CURSOS I TALLERS
Club de Lectura infantil
Segon any del Club de Lectura. Cada primer dijous de
mes ens reunirem per comentar, llegir i passar una bona
estona entre còmics, lectures i jocs relacionats amb els
llibres llegits. Lloc: Biblioteca de Celrà
Data: 03/10/2019 - Hora: 17.30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà
Formació financera pràctica
Formació adreçada a microempreses, persones autònomes i/o persones que tinguin previst autoocupar-se o
incorporar-se a una cooperativa. Són gratuïtes perquè
estan subvencionades pel programa Catalunya Emprèn.
Inscripcions: www.ddgi.cat/formacioenxarxa
Formació per al teu futur, per a una economia sostenible. Continuació de sessions bimensuals que ajuden a
planificar-se els estalvis, tant per a persones emprenedores com per particulars.
Dates: 9 i 30 de setembre i 14 i 28 d’octubre de 2019
Horari: de 18 h a 20 h (8h)
Professor: Carles Colominas, economista.
*Recomanem portar ordinador portàtil.
Lloc: Aula d’informàtica del Centre de Promoció Econòmica. Organitza: Àrea de Promoció Econòmica i desenvolupament local
Web: www.facebook.com/events/465847180845113/

Comptabilitat bàsica per a emprenedors/es
Formació adreçada a microempreses, persones autònomes i/o persones que tinguin previst autoocupar-se o
incorporar-se a una cooperativa. Són gratuïtes perquè
estan subvencionades pel programa Catalunya Emprèn.
Inscripcions: www.ddgi.cat/formacioenxarxa
El curs aprofundirà en la comptabilització d’impostos,
dels béns d’inversió i dels ingressos i càlcul d’amortitzacions. S’analitzarà els requisits de facturació.
Dies: 12 i 19 de setembre de 2019
Horari: de 16 h a 20 h (8h) - Professor: Joan Jurado, economista - *Recomanem portar ordinador portàtil.
Lloc: Aula d’informàtica del Centre de Promoció Econòmica. Organitza: Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament local
Web: www.facebook.com/events/382445512388276/

NOTÍCIES

*Recomanem portar ordinador portàtil.
Lloc: Centre de Promoció Econòmica. Organitza: Àrea
de Promoció Econòmica i desenvolupament local
Web: www.facebook.com/events/490756265006769/

Xerrades productives per a l’empresariat
Formació i orientació professional. L’objectiu d’aquestes
xerrades és millorar l’eficiència operacional, millorar la
gestió de la innovació i analitzar l’evolució dels mercats.
Inscripcions: www.ddgi.cat/formacioenxarxa
Per més informació, contacteu amb l’Àrea de Promoció
Econòmica al telèfon 972492567 o al correu promoeco@celra.cat - Sessió 1: Dilluns, 30 de setembre, de 17
a 18.30 h. Millora operacional. Ponent: Albert Plasencia,
de Transversal Consulting & Engineering
Lloc: Centre de Promoció Econòmica - Organitza: Àrea
de Promoció Econòmica i desenvolupament local
Web: www.facebook.com/events/1579303872199923/

Fiscalitat bàsica per a emprenedors/es
Formació i orientació professional
Inscripcions: www.ddgi.cat/formacioenxarxa
Per més informació, contacteu amb l’Àrea de Promoció
Econòmica al telèfon 972492567 o al correu promoeco@celra.cat
S’ensenyaran els llibres de registres obligatoris segons
normativa. Introducció a la web de l’AEAT. Confecció dels
models 36-037-130-303-115-111. Novetat: iva online.
Dates: 26 de setembre i 3 d’octubre de 2018
Horari: Dijous de 16 h a 20 h (8h) - Professorat: Joan Jurado, economista expert en fiscalitat.

