
Qi Gong. Classe oberta
El terme xinès de Qi Gong o Txi Kung fa referència a un 
conjunt de pràctiques corporals i respiratòries, destina-
des a cultivar l’energia vital “qi” i el seu lliure flux i har-
monia a través dels meridians del cos. Els exercicis se 
seleccionen segons l’estació vigent i l’element associat, 
amb l’objectiu de reforçar la funció energètica dels òr-
gans i les seves qualitats psíquiques/emocionals corres-
ponents a aquesta fase del cicle.
Practiquem seqüències fluides i dinàmiques de movi-
ments d’extensió, flexió i rotació de tota la columna i 
de totes les articulacions del cos, també sèries d’estira-
ments segons els meridians, l’automassatge dels punts 
d’acupuntura i el treball d’alineació postural i meditació.
Els beneficis que obtenim són tant físics (equilibri, flexi-
bilitat, tonificació, enfortiment dels ossos) com mentals 
(relaxació, concentració, benestar i calma) i espirituals.
Lloc: Escola Municipal de Dansa de Celrà
Data: Dimarts 8 d’octubre
Hora: 09.30 h - Hora d’acabament: 10.30 h
Organitza: EMDC
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/ https://
www.facebook.com/emdcelra/

Veu i Moviment amb Jordi Homs. Classe oberta
Aquest taller està pensat per redescobrir la veu a partir 
del moviment, i el moviment a partir de la veu, basta 
en el coneixement i experimentació de les relacions del 
cos i la veu. Sobre aquesta base, cos, veu, moviment, 
desenvoluparem recursos expressius escènics. Un espai 
on crear jugant amb la veu i la dansa.
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Data: Dijous 10 d’octubre
Hora: 18 h - Hora d’acabament: 19.30 h
Organitza: EMDC
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/ https://
www.facebook.com/emdcelra/

Acte de presentació de curs. Ponent convidat: 
Moisés Esteban Guitart
Presentació del curs 2019-20 amb el regidor d’Educació, 
Albert López.
Xerrada: “L’aprenentatge al segle XXI. Què, on i com 
aprenem?” a càrrec de Moisés Esteban Guitart, llicenciat 
en Psicologia i en Filosofia. Doctor en Psicologia. Profes-
sor del departament de Psicologia de la Universitat de 
Girona. Director de l’Institut de Recerca Educativa de la 
UdG.
Estem vivint moments d’una gran transcendència en 
l’àmbit educatiu. Tradicionalment els espais i temps 
d’aprenentatge s’han reduït al fet escolar, i a processos 
merament cognitius. No obstant, hi ha una insatisfac-
ció generalitzada en quant a determinades visions 
dualistes i reduccionistes tant de l’aprenentatge com 
del fenomen educatiu. L’aprenentatge és un procés vi-
vencial, sorgeix de l’experiència, i implica activar el cap 
(pensament), el cor (emocions, passions, sentiments) i 
les mans (acció, cos). Un procés de construcció biogràfi-
ca-identitaria que es dóna al llarg i ample de la vida. La 
ponència il·lustra el que es coneix com a nova ecologia 
de l’aprenentatge, unes coordenades (què, on, com i 
amb qui aprenem), que suposen un salt qualitatiu en 
l’ecologia d’aprenentatge del segle XX que encara pre-
val en determinats contexts i pràctiques educatives.
-Petita performance
-Refrigeri
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Data: Divendres 11 d’octubre
Hora: 20.30 h - Organitza: EMDC
Web: www.escoladedansa.celra.cat

Contemporani I, amb Laia Minguillón
Entrenaments de contemporani adreçats a persones 
adultes amb alguna experiència bàsica en dansa. Es 
treballen exercicis de terra, centre, diagonals i també la 
improvisació.
Lloc: Escola Municipal de Dansa de Celrà

Data: Dimarts 15 d’octubre - Hora: 11.30 h
Data d’acabament: dimarts 16 de juny de 2020
Hora d’acabament: 13.30 h
Organitza: EMDC
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/ https://
www.facebook.com/emdcelra/

