adults al web www.eoidigital.com/escoladedansacelra
Podeu consultar horaris i preus a www.escoladedansa.
celra.cat - Dates: del 4 al 18 de juny de 2019
Organitza: EMDC

REUNIONS DE GRUP CASAL ESTIU 2019
Dimecres 29 de maig: Lloc: Aulet - 19.30: 2n primària - 
20.00: 1r primària
Divendres 31 de maig: Lloc: Aulet - 20.15: 3r primària
Dimecres 5 de juny: Lloc: Aulet - 9.30: casalet -20.15: 4t 
primària - 21.00: 1r ESO
Divendres 7 de juny: Lloc: antiga biblioteca/papirus - 
19.30: 5è i 6è primària
Divendres 14 de juny: Lloc: Aulet - 19.30: 4t ESO - 
20.15: 3r ESO - 21.00: 2n ESO

PROGRAMA DE LES JORNADES JUNY LGTBIQ+
13 de juny, a les 19.30 h. El Moll. Presentació del col·lec-
tiu La Fleca: Bollos i Xuixos. Qui som? Cap on volem anar? 
Amb projecció de curtmetratges i debats LGTBIQ+.
20 de juny, a les 19:30. Espai d’igualtat del Centre de 
Promoció Econòmica
Cinefòrum amb el documental “Arreta”.
27 de juny, a les 19.30 h. Sala polivalent del primer pis 
del’Ateneu.
Cinefòrum amb el documental “The Autumn Flowers” i 
posterior conversa amb l’autora, Hanna Jarzabek. 

HORARIS PISCINA MUNICIPAL
Dies 8 i 9 de juny, 10.30 - 20.30
Del 10 al 14 de juny, 16.00 - 20.00
Dies 15 i 16 de juny, 10.30 - 20.30
Del 17 al 21 de juny, 16.00 - 20.00
Del 22 al 30 de juny, 10.30 - 20.30
Del l’1 al 31 de juliol, 10.00 - 20.30
De l’1 al 31 d’agost, 10.30 - 20.30
De l’1 al 10 de setembre, 10.30 - 20.30
Per entrar a les instal·lacions cal portar el carnet d’abo-
nat. Abonaments: a partir del 8 de juny a les piscines.

ACTIVITATS FISICOESPORTIVES TEMPORADA 
2019-2020
Del 19 de setembre de 2019 al 30 de juny del 2020
Inscripcions:
• Del 3 al 7 de juny de 2019 usuaris/es inscrits la tempo-
rada 2018/19
• Del 17 al 20 de juny 2019 noves inscripcions
• Del 2 al 6 de setembre 2019 places restants
Dilluns i dijous de les 16h a les 20h al Pavelló d’Esports.
Dimarts, dimecres i divendres de les 10h a les 14h a 
l’Ajuntament.
Informació i contacte:
Telèfon: 972.49.29.83 Pavelló d’Esports i 972.49.20.01 
Ajuntament: Correu-e: esports@celra.cat
NO s’acceptaran inscripcions per telèfon, correu elec-
trònic o registre d’entrada. S’ha de venir a fer la inscrip-
ció presencialment a l’ajuntament o pavelló d’esports.

Durant el mes de juny 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 
16.30h a 17.30h i de 17.30h a 18.30h (dos grups). Gratu-
ït. Cal inscripció prèvia. 

DIMARTS
ESPAI RESPIR: De 10 a 13h.  Cal inscripció prèvia.
TALLER D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA: Dins l’Espai Res-
pir 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 con-
cretar cita prèvia
INFORMÀTICA GRUP 1: De 10.00h a 11.00h. Gratuït. Cal 
inscripció prèvia. 
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 5 de juny de 2019, a les 08:30h 
a Can Ponac. 