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
Àrea de Cultura
Centre Cultural la Fàbrica
Oficina Municipal d’Atenció
a les Persones
Casal Gent Gran (Can Ponac)

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
900 13 13 26
972 49 22 24
972 49 25 67
872 72 32 65
972 49 30 26
636 18 91 04

Curs per a docents: Jocs literaris aplicables a l’aula
Disseny i aplicació de jocs literaris a les aules de primària
i de secundària, així com a les aules d’educació especial,
de cicles formatius i de formació d’adults.
Curs de 30h reconegut pel Departament d’educació.
6 sessions: del 23 al 28 de setembre - Dilluns-divendres
de 17.30 a 19.30 h i dissabtes d’11 a 13 h - Lloc: Ateneu
de Celrà - Més info: entretempsescriu.wordpress.com

Curs per a professionals Mal Pelo
Pep Ramis i Maria Muñoz oferiran un taller on experimentar els mecanismes de l’acció i el que desencadenen. Una mirada sobre el moviment i l’escriptura del cos
en acció. Precisió, durada, compromís, intensitat, silenci,
absència, presència, puntuació, habitabilitat, capitulació, fraseig, puntuació, linealitat, temporalitat, musicalitat, ritme, escriptura, són alguns dels termes que qüestionarem durant el curs. Accionar: 1-Exercir una acció,
2-Fer moviments i gests per donar a entendre alguna
cosa, 3-Comandar l’acció d’un mecanisme.
Lloc: L’animal a l’esquena
Dates: del 23 al 27 de setembre de 2019
Hora: 11.30 - Categoria: Dansa - Preu: 200 €
Organitza: L’animal a l’esquena - Web: www.lanimal.org

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 49 22 00
972 49 47 67

972 492 001 - www.celra.cat
Ajuntament de Celrà

El Teatre l’Ateneu torna a obrir les portes
L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Celrà presenta la
nova temporada del Teatre l’Ateneu, que arrencarà el
proper 28 de setembre a les 20 h amb un acte en el que
es podrà veure l’obra Plou a cobert, d’Èlia Borràs i Berta
Camps.
Com en anteriors temporades, es tracta d’una oferta
variada que inclou des d’obres infantils i familiars a les
pensades pels més grans, a més dels espectacles del Desembre en dansa.
Al mes d’octubre es podrà veure l’obra Mili KK (Cia. La
Planeta) i dos espectacles pensats per als més joves, El
núvol gris, gras i gros (Cia. Teatre al detall) i Laika (Cia.
Xirriquiteula Teatre), guardonat amb el Premi BBVA de
Teatre 2019.
Novembre comptarà amb la també premiada AKA
(Also known as), de la companyia Sala Flyhard, Premi
Butaca al Millor Text i Premi Max a la Millor Autoria Revelació. I també amb l’obra familiar La lluna d’en Joan
(Cia. Teatre Nu).
Al mes de desembre, a part dels espectacles del Desembre en dansa, l’Ateneu acollirà les obres El mar no hi cap
dins una caps de sabates (Cia. El Martell), Mon pare és un
ogre (Cia. La Baldufa) -Premi a la Millor Interpretació
Masculina, Ex Aequo, Fira de FETEN Gijón-, i La zanja
(Cia. Titzina Teatro). La temporada tancarà amb Els Pastorets (Associació Els Pastorets de Celrà).

El 4t festival Tastets de Celrà ha estat un èxit en la
seva nova ubicació
El mes de juliol va tenir lloc la 4a edició del Festival Tastets de Celrà, que aquest any ha estrenat ubicació al
nou Parc Cors-Guinard. La nova situació, una zona verda
municipal oberta com a espai familiar i de lleure, ha fet
incrementar l’assistència de públic en aquesta quarta
edició, ja que s’han comptabilitzat més de 6.000 persones que han degustat els diferents productes oferts pels
comerços i establiments de restauració de Celrà.
L’oferta gastronòmica va anar acompanyada d’actuacions
musicals i espectacles familiars gratuïts, en sessions de
tarda i nit. L’Ajuntament i l’Associació de Comerciants de
Celrà, organitzadors del festival, han valorat molt positivament tant l’edició d’aquest any com la seva nova ubicació.