Contemporani intermedi. Tècnica Limon, amb 
Francesc Bravo
En aquest taller proposo que cadascun busqui, senti i 
utilitzi el pes per provocar diferents qualitats de movi-
ment. Treballarem amb la col·locació del cos respectant 
l’estructura anatòmica i aconseguint una fluïdesa total. 
Desenvoluparem petites composicions coreogràfiques 
i estructurarem el material. Musicalment proposo una 
intensa relació física amb les diferents propostes mu-
sicals, que es converteixen en fil conductor del treball. 
Gaudirem de la dansa en la seva tècnica, en la composi-
ció i en la improvisació del moviment.
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Data: Dimecres 16 d’octubre - Hora: 11.30 h
Data d’acabament: dimecres 27 de maig de 2020
Organitza: EMDC
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/ https://
www.facebook.com/emdcelra/

Jam
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Data: Divendres 18 d’octubre de 2019
Hora: 20.30 h
Data d’acabament: divendres 19 de juny de 2020
Organitza: emdc
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/ https://
www.facebook.com/emdcelra/

Katsugen amb Liliana Pelman
Sistema Seitai. Creat per Haruchika Noguca
Katsugen i Yuki: Cultiva i desenvolupa la força regenera-
dora que resideix en el fons del ésser humà. Accepta el 
dolor, la fragilitat i la malaltia com a forces reguladores 
de la vida.
Katsugen: És un moviment que sorgeix naturalment 
al estimular el bulb raquidi amb senzills i a la vegada 
profunds exercicis. Es tracta de moviments involuntaris 
propis de cada persona, que regulen el cansament par-
cial acumulat, sensibilitzant, regenerant i flexibilitzant 
cos i ment.
Yuki: Concentració i intercanvi d’energia (K) que es rea-
litza a partir del silenci interior, fonamentalment a tra-
vés de les mans, relaxa y harmonitza.
Lloc: Escola Municipal de Dansa de Celrà
Data: Dissabte 26 d’octubre
Hora: 11 h - Preu: 30 €
Organitza: EMDC
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/ https://
www.facebook.com/emdcelra/

Llavor. Taller Flamenc/body weather, amb Sònia 
Sánchez
Aquest taller està pensat per persones interessades en 
el ball flamenc, el body weather, la dansa en general o 
simplement en el cos. No son necessaris coneixements 
sobre la dansa. Serà una breu presa de contacte amb el 
treball pedagògic d’investigació que ha desenvolupat 
la Sònia des del flamenc i el body weather. El mètode ja 
té més de 18 anys d’experiència i ara és un bon moment 
per compartir eines. El taller té una durada de quatre 
hores. Durant aquestes hores es treballaran alguns dels 
ritmes flamencs, la percepció, els músculs, els ossos, la 
composició, la improvisació.
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Data: Dissabte 26 d’octubre
Hora: 16 h - Hora d’acabament: 20 h
Preu: 48 €
Organitza: EMDC
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/ https://
www.facebook.com/emdcelra/

CURSOS I TALLERS ESCOLA DE DANSA

PLE ORDINARI DEL 10 DE SETEMBRE
El dimarts 10 de setembre es va celebrar el ple ordinari 
del mes: en què es van aprovar els acords següents:

Dictamen sobre l’adhesió de la primera pròrroga del 
contracte basat en l’acord marc de subministrament de 
gas natural amb destinació a les entitats locals de Ca-
talunya amb l’empresa Endesa Energía SAU (expedient 
x788/2018).

Dictamen sobre el conveni entre l’Ajuntament de Cel-
rà i el Consell de col·legis veterinaris de Catalunya per a 
l’accés a la base de dades de l’arxiu d’identificació d’ani-
mals de companyia (expedient X799/2019). 

Moció de defensa de drets civils i polítics (expedient 
X731/2019).

Moció en suport al dret a morir dignament (expedi-
ent X752/2019).

Tots els punts es van aprovar per unanimitat.