DIJOUS
SMART AVIS: (mòbils d’última generació). El dijous 6 
de juny. 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
“Passejada per Can Micaló”: Coneixerem els voltants 
del Castell de Sant Miquel, el característic alzinar que 
l’acompanya i els treballs de conservació de la zona. Di-
mecres 5 de juny de 2019 a les 08:30h. Sortida des 
de Can Ponac. A càrrec d’Idària Cooperativa.
“Cloenda curs 2019-2020”. Dilluns 10 de juny de 2019 
a partir de les 17:00h. Al bar de Can Ponac. Xocolata-
da a càrrec de l’Associació de Can Ponac.
Xerrada: «Consells de seguretat i tipus d’estafa». Di-
jous 13 de juny de 2019. A les 17:00h al 2n pis de Can 
Ponac. A càrrec de Mossos d’Esquadra.

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 900 13 13 26
Serveis Socials 972 49 22 24
Àrea Promoció Econòmica 972 49 25 67
Oficina Municipal d’Atenció 
a les Persones 972 49 22 00
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

DESTACATS JUNY

NOTÍCIES

DIUMENGE 2
FESTIVAL DE RÍTMICA
Festival fi temporada Club Rítmica Celrà
Els gimnastes del Club Rítmica Celrà celebren el 5è ani-
versari del club amb la presentació dels seus exercicis 
de competició i actuacions de final de temporada. Va-
rietat d’exhibicions i estils musicals per tancar una gran 
temporada plena d’èxits i evolució esportiva. Us convi-
dem a gaudir de la gimnàstica rítmica amb nosaltres. 
Hora: 16:30h
Lloc: Pavelló municipal d’esports de Celrà
Entrada gratuïta
Organitza: Club rítmica Celrà

DIUMENGE 16
CAMPIONAT FEMENÍ DE PETANCA. MODALITAT 
DOBLETES ( FORMADES )
Hora: a partir de les 8.30h - Lloc: pistes municipals de 
petanca de Celrà - Organitza: Club de Petanca de Celrà
FESTIVAL DE PATINATGE
Hora: a les 11.30 hores - Lloc: pavelló municipal d’es-
ports - Organitza: Club Patinatge Celrà

DISSABTE 29
4rt MEMORIAL QUIM FEIXES - TORNEIG DE FUTBOL 7
A partir de les 16 hores - Servei de bar i sopar + sorpreses - 
Organitza: Ajuntament de Celrà i exjugadors de l’UCE Celrà

AGENDA ESPORTIVA



Dissabte 1 de juny

Festa del Segar i el Batre Celrà

Activitats:
- 9 h: concentració de tractors
- 9.30 h: esmorzar de brasa (5 €)
- 10 h: passejada de tractors
- 11 h: demostració del segar
- 11.30 h a 14 h: sabors del món (degustació de tapes de 
diverses cultures fetes amb blat)
- 17 h: demostració del batre i passeig guiat al Parc de 
les Olors
- 18.30 h: espectacle infantil amb ‘Els Trambòtics’
- 20 h: entrega de la Falç d’or
- 21 h: sopar de pinxos (adults 10 €, infants 6 €)
- 21.15 h: havaneres amb ‘Mar Endins?
- 23 h a 02 h: DJ La Monda
Servei de bar de 9 h a 14 h i de 18 h a 02 h.
Lloc: Torre Desvern
Organitza: Ajuntament de Celrà i Porró Enlaire, Falç Avall

Concert del Bifònic

Concert de “Duet Jazz”, dins del “festival Bifònic: Musi-
quem les biblioteques”
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 11.00 - Organitza: Biblio-
teca de Celrà i Biblioteca de Sant Gregori

Musical Peter Pan

Els alumnes de cant coral (teatre musical) de l’EMG re-
presentaran el musical PETER PAN, on transportaran 
els espectadors al país de Mai Més. Una extraordinària 
actuació amb motiu de la celebració del 30è aniversari.
Lloc: Teatre l’Ateneu
Hora: 18.00
Organitza: Escola de Música del Gironès, amb la col·la-
boració de l’Ajuntament de Celrà