Escola de gralles
Comencem el 16 de setembre. Vine a provar-ho, portes
obertes! Per acompanyar els gegants de Celrà. No calen
coneixements de música. Millor portar gralla pròpia, tot
i que la colla en disposa d’algunes.
Totes les classes són gratuïtes
Grup mixt d’infants (a partir de 8 anys) i adults.
Dates i horari: dilluns, de 18.30 a 19.30 - Lloc: el Moll
Telèfon de contacte: 686 49 86 45 (Dani Jiménez)

Formació fiscal bàsica per a persones emprenedores
Formació adreçada a microempreses, persones autònomes i/o persones que tinguin previst autoocupar-se o
incorporar-se a una cooperativa. Són gratuïtes perquè
estan subvencionades pel programa Catalunya Emprèn.
Inscripcions: www.ddgi.cat/formacioenxarxa
S’ensenyaran els llibres de registres obligatoris segons
normativa. Introducció a la web de l’AEAT. Confecció dels
models 36-037-130-303-115-111. Novetat: iva online.
Dates: 26 de setembre i 3 d’octubre de 2018
Horari: de 16 h a 20 h (8h)
Professorat: Joan Jurado, economista expert en fiscalitat
*Recomanem portar ordinador portàtil.
Lloc: Centre de Promoció Econòmica - Preu: 0 € - Organitza:
Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local

Celrà rep una subvenció de la Diputació pels efectes dels aiguats de la tardor passada
La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de
Celrà una subvenció de 7.663,65 € que ajudarà a compensar la despesa realitzada durant la tardor de l’any
2018, amb motiu de les llevantades que van tenir lloc
els mesos d’octubre i novembre de 2018.
El mes d’abril de 2019, la Diputació de Girona va obrir
una línia de subvencions per a actuacions municipals
motivades per circumstàncies meteorològiques de caràcter excepcional, per ajudar els ajuntaments en les
despeses que van comportar les llevantades de la tardor anterior.
En el moment dels aiguats, l’Ajuntament de Celrà va haver de dur a terme tasques de condicionament i reposició del ferm, reparació de teulats, reposició de punts de
llum i manteniment de col·lectors i embornals per un
cost total de 43.124,10 euros.

DESTACATS SETEMBRE
PERIODE D’INSCRIPCIONS ESCOLA D’ART I AULA
DE TEATRE
Del 2 al 22 de setembre de 2019.
Presencialment a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de
Celrà (1r pis Teatre l’Ateneu)
Telemàticament a través de la web:
www.escoladart.celra.cat

INSCRIPCIONS A L’ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA
DE CELRÀ (darreres places)
Del 4 al 14 de setembre de 2019
Organitza: EMDC
www.escoladedansa.celra.cat

SETMANA DE PORTES OBERTES A L’ESCOLA DE
DANSA
Portes obertes a les disciplines d’adults amb places disponibles.
Cal inscripció prèvia del 16 al 20 de setembre trucant
al 972 492658 o enviant mail a escoladedansa@celra.cat
Lloc: EMDC
Dates: del 23 al 29 de setembre de 2019
Organitza: EMDC
Web: www.escoladedansa.celra.cat

ACORDS DELS PLENS EXTRAORDINARIS DE JULIOL
PLE EXTRAORDINARI DEL 8 DE JULIOL
El dilluns 8 de juliol es va celebrar un ple extraordinari,
en què es va aprovar el nou carftipàs de l’Ajuntament de
Celrà. Els acords aprovats van ser els següents:
• Aprovació de la periodicitat de les sessions del Ple i de
la Junta de Govern Local (expedient X664/2019).
• Creació i composició de la Comissió Informativa de caràcter permanent i de la Comissió Especial de Comptes (expedient X666/2019).
• Nomenament de representants de la corporació en
òrgans col·legiats (expedient X647/2019).
• Establiment del règim de dedicació, retribucions, dietes i indemnitzacions dels membres de la corporació
local (expedient X665/2019).
Tots els acords es van aprovar per unanimitat excepte el
darrer, sobre el règim de dedicació, retribucions, dietes
i indemnitzacions dels membres de la corporació, que
es va aprovar amb 12 vots favorables dels grups CUPAmunt, FC-ERC-AM i JxCelrà-Junts i un vot en contra del
grup PSC-CP.