Millores a l’envolupant tèrmica de l’escola l’Aulet amb 
un ajut de la Diputació
L’Ajuntament de Celrà ha portat a terme unes obres a l’es-
cola L’Aulet per millorar l’aïllament tèrmic de l’edifici. Les 
obres a l’envolupant tèrmica del centre tenen un cost total 
de 70.127,21 € (IVA inclòs), que s’ha finançat en part amb 
una subvenció de la Diputació de Girona de 15.000 €, dins 
la campanya “Del Pla a l’Acció”. Es tracta d’una iniciativa del 
Servei de Medi Ambient de la Diputació per finançar accions 
dels municipis destinades a millorar l’eficiència energètica i 
a reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle que ha-
gin estat prèviament planificades en plans d’acció d’energia 
sostenible (PAES), plans d’acció d’energia sostenible i clima 
(PAESC) o plans d’acció locals per a la sostenibilitat (PALS).

Darrers dies per veure l’exposició ‘La mort digna i 
il·lustrada’ al Teatre L’Ateneu
L’Ajuntament de Celrà va aprovar al ple de setembre una mo-
ció “Pel dret a morir dignament”, a proposta de l’associació 
Dret a Morir Dignament. En el marc d’aquesta iniciativa, es 
pot veure a la sala d’exposicions del Teatre L’Ateneu l’exposi-
ció La mort digna i il·lustrada, que estarà oberta fins al 6 d’oc-

tubre. La inauguració va tenir lloc el 19 de setembre, amb la 
xerrada “Celrà aposta per la mort digna”, a càrrec de Cristina 
Vallés, coordinadora de DMD-Girona, que ja va presentar la 
proposta durant el ple municipal ordinari celebrat el dia 10.

Presentació de la diagnosi de l’Economia Social i Soli-
dària del Ter-Gavarres
Durant el 2019 s’ha portat a terme un treball de camp sobre 
l’Economia Social i Solidària al territori de Celrà i del Ter-Ga-
varres. El dilluns 7 d’octubre es presenta públicament la di-
agnosi d’aquest treball en un acte que tindrà lloc al Centre 
de Promoció Econòmica. La sessió servirà per verificar la 
diagnosi i es completarà amb un recull de propostes i apor-
tacions de la ciutadania. L’Economia Social i Solidària és una 
altra manera de fer economia i la formen diverses iniciatives 
de producció, comercialització, consum i finançament que 
funcionen dia a dia sota lògiques democràtiques, equita-
tives, solidàries i respectuoses amb les persones, el medi 
ambient i els territoris. Aquesta acció està emmarcada en la 
redacció del Pla d’Actuació per a l’impuls de l’Economia So-
cial i Solidària al Ter-Gavarres, subvencionat per la Diputació 
de Girona.

Taller de Percussió La Massa!
Cada divendres, de 19 h a 20.30 h, al CPJ El Moll, La Mas-
sa!, un taller de percussió per a adults on deixar enrere 
les preocupacions i treure l’estrès post-treball són l’ob-
jectiu! Anima’t a unir-te a la família de La Massa i vine a 
provar la primera classe sense compromís!
Lloc: CPJ El Moll - Data: 04/10/2019
Hora: 19 h - Organitza: Associació TAXEKS
Web: www.taxeks.com

Xerrades productives per a l’empresariat
L’objectiu d’aquestes xerrades és millorar l’eficiència 
operacional, millorar la gestió de la innovació i analitzar 
l´evolució dels mercats - Lloc: Promoció Econòmica
Data: 30/09/2019 - Hora: 17 h
Data d’acabament: 14/10/2019 - Preu: Gratuït
Organitza: Albert Plasencia, de Transversal Consulting 
Engineering

Fotografia mòbil per a comerços i persones em-
prenedores
Aprendràs tots els trucs per fotografia el teu projecte 
utilitzant només l’smartphone. Per millorar la comuni-
cació a través de les xarxes a partir de la imatge visual 
d’una manera fàcil i divertida. També aprendrem pro-
grames d’edició de les imatges.
Lloc: Promoció Econòmica - Data: 01/10/2019
Hora: 15 h - Data d’acabament: 07/10/2019
Preu: Gratuït - Organitza: Promoció Econòmica

Alfabetització digital per trobar feina
Curs introductori al món de l’ordinador, els seus peri-
fèrics i el seu funcionament. Ideal per a persones que 
tenen nuls coneixements o bé per aquelles persones 
autodidactes que tenen dubtes bàsics.
Lloc: Promoció Econòmica - Data: 02/10/2019
Hora: 10 h - Data d’acabament: 23/09/2019
Preu: Gratuït - Organitza: Àrea de Promoció Econòmica i 
Desenvolupament Local