Diumenge 2  de juny

Festival fi temporada Club Rítmica 
Celrà

Els gimnastes del Club Rítmica Celrà celebren el 5è ani-
versari del club amb la presentació dels seus exercicis 
de competició i actuacions de final de temporada. Va-
rietat d’exhibicions i estils musicals per tancar una gran 
temporada plena d’èxits i evolució esportiva. Us convi-
dem a gaudir de la gimnàstica rítmica amb nosaltres. 
Hora: 16.30
Lloc: Pavelló municipal d’esports de Celrà
Entrada gratuïta

Dimarts 4 de juny

Concert del Bifònic

Concert d”Ai el Gerro”, dins el “Festival Bifònic: Musi-
quem les biblioteques”.
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 19.00
Organitza: Biblioteca de Celrà i Biblioteca de Sant Gre-
gori

Cinefòrum sobre el documental “El 
plat o la vida”

A partir del documental s’obrirà un debat sobre la quali-
tat dels aliments als menjadors escolars. No és un tema 
només de nutrició sinó també de grans interessos eco-
nòmics i d’impacte mediambiental. Intervindran: Nani 
Moré (directora del documental,  cuinera i membre de 
l’Associació Menjadors Ecològics), Ramon Simon (direc-
tor general  d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, 
Generalitat de Catalunya), Carles Mencos (Coordinador 
Territorial de la Catalunya central de la Unió de Page-
sos), Carles Mundet (Cap del Servei de Promoció de la 
Salut a Girona, Agència de Salut Pública, Generalitat de 
Catalunya), Xevi Villarreal (com a representant de la Co-
ordinadora d’AMPAS I AFAS del Gironès/Catalunya).
Lloc: Teatre l’Ateneu
Hora: 20.00
Organitza: Coordinadora d’AMPAS i AFAS del Gironès/
Catalunya

Dimecres 5  de juny

Taller de rap i poesia

Taller de Rap i poesia: Tallers adreçats als joves per 
aprendre i treballar els conceptes bàsics del rap (escrip-
tura, ritme i cadència sobre un beat). Mentre milloren 
el seu “flow” també veuran la relació entre el rap i la po-
esia, i finalment elaboraran una lletra final
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 17.30
Organitza: Àrea de Joventut, Biblioteca de Celrà i Asso-
ciació HEAL

Dijous 6  de juny

Club de lectura Infantil

Comentarem i passarem una bona estona amb el còmic 
“Super Sorda” de Cece Bell
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 17.30
Organitza: Biblioteca de Celrà

Divendres 7  de juny

4t Berenar Holi

Per fi arriba l’esperada festa del color! Recordeu vestir 
roba vella i protegir-vos els ulls amb ulleres. La venda 
de pols holi es farà el mateix dia a partir de les 16h30. Hi 
haurà pa amb xocolata per a tothom. No hi podeu faltar!
Lloc: Davant l’escola L’Aulet
Hora: 17.00 - Organitza: AMPA de L’Aulet

ARBAR: Presentació de les publicaci-
ons “Determinant les sobres” de Jordi 
Mitjà i “Lapidum” de Jaime Vallaure i La 
Comunidad Sanguínea

Presentació de dues publicacions produïdes per Arbar, 
Centre d’Art i Cultura (Vall de Santa Creu, Port de la 
Selva), que recullen els processos d’investigació duts a 
terme pels artistes Jordi Mitjà i Jaime Vallaure i La Co-
munidad Sanguínea (Elisa Lozano, Juan i Jorge Vallaure 
Lozano) en el marc de la seva participació en el Cicle 
“Substrat ontogènic: processos performatius”.
Lloc: Cultural Rizoma (Plaça de l’Església, 8)
Hora: de 19.00 a 20.30
Organitza: Arbar, Centre d’Art i Cultura de la Vall de San-
ta Creu i Cultural Rizoma
Web: www.culturalrizoma.com/programacio/activitats 