PLE EXTRAORDINARI DEL 29 DE JULIOL
El dilluns 29 de juliol es va celebrar un ple extraordinari,
en què es van aprovar els acords següents:
• Dictamen sobre la proposta al conseller d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya de les festes locals del municipi per a l’any 2020 (expedient
X575/2019).
• Dictamen sobre l’aprovació del conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i el Consell Comarcal del Gironès per a l’organització del projecte comarcal
Bus de Nit a les fires de Girona (expedient X674/2019).
• Dictamen sobre l’aprovació de l’annex al conveni
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i el
Consell Comarcal del Gironès en matèria d’assessorament per a l’adequació a la normativa de protecció
de dades personals (expedient X484/2019).
• Dictamen sobre l’aprovació inicial de la modificació pressupostària 7/2019, mitjançant concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit (expedient X638/2019).
Tots els punts es van aprovar per unanimitat.

AGENDA D’ACTIVITATS
Dimecres

11

de setembre

Diada 11 de setembre
Arrossada popular: Entremès variat, arròs, postres, pa,
vi, aigua, cafè i licor. Preu socis 13 €, no socis 15 €
Venda de tiquets: oficines del Casal els dies 4, 5 i 6 de
setembre de 5 a 7 de la tarda.
Cal portar plats, gots i coberts. Amenitzarà la festa el
conjunt AURORA
Lloc: Pavelló municipal piscines
Hora: 14 h
Organitza: Casal Can Ponac i Ajuntament de Celrà

Dijous

19

Continuació 21 de setembre

Dijous

12 de setembre

Club de lectura

de setembre

Inaugurem la temporada del Club de lectura. Comentarem “Robinson” amb el seu autor Vicenç Pagès Jordà
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 21 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Hora del conte + taller
Hora del conte amb l’Associació la Sal d’Olot. Contes
musicats i tot seguit taller d’imants!!
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 17.30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Xerrada “Celrà aposta per la mort
digna”
La Xerrada s’inscriu en els actes derivats de la signatura
de l’Ajuntament de Celrà, de la Moció “Pel Dret a Morir
Dignament”.
Temes que tractarem durant la xerrada:
Què volem dir quan parlem de Mort Digna
Drets a final de vida, el que tenim i els que ens falten
Què és el Document de Voluntats Anticipades
L’associació DMD
Presenta: Àngels Miret
Ponent: Cristina Vallès Coordinadora de DMD-GI
Lloc: Teatre l’Ateneu
Hora: 19 h
Organitza: Ajuntament de Celrà i Associació Dret a Morir
Dignament DMD-GI

Donació de sang

Continuació 27 de setembre

Dijous

26 de setembre

Te de tertúlia sobre Alimentació saludable
Cicle obert de tertúlies amb professionals i grup intercultural de dones. Espai de tertúlia entre professional
i ciutadania per parlar d’inquietuds entorn la temàtica
de l’alimentació, salut i gènere. L’espai es planteja en un
format de cercle per prendre el te i es crea un ambient
distès per trencar la unidireccionalitat pròpia dels formats de xerrada. Es genera un espai d’intercanvi i enriquiment del coneixement mutu.
Lloc: Espai igualtat del Centre de Promoció Econòmica
Hora: 17 h
Organitza: Àrea d’igualtat i Associació Vincle
Web: www.facebook.com/events/1714528542182042

Dissabte

28 de setembre

Bebeteca
Bebeteca per als més menuts de cada casa. “Animalets”
a càrrec de Ruskus Patruskus
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 10.30
Organitza: Biblioteca de Celrà

Lloc: Sala d’Entitats (CC La Fàbrica)
Hora: de 17 h a 21 h
Organitza: Banc de Sang i Teixits

Presentació del llibre “Tengo algo que
contarte. Correspondencia entre dos
mujeres”
Amb la presència de les dues autores, La Habanera i Vicentita.
Lloc: Teatre l’Ateneu (1r pis) - Hora: 19.30 h
Presenta: La Guerrilla Comunicacional
Organitza: Ajuntament de Celrà

Divendres

13 de setembre

Club de novel·la negra
Inauguració de la temporada de Novel·la negra. Comentarem “Lèmmings” amb el seu autor Jordi Dausà
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 21 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Dissabte