Formació financera pràctica
Professor: Carles Colominas, economista.
*Recomanem portar ordinador portàtil.
Lloc: Aula d’informàtica del Centre de Promoció Econò-
mica. C/ Bòbiles, 9. Celrà - T. 972492567
Data: 14/10/2019 - Hora: De 18 a 20 h
Data d’acabament: 28/10/2019 - Preu: Gratuït
Organitza: Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupa-
ment Local

Formació comercial i atenció al client
Formació en tots els processos comercials que ha de 
fer un/a persona emprenedora per desenvolupar la 
seva nova empresa. En el curs s´aproximarà a les dife-
rents tècniques de venda i negociació, es faran exercicis 
pràctics de diferents situacions que la persona es pot 
trobar al món real i en màrqueting digital. S´explicarà 
el servei MAC com a una eina de millora comercial per 
a empreses.
Lloc: Promoció Econòmica - Data: 17/10/2019
Hora: De 16 a 21 h - Data d’acabament: 24/10/2019
Preu: Gratuït - Organitza: Àrea de Promoció Econòmica i 
Desenvolupament Local

Fotografia mòbil per a comerços i persones em-
prenedores. Nivell II
Continuació del nivell I, amb especial èmfasi en els as-
pectes de composició, edició en Lightroom i aprofun-
dint en els avantatges d’Instagram.
Lloc: Promoció Econòmica - Data: 04/11/2019
Hora: 15 h - Data d’acabament: 11/11/2019
Preu: Gratuït - Organitza: Àrea de Promoció Econòmica i 
Desenvolupament Local

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
Àrea de Cultura 872 72 32 65
Centre Cultural la Fàbrica 972 49 30 26
 636 18 91 04
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

CURSOS I TALLERS

NOTÍCIES

TORNEIG DE PÀDEL 
D’OCTUBRE A DESEMBRE de 2019
Organitza: Club Tennis Celrà
Informació i contacte: Guillem 679 48 83 48

BÀSQUET
DISSABTE 12
A les 9.30 h CEJ Celrà – Salt Verd, pre mini masculí
A les 9.30 h CEJ Celrà – Torroella, pre mini femení
A les 11 h CEJ Celrà – L’Escala, mini masculí
A les 11 h CEJ Celrà – Vedruna blanc, mini femení
A les 12.30 h CEJ Celrà – Vedruna Palamós, pre infantil 
masculí
A les 19.15 h CEJ Celrà – Sol Gironès Bisbal, cadet masculí

FUTBOL
DISSABTE 12
PRESENTACIÓ D’EQUIPS DE L’UCE CELRÀ TEMPORA-
DA 2019/20
A les 16 h partit de lliga UCE Celrà – Lloret CF, tercera 
catalana.

A les 18 h presentació dels equips, pica pica i zumba.
Organitza: UCE Celrà. 

DIUMENGE 13
A les 12 h CEJ Celrà – Fontajau, tercera femenina
A les 17 h CEJ Celrà – Salt, sots 25 masculí

DISSABTE 19
A les 11 h CEJ Celrà – Escolàpies figueres, pre mini fe-
mení

DISSABTE 26
A les 9.30 h CEJ Celrà – Vedruna vermell, pre mini femení
A les 11 h CEJ Celrà – Sol Gironès Bisbal Bàsquet , mini 
masculí
A les 19.15 h CEJ Celrà – Torroella, cadet masculí

DIUMENGE 27
A les 12 h CEJ Celrà –Sant Gregori, tercera femenina
A les 17 h CEJ Celrà –Palamós, sots 25 masculí

AGENDA ESPORTIVA



Dimarts 1 d’octubre

Obertura del Local jove

Lloc: Local jove - Hora: 16 h

Inauguració de l’exposició 100 fotos 
per la llibertat

19 h: Inauguració de l’exposició 100 fotos per la llibertat
19.30 h: Pica pica
20 h a 21 h: Vídeos de Quim Paredes: Celrà també ha 
votat; Girona, 3 d’octubre de 2017; 1 d’octubre: Un any 
després. Des de l’obertura de l’exposició fins a les 21 h: 
vine a votar, repetim l’1 d’octubre. Ho tornarem a fer, 
posarem les urnes i el vot el decideixes tu.