Teatre a l’Aulet: Un càstig de pel·lícula

Sessió oberta a les famílies i al poble de l’obra de teatre 
que s’han preparat a l’escola. Els i les alumnes de 4t B 
(Joan) representaran la seva obra de teatre “Un càstig de 
pel·lícula”. Tothom hi és convidat!
Lloc: Escola L’Aulet - Hora: 21 h

Dissabte 8  de juny

Festa de fi de curs de l’Escola l’Aulet

El dissabte 8 de juny es celebra la festa de l’escola. 
De 2/4 de 6 a 2/4 de 7 portes obertes de l’escola. De 2/4 
de 7 a 2/4 de 9 hi haurà les paradetes de 5è i a les 9 
h sopar a càrrec dels pares, mares i alumnes de 6è. Per 
finalitzar hi haurà ball.  
Organitza: Escola l’Aulet i AMPA.

Diumenge 9  de juny

Festa del Soci - casal de la gent gran 
Can Ponac

Celebració de la tradicional Festa del Soci i acompa-
nyants del Casal de la Gent Gran Can Ponac. 
El programa és el següent: 10.30: sortida davant del ca-
sal. Parada a l’Estany de Banyoles per fer una passejada. 
13.00: sortida cap a Olot per dinar al restaurant La Deu. 
18.00: tornada a Celrà.
Preus: socis amb transport inclòs 25 €. No socis amb 
transport inclòs 40 €. No socis amb transport propi 35 €.
Inscripcions: 3, 4, 5 i 6 de juny, de 16 h a 19 h a les oficines 
del casal. Organitza: Casal de la gent gran Can Ponac

Dilluns 10  de juny

Concert del Bifònic

Concert de versions pop-rock de na”Helena”, dins el 
“Festival Bifònic: Musiquem les biblioteques”.
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 18.00 - Organitza: Biblioteca de Celrà i Biblioteca 
de Sant Gregori

Dimecres 12  de juny

Taller de cuina per a joves

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

Taller de rap i poesia

Taller de Rap i poesia: Tallers adreçats als joves per 
aprendre i treballar els conceptes bàsics del rap (escrip-
tura, ritme i cadència sobre un beat). Mentre milloren 
el seu “flow” també veuran la relació entre el rap i la po-
esia, i finalment elaboraran una lletra final
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 17.30
Organitza: Àrea de Joventut, Biblioteca de Celrà i Asso-
ciació HEAL

Dijous 13  de juny

Taller de cuina, a càrrec de Faves 
Comptades

Menú festiu, amb proteïna vegetal
Inscripcions fins al 7 de juny per instància a l’Ajunta-
ment 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: de 18.30 a 20.30
Preu: 20 € - Organitza: Àrea de Cultura

Presentació de les Jornades LGTBIQ+

Presentació del col·lectiu La Fleca: Bollos i Xuixos. Qui 
som? Cap on volem anar? 
Presentació de les jornades on es farà projecció de curt-
metratges i debats LGTBIQ+
Lloc: El Moll - Hora: de 19.30 a 21.30
Organitza: La Fleca: Bollos i Xuixos, en col·laboració amb 
el Servei d’igualtat de l’Ajuntament
Web: www.facebook.com/areaigualtatcelra 

AGENDA D’ACTIVITATS Divendres 14  de juny

Recreations Project

“L’únic constant a la vida és el canvi”, va constatar el 
filòsof Heràclit, i tot i això seguim lluitant per a resis-
tir-nos-hi tant com podem. Espectacle de vídeo projec-
ció, dansa-teatre i música, fonamentat en el treball de la 
transmissió d’un concepte des del llenguatge audiovi-
sual al llenguatge corporal.
Lloc: Teatre l’Ateneu de Celrà - Hora: 21.00
Col·labora: Ajuntament de Celrà

Club de novel·la negra

Comentarem “Blau de Prússia”, d’Albert Villaró
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 21.00
Organitza: Biblioteca de Celrà