Presentació de la nova temporada del
Teatre l’Ateneu

21de setembre

Bhum ! 6
Sisena edició del manifest festiu Bhum ! Aquest any especial commemoració del 30è aniversari de la companyia de dansa Mal Pelo
Lloc: L’animal a l’esquena
Hora: 18 h
Organitza: L’animal a l’esquena

Divendres

27 de setembre

Jocs de taula a la biblioteca
Jocs de taula a la biblioteca amb el bibliotecari. Places
limitades.
Lloc: Biblioteca
Hora: 17.30 h
Organitza: Biblioteca

Presentació de la nova temporada de teatre amb Plou a
cobert, d’Èlia Borràs i Berta Camps.
“Si jo tingues 20 anys...” és una frase que es diu per recordar tot allò que no es va fer o s’hauria volgut fer quan es
tenia la llibertat i la lleugeresa de tenir, ni més ni menys,
que entre uns 18 i 25 anys. Però què suposa tenir-ne 20?
Taquilla: 14 € / Anticipada: 12 €
Venda d’entrades a www.ateneu.celra.cat o a taquilla a
partir d’1 h abans de l’inici de l’espectacle
Lloc: Teatre l’Ateneu
Hora: 20 h
Organitza: Àrea de Cultura

Projecció de “La La Land” de D. Chazelle (2016)
Projecció del musical “La La Land” de D. Chazelle (2016),
guardonat amb 6 Òscars i altres premis cinematogràfics.
Lloc: Teatre l’Ateneu
Hora: 20.30 h
Organitza: Cineclub21 de Celrà

ACTIVITATS CASAL CAN PONAC SETEMBRE 2019
Durant el mes de setembre 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
16.00h a 17.00h i de 17.00h a 18.00h (dos grups). Gratuït. Cal inscripció prèvia.
MENTAL FITNESS. De 18:00 a 19:00h. 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
GOOGLE PER AL DIA A DIA: De 09.30h a 10.30h. Gratuït. Cal inscripció prèvia.

ALFABETITZACIÓ DIGITAL: De 10.30 a 11.30h. Gratuït.
Cal inscripció prèvia.
JOC DE PANTALLES: De 11:30 a 12:30h. Gratuït. Cal inscripció prèvia.
BOLES DE LA SORT: Els dimecres a les 17h juguem a les
boles de la sort.
CAMINADA: 3r dimecres d’octubre a les 09:00h a Can
Ponac.
DIJOUS
ESPAI RESPIR: De 10 a 13h. Cal inscripció prèvia.
DIVENDRES
ESPAI RESPIR: De 10 a 13h. Cal inscripció prèvia.
CÀPSULA FORMATIVA: «Coneix les xarxes socials». A
partir d’octubre.
ACTIVITATS ESPECIALS
Obertura d’activitats del curs 2019-2020. Dilluns 16
de setembre de 2019. A les 17:00h al 2n pis de Can
Ponac. A càrrec de l’equip Jubilus. S’explicaran totes les
activitats i es podran fer les inscripcions, així com rebre
el calendari anual.

EXPOSICIONS
Exposició “La mort il·lustrada”
Lloc: Sala d’exposicions de l’Ateneu
Dates: del 19 de setembre al 6 d’octubre de 2019
Per l’exposició, des de l’Associació pel Dret a Morir Dignament hem convidat a un grup de joves il·lustradores
i il·lustradors que han fet donació de les seves obres,
artistes que creiem que tenen una forma especial de
copsar i mostrar la seva particular visió del món en el
que vivim. Volem que es parli del tema de la mort digna
i volem canviar la imatge estereotipada i tot sovint repetitiva amb que s’il·lustra el tema. Creiem que l’art és
una manera bàsica de transcriure el que cadascú sent.
Cada una de les 30 artistes que participen en la mostra
tenen el mateix format de base però han pogut donar
la seva visió totalment lliure de la seva forma d’entendre
la Mort Digna.
Amb aquest recull d’il·lustracions volem col·laborar a
trencar el tabú de la MORT. Aquest mot, de vegades tan
amagat dins de la nostra cultura, però igual d’important
que la paraula VIDA.

L’organització de l’exposició ha comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Celrà, com a una de les actuacions derivades de la signatura de la moció de suport
al Dret a Morir Dignament.
www.eutanasia.cat