Divendres 4  d’octubre

Reobertura del CPJ El Moll: ‘La Moji-
tada!’

El Jovent de Celrà tornem a obrir les portes del Casal 
Popular de Joves El Moll amb una Mojitada!
Vine a celebrar amb nosaltres la reobertura del Moll i a 
iniciar com cal la temporada 2019-20!
Lloc: CPJ El Moll - Hora: 23 h - Organitza: Jovent de Celrà

Dissabte 5  d’octubre

Inici de l’Esplai d’Hivern 2019-20

S’acaba l’estiu i comença l’Esplai d’Hivern! Un espai edu-
catiu on cada dissabte petits i joves gaudeixen de jocs, 
gimcanes, excursions i dinàmiques!
Lloc: Diferents locals municipals - Hora: 16.30 h
Organitza: Associació Juvenil Esplai Celrà
Web: www.facebook.com/AssociacioJuvenilEsplaiCelra/

Dilluns 7  d’octubre

Presentació: ‘Economia social i solidà-
ria al Ter-Gavarres’

Presentació de la Diagnosi del Pla d’actuació del foment 
de l’economia social i solidària al Ter-Gavarres
Durant el 2019 s’ha portat a terme un treball de camp 
sobre l’Economia Social i Solidària al territori de Celrà 
i del Ter-Gavarres, en aquesta trobada es presentarà la 
Diagnosi a la ciutadania. La sessió servirà per verificar 
la diagnosi i es completarà amb un recull de propostes i 
aportacions de la ciutadania. 
Lloc: Promoció Econòmica - Hora: 18 h - Organitza: Àrea 
de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local

Divendres 11 d’octubre

Club de novel·la negra

Comentarem “Asesinato en el comité central”, de Manu-
el Vázquez Montalbán.
Lloc: Biblioteca Municipal de Celrà - Hora: 21 h
Organitza: Biblioteca Municipal de Celrà

Teatre a l’Aulet: ‘Grease’

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 6è-A 
(Elisabet) representaran la seva obra de teatre: Grease. 
Tothom hi és convidat! - Lloc: Escola l’Aulet - Hora: 21 h

Dissabte 12  d’octubre

Rebel·la’t!

Monogràfic sobre lluites antimilitaristes, d’insubmissió 
i de desobediència civil no violenta. Ponents: activistes 
del moviment insubmís i de l’antimilitarisme.
Lloc: El Moll - Hora: 18 h - Organitza: CDR

Teatre: Mili KK

Mithistòrima Produccions S.L. / Sala La Planeta
A partir del testimoni (militars, polítics, jutges, insubmi-
sos...) del moviment d’objectors de consciència, iniciat 
en els últims anys del règim de Franco i a partir de frag-
ments de sentències, de titulars periodístics... coneixe-
rem les estratègies, les pràctiques i les contradiccions 
d’un moviment pacifista que va posar fi a la mili i va mo-
dificar completament la relació d’una jove democràcia 
amb el seu anacrònic estament militar.
Taquilla: 14 €/ Anticipada: 12 €
Venda d’entrades a www.ateneu.celra.cat o a taquilla a 
partir d’1 hora abans de l’inici de l’espectacle.
Lloc: Teatre l’Ateneu de Celrà - Hora: 20 h
Organitza: Àrea de Cultura

Rebel·la’t!

Tapes solidàries per sopar i punxadiscos amb música 
rebel. Tota la recaptació anirà destinada a la lluita anti-
repressió - Lloc: El Moll - Hora: 21.30 h - Organitza: CDR

Diumenge 13  d’octubre

Teatre: ‘El núvol gris, gras i gros’

Cia. Teatre al Detall - Espectacle sense Butaca
Aquesta és la història d’un núvol viatger que, després 
de córrer món i acumular aigua i més aigua, s’ha fet gris, 
gras i gros. Ara necessita ploure i buscarà un lloc on la 
seva aigua sigui profitosa i netegi carrers, regui camps i 
ompli rius. Però cada cop que intenta ploure algú o altre 
l’atura, ja que “mai plou a gust de tothom”. Aconseguirà 
ploure i ajudar algú? - Taquilla 9 € / Anticipada 7 €
Venda d’entrades a www.ateneu.celra.cat o a taquilla a 
partir d’1 hora abans de l’inici de l’espectacle.
Lloc: Teatre L’Ateneu de Celrà
Hora: 11 h i 12 h - Organitza: Àrea de Cultura