Nit de KARAOKE - Cloenda MOLL 18-19

Arriba la nit més brutal de tota la temporada del CPJ 
“El MOLL” 18-19! La 3a Nit de KARAOKE! Repreneu les 
classes de cant, deixeu la vergonya a casa, penseu els 
millors temazos i veniu-los a cantar al Moll per acomia-
dar-lo com cal fins al setembre!
Lloc: CPJ “El MOLL” - Hora: 23.00
Organitza: Jovent de Celrà

Dissabte 15  de juny

Bebeteca

“Margarideta, lleva’t de matí...”, amb la Bel Contes. Es-
pectacle per als més menuts de cada casa
Lloc: Biblioteca Municipal de Celrà - Hora: 10.30
Organitza: Biblioteca de Celrà

Layers

Companyia “La mujer del carnicero”.
Creació i interpretació: Neus Canalias i Laila White.
Peça de dansa en l’acte d’inauguració de l’exposició 
“Dones Visibles”, de Laila White. Layers parla de les ca-
pes que no percep la mirada, aquelles que oculten a les 
dones invisibles, les dones diverses. La societat ha co-
mençat a parlar i a rebutjar la desigualtat i la violència 
de gènere. Però què passa amb aquelles que són dife-
rents, on es la seva veu?
Lloc: Teatre l’Ateneu de Celrà - Hora: 17.30
Col·labora: Ajuntament de Celrà

Festa de fi de curs

Festa Hippy: inflables per la mainada, exhibició d’extra-
escolars i tallers relacionats amb la temàtica. Vine amb 
el teu toc Hippy personal de casa per gaudir-ne i per 
compartir-ho tots plegats amb la família i l’escola.
Lloc: Escola Les Falgueres - Hora: de 17.00 a 01.00
Organitza: Afa Les Falgueres

Diumenge 16  de juny

Festival de patinatge – Musical la be-
lla i la bèstia

Hora: 11.30 (obertura de portes a les 11.00)
Lloc: pavelló municipal d’esports
Organitza: Club Patinatge Celrà

Audició a la fresca

Concert de final de curs a càrrec dels alumnes d’instru-
ment del centre.
Lloc: Torre Desvern - Hora: 18.00
Organitza: Associació el Local, espai musical
Web: www.facebook.com/espaimusicalcelra/

Dimecres 19  de juny

Poesia i ritme de carrer

Cloenda dels “Tallers de Rap i Poesia” realitzats les set-
manes anteriors. Micro obert, concert amb els temes 
treballats als tallers, batalles...
Lloc: Plaça de l’església - Hora: 17.30
Organitza: Àrea de Joventut, Biblioteca de Celrà i Asso-
ciació Heal

Dijous 20  de juny

Te de tertúlia sobre la Menopausa

Espai de tertúlia entre una llevadora i grup de dones per 
parlar sobre els efectes de la menopausa i consells. Es 
generarà un espai d’intercanvi i enriquiment del conei-
xement mutu.
Lloc: Espai igualtat - Hora: 17.00
Organitza: Àrea d’igualtat amb la col·laboració de l’ASIR 
i CAP de Celrà
Web: www.facebook.com/areaigualtatcelra

Hora del conte

Hora del conte amb “Els millors contes del Bibliotecari”
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 17.30
Organitza: Biblioteca de Celrà

Cinefòrum amb el documental “Arreta”

Després de viure un càncer de mama, l’Ainhoa pren la 
decisió de reconstruir el seu cos amb un tatuatge. Un 
procés amb el qual cerca empoderar-se en el seu cos 
trans. Arreta és un documental centrat en els cossos i en 
els canvis que els travessen, en la malaltia i la mort com 
a part de la vida. Acte dins les Jornades Juny LGTBIQ+
Lloc: Espai d’Igualtat del Centre de Promoció Econòmica
Hora: de 19.30 a 21.30
Organitza: La Fleca: Bollos i Xuixos, en col·laboració amb 
el Servei d’igualtat de l’Ajuntament
Web: www.facebook.com/areaigualtatcelra 