Dijous 17  d’octubre

Hora del conte: ‘Contes de castanyes i 
moniatos’

L’hora del conte, amb l’Alma i la Mar de Contes.
Lloc: Biblioteca Municipal de Celrà - Hora: 17.30 h
Organitza: Biblioteca Municipal de Celrà

Tast gratuït del curs ‘Jocs literaris per 
a docents’

Una trobada per a mestres i professors, bibliotecaris i 
educadors. A càrrec d’Entretemps, associació que pro-
mou l’escriptura creativa.
Sessió pràctica en la qual treballarem un o dos jocs lite-
raris per fer a les aules amb nens i adolescents. Plante-
jarem com podem desenvolupar el joc, quina intenció 
pedagògica hi ha darrere, quins objectius i quines com-
petències es treballen i com podem avaluar l’activitat.
Sessió-presentació del curs “Jocs literaris per a docents”, 
reconegut pel Departament d’Educació, que tindrà lloc 
a Celrà, de novembre a gener.
Cal inscripció: 634 50 55 41 (Carme) - Lloc: Teatre L’Ate-
neu de Celrà (1r pis) - Hora: de 19 h a 20.30 h
Més info: https://entretempsescriu.wordpress.com/cur-
sos-per-a-docents/

AGENDA D’ACTIVITATS Dissabte 19  d’octubre

Bebeteca: ‘Contes i tresors per na-
dons’

Amb l’Alma i la Mar de Contes 
Lloc: Biblioteca Municipal de Celrà - Hora: 10.30 h
Organitza: Biblioteca Municipal de Celrà

8a edició de la Festa d’en Bernat 
Banyut de Celrà

Festa d’arrel popular i de caràcter participatiu que s’ha 
construït, creat i desenvolupat amb la implicació de 
moltes persones i entitats de Celrà. La celebració coinci-
deix amb l’aniversari en què el comte dèspota fou male-
ït, condemnat a vagar eternament i a ser caçat, any rere 
any, com a símbol de la llibertat del poble.
Lloc: De la plaça de l’Ateneu a la plaça de l’Església: “Cor-
re rates” i cercavila. Tot seguit, representació de La Vera 
història d’en Bernat Banyut i tastets de platillos de senglar.
Hora: 18.30 h - https://bernatbanyutcelra.blogspot.com/

Diumenge 20  d’octubre

41a Festa Homenatge a la Vellesa

Missa i acte d’homenatge, amb parlaments i fotogra-
fia de grup. Tot seguit, desplaçament en bus i dinar de 
germanor al Restaurant La Terrassa de Platja d’Aro. Ball i 
música en directe. Tornada a Celrà en bus.
Preus per als acompanyants:
Dinar i bus: 40 € - Només dinar: 35 €
Infantil (menor de 12 anys) dinar i bus: 20 €
Infantil només dinar: 16 €
Les reserves del dinar, tant de persones homenatjades 
com dels acompanyants, cal fer-les a les oficines del Ca-
sal els dies 9, 10, 11, 14, i 15 d’octubre de 2019, de 16.30 
h a 18.30 h. Si alguna persona homenatjat no hi pot par-
ticipar per manca d’acompanyament, pot posar-se en 
contacte amb el Casal i es procurarà solucionar.
Lloc: Església de Celrà - Hora: 11.30 - Organitza: Associació 
Casals de la Gent Gran Can Ponac i Ajuntament de Celrà

Dijous 24  d’octubre

Reunió Carnestoltes

Reunió oberta a tothom per parlar de l’organització del 
Carnestoltes 2019.
Lloc: Centre Cívic La Fàbrica - Hora: 18 h
Organitza: Àrea de Cultura

Divendres 25  d’octubre

Club de lectura

Comentarem Aquest deu ser el lloc, de Maggie O’Farrell
Lloc: Biblioteca Municipal de Celrà - Hora: 21 h
Organitza: Biblioteca Municipal de Celrà

Dissabte 26  d’octubre

“Paterson” de Jim Jarmusch (2016)