Dissabte 22 de juny

Taller i tast de Ratafia

Taller i tast de Ratafia a càrrec de la Cooperativa de La 
Sobirana de Santa Coloma de Farners. Inscripció prèvia 
necessària (places limitades). Per a més informació i re-
serves: 662 196 236 (Laura) i a www.lasobirana.cat.
Lloc: Parc de les Olors de Celrà - Girona • Hora: 11.00
Organitza: Parc de les Olors de Celrà - Girona
Web: www.parcdelesolors.com

Diumenge 23  de juny

Sopar-revetlla de Sant Joan

Revetlla de Sant Joan, amb sopar, servei de bar (begudes 
i cava) i ball amb el grup E2. Menú sopar: amanida, ¼ de 
pollastre, patates xips, pa, vi, aigua i coca de Sant Joan.
Preus: tiquet general, 10 €. Tiquet menors de 12 anys, 7 €. 
Tiquet col·laboradors/es del Pessebre Vivent de Celrà, 3€. 
Venda de tiquets a Carnisseria Sergi, Can Ponac, Bar Ca 
l’Àlex i Fleca Ten Ten. Lloc: Plaça 1 d’octubre - Hora: 21.00 - 
Organitza: Ajuntament de Celrà - Colla Gegantera de Celrà

Dimarts 25  de juny

Taller de maquillatge

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

The Mountain, the Truth and the Paradise

Mal Pelo, companyia de dansa instal·lada a Celrà des de 
1989, presenta el solo de Pep Ramis creat el 2017. No us 
perdeu l’oportunitat de veure aquest gran treball d’inter-
pretació. Lloc: Teatre Municipal de Girona - Hora: 20.30
Organitza: Teatre Municipal de Girona
Web: www.girona.cat/teatremunicipal

Dimecres 26  de juny

Concert del Bifònic

Concert d’en “Miquel Brugués i cia.”, dins el “Festival Bifò-
nic: Musiquem les biblioteques”
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 18.00 - Organitza: Biblio-
teca de Celrà i Biblioteca de Sant Gregori

Dijous 27  de juny

Cinefòrum amb el documental “The 
Autumn Flowers”

Després de veure el documental es podrà conversar amb 
l’autora, Hanna Jarzabek. Semblen invisibles però no ho 
són. No són joves musculats i promiscus sinó gent gran: 
homosexuals, bisexuals i transexuals que generalment van 
viure la seva sexualitat de forma amagada i que ara, després 
dels 60, temen tornar a haver-se d’amagar. Aquesta és la 
idea de “Flors de tardor”, un projecte que ha retratat la vida 
de moltes d’aquestes persones i la por que afronten a la 
tardor de la seva vida. Acte dins les Jornades Juny LGTBIQ+
Lloc: Sala polivalent del primer pis de l’Ateneu
Hora: 19.30 - Organitza: La Fleca: Bollos i Xuixos, en col-
laboració amb el Servei d’igualtat de l’Ajuntament
Web: www.facebook.com/areaigualtatcelra

Divendres 28  de juny

Club de lectura

Comentarem “84, Charing Cross Road” d’Helena Hanff i 
“Adreça desconeguda” de Kressmann Taylor
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 21.00
Organitza: Biblioteca de Celrà

Dissabte 29  de juny

TAXEKADA Jove!

Els TAXEKS celebrem el novè aniversari de l’associació, i 
enguany ens hem ajuntat amb el Jovent de Celrà per unir 
forces i crear una festassa increïble, on tindrem actuacions 
dels TAXEKS i laMASSA!. La festa continuarà amb el concert 
de grups de música, com la Sra. Tomasa, entre d’altres, i 
acabarà amb PD’s de primera! Tot en un ambient per a pe-
tits, joves i grans. Us hi esperem! Lloc: Polígon - Hora: 19.00 
- Organitza: Jovent de Celrà, Associació TAXEKS! Col·labo-
ren Afrikan Warriors - Web: www.taxeks.com

Diumenge 30  de juny

Jazz a la Fresca

Dins el marc del festival Estiu & Jazz.
Lloc: Pl. Església - Hora: 12.00 - Gratuït