Descripció: Història d’un conductor d’autobús i poeta 
aficionat. Cinema d’autor en estat pur.
Lloc: Teatre l’Ateneu
Hora: 20.30 h - Preu: 0 €
Organitza: Cineclub21 de Celrà

Diumenge 27 d’octubre

Teatre: Laika

Cia. Xirriquiteula Teatre
El 1957 la Unió Soviètica va llançar a l’espai la nau Sput-
nik II. A dins viatjava la gosseta Laika, que es va conver-
tir en el primer ésser a orbitar al voltant de la Terra. En 
aquest muntatge, Laika corre pels parcs i les places de 
Moscou sense ni imaginar-se que el seu destí era als ma-
teixos estels que veia cada nit.
Xirriquiteula Teatre aprofita l’ocasió per explicar-nos 
una història paral·lela: la d’aquells que, com la mateixa 
Laika, són víctimes d’abusos i es troben immersos, sen-
se voler-ho, en les lluites de poder d’altres.
Premi BBVA de Teatre 2019 - Familiar (a partir de 4 anys) 
- Taquilla: 9 € / Anticipada: 7 €
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: 10 h
Organitza: Àrea de Cultura

100 FOTOS PER LA LLIBERTAT
100 fotos per la llibertat és una exposició que recull les foto-
grafies fetes per diferents fotògrafs sobre els esdeveniments 
ocorreguts l’1 d’octubre de 2017 a diversos indrets de Catalu-
nya - Lloc: Teatre L’Ateneu - Dates: De l’1 al 31 d’octubre - Or-
ganitza: Ajuntament de Celrà

UN ANY DESPRÉS. DE L’1 D’OCTUBRE AL CLAM PER LA 
LLIBERTAT DELS PRESOS POLÍTICS
Aquesta mostra és una recopilació d’imatges d’un any de mo-
bilitzacions. És un retrat, una retrospectiva, dues mirades. Les 
fotografies de Martí Navarro i el treball audiovisual de Quim 
Paredes parlen de Celrà, de diversos pobles i ciutats de les co-
marques gironines, però podrien ser de qualsevol altre indret 
de Catalunya - Lloc: Sala d’Exposicions ‘El Tub’ (CC La Fàbrica) - 
Dates: De l’1 al 31 d’octubre - Organitza: Ajuntament de Celrà

LA MORT IL·LUSTRADA
Per l’exposició, l’Associació pel Dret a Morir Dignament ha 
convidat un grup de joves il·lustradores i il·lustradors que han 
fet donació de les seves obres, artistes que tenen una forma 
especial de copsar i mostrar la seva particular visió del món en 
què vivim. Volem que es parli del tema de la mort digna i vo-
lem 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·labo-
ració 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. Lloc: Sala d’exposicions de l’Ateneu
Dates: Fins al 6 d’octubre de 2019 www.eutanasia.cat

DUES MOLARS DE MAMUT, d’Irene Solà
El projecte que presenta Irene Solà a l’espai Cultural Rizoma 
desplega dues línies de treball que responen al fer d’una ar-
tista que transita sense complexos entre dues disciplines –la 
visual i la literària- que se serveixen l’una de l’altra. En aquest 
sentit, el text, la reflexió sobre el llenguatge i la seva (in)capa-
citat comunicativa o la condició narrativa són elements que 
apareixen de manera recurrent en els seus projectes artístics 
–generalment audiovisuals, però també d’altres naturaleses-, 
mentre que a través dels seus treballs literaris –Els dics o el re-
cent Canto jo i la muntanya balla- l’artista construeix imatges 
mitjançant la irreverència, la ironia i el joc amb el llenguatge.
Lloc: Cultural Rizoma (plaça de l’Església, 8) - Dates: Fins al 
23 de novembre de 2019 - Organitza: Cultural Rizoma - Web: 
www.culturalrizoma.com/programacio/exposicions/

EXPOSICIONS
Durant el mes d’octubre 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 a 17 
h i de 17 a 18 h (dos grups). Gratuït. Cal inscripció prèvia. 
MENTAL FITNESS. De 18 a 19 h. Gratuït. Cal inscripció prè-
via. Inici: a determinar 

DIMARTS
ESPAI RESPIR: De 10 a 13 h.  Cal inscripció prèvia.
TALLER D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA: Dins l’Espai Respir 
de 10.15 a 11.15 h. Cal inscripció prèvia. 

DIMECRES
TALLER D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA: De 16 h a 17 h. 
Gratuït. Cal inscripció prèvia. 
ATENCIÓ PSICOLÒGICA. De 15 h a 19 h. Cal concretar cita prèvia
GOOGLE PER AL DIA A DIA: De 09.30 h a 10.30 h. Gratuït. 
Cal inscripció prèvia. 
ALFABETITZACIÓ DIGITAL: De 10.30 a 11.30 h. Gratuït. 
Cal inscripció prèvia. 
JOC DE PANTALLES: De 11.30 a 12.30 h. Gratuït. Cal ins-
cripció prèvia.
BOLES DE LA SORT: Els dimecres a les 17 h juguem a les 
boles de la sort. 

CAMINADA: Dimecres 16 d’octubre a les 09h a Can Ponac, 
amb alumnes de l’INS Celrà

DIJOUS
ESPAI RESPIR: De 10 a 13 h.  Cal inscripció prèvia.
CÀPSULA FORMATIVA: «Coneix les xarxes socials». Di-
jous de 16.30 a 17.30 h. Cal inscripció prèvia. Dijous 26 de 
setembre; 3, 10, 17 i 31 d’octubre; 7 de novembre.

DIVENDRES
ESPAI RESPIR: De 10 a 13 h.  Cal inscripció prèvia.

ACTIVITATS ESPECIALS
- Cicle de xerrades «Ser autònom a casa». A càrrec del Ser-
vei de Suport de l’autonomia personal del Consorci de 
Benestar Social Gironès – Salt a través de la seva Terapeu-
ta Ocupacional, Montse Vázquez. Dimarts 8/10/19, a les 
10 h: “Adaptació del domicili i productes de suport” / Dimarts 
15/10/19, a les 10 h: “Cuidar-nos dia a dia per invertir en salut” 
/ Dimarts 22/10/19, a les 10 h: “El servei de teràpia ocupaci-
onal i el banc de productes de suport”. Al 2n pis de Can Ponac.
- Xerrada: «Què cal saber sobre la salut bucodental?». A 
càrrec de la farmacèutica Mercè Dellonder, dins el Progra-
ma d’Educació Sanitària adreçat a la Gent Gran del Col·legi 
de Farmacèutics de Girona. Dijous 24 d’octubre a 2/4 de 5 
de la tarda. A la cafeteria de Can Ponac.

ACTIVITATS CASAL CAN PONAC SETEMBRE 2019

INSCRIPCIONS AL CONCURS YOUNG TALENT 
Si tens entre 15 i 29 anys i resideixes al Gironès, ins-
criu-te fins al 3 d’octubre al concurs de talent artístic.
Organitza: Àrea de Joventut
Web: www.instagram.com/youngtalentgi/

10 ANYS DE CONNEXIÓ PAPYRUS
Activitats:
5 D’OCTUBRE
16 h Presentació Bagul dels tresors 
16.30 h Lectura familiar. Gimcana familiar d’àlbums il·lus-
trats, per grups i per totes les edats. Inscripció prèvia a la 
Biblioteca de Celrà (número de persones per grup i edats). 

Hi havia una vegada un conte amagat... Taller d’escriptu-
ra per a nenes i nens de 5 a 12 anys (màxim 14).  Inscrip-
ció prèvia a la Biblioteca de Celrà (nom i edat).
18.30 h Dansa performance Dins el cercle tres o res, amb 
Natàlia Espinet 
19 h Presentació de l’Editorial El Ventre del Llop i del lli-
bre Peces fuera del agua, de Mercedes Zorrilla
20 h Brindis i pastís d’aniversari 
9 D’OCTUBRE 
19.30 h Presentació del llibre Jo soc vosaltres: sis poetes 
de Síria, amb Mohamed Bitari i lectures de la Imen Saber.

CLASSES DE PÀDEL
Dissabtes de 9.30 a 11 h. A partir del mes d’octubre.
Informació i contacte: Albert 630 72 55 83.

DESTACATS SETEMBRE


