
Classes infants amb places disponibles
Contemporani elemental 3-4 (10-11 anys): dilluns 18.30-
20 h - Clàssic elemental 3 (10 anys): divendres 17.30-19 h
*consultar a secretaria
Lloc: Escola Municipal de Dansa de Celrà - Data: 
21/10/2019 - Web: http://www.escoladedansa.celra.cat

Qi Gong
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Data: 22/10/2019 - Hora: de 9.30 a 11 h
Data d’acabament: 17/12/2019
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com
https://www.facebook.com/emdcelra/

Contemporani intermedi. Tècnica Limon, amb 
Francesc Bravo
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Data: 23/10/2019 - Hora: d’11.30 a 13.30
Data d’acabament: 27/05/2020
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/https://
www.facebook.com/emdcelra/

Katsugen, amb Liliana Pelman
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Data: 23/11/2019 - Hora: d’11 a 14 h
Data d’acabament: 23/11/2019 - Preu: 30 €

Dansa clàssica iniciació per a adults
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Data: 24/10/2019 - Hora: d’11.30 a 13 h
Data d’acabament: 18/06/2020
Web: http://www.escoladedansa.celra.cat

Reeducació postural
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà - Data: 24/10/2019 
- Hora: de 15.15 a 16.15 - Data d’acabament: 18/06/2020
Web: http://www.escoladedansa.celra.cat

Danses urbanes per a adults
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Data: 25/10/2019 - Hora: de 20.30 h a 21.30 h
Data d’acabament: 19/06/2020
Web: http://www.escoladedansa.celra.cat

CURSOS I TALLERS ESCOLA DE DANSA

PLE ORDINARI DEL 8 D’OCTUBRE

PLE EXTRAORDINARI 
DEL15 D’OCTUBRE

EXPOSICIONS

El dimarts 8 d’octubre es va celebrar el ple ordinari del 
mes, en què es van aprovar els acords següents:

Dictamen sobre la modificació de l’hora de celebra-
ció de la Junta de Govern Local (expedient X664/2019).

Dictamen sobre l’adhesió al contracte derivat de 
l’acord marc del subministrament d’energia elèctrica 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expe-
dient X875/2019).

Dictamen sobre l’aprovació provisional de la mo-
dificació de l’ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals, l’or-
denança fiscal número 2, reguladora de l’impost sobre 
béns immobles, l’ordenança fiscal número 3, reguladora 
de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’orde-
nança fiscal número 6, reguladora de l’Impost sobre 
l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana, 
l’ordenança fiscal número 11, reguladora de la taxa per 
expedició de documents administratius i l’ordenança 
fiscal número 19, reguladora de la taxa per la prestació 
del servei d’escola bressol (expedient X719/2019).
Nota: Aquest tercer punt va ser l’únic que es va aprovar per 
majoria absoluta, amb el vot favorable de tots els grups 
excepte el del PSC. La resta d’acords es van aprovar amb el 
vot favorable de tots els grups municipals.

Dictamen sobre l’aprovació inicial de la modificació 
de l’ordenança reguladora del preu públic per a la pres-
tació del servei de cursos i tallers organitzats per l’Ajun-

tament de Celrà (expedient X849/2019).
Dictamen sobre l’aprovació inicial de les bases regu-

ladores per a l’atorgament de subvencions a favor d’en-
titats esportives (expedient x184/2019).

Dictamen sobre l’aprovació inicial de les bases re-
guladores per a l’atorgament de subvencions a favor 
d’entitats organitzadores de casals d’estiu (expedient 
x901/2019).

Dictamen sobre l’aprovació provisional de la modi-
ficació puntual 18 del Pla General d’Ordenació Urbana 
del Municipi de Celrà (expedient X488/2019).

Dictamen sobre l’aprovació provisional de la modifi-
cació puntual 2 del Pla Especial del Nucli Antic de Celrà 
(expedient X524/2019).

Dictamen sobre l’autorització de compatibilitat, amb 
una activitat pública, a favor d’una empleada pública 
(expedient x811/2019).

Dictamen sobre el suport a la candidatura de la Costa 
Brava com a Reserva de la Biosfera de la Unesco (expe-
dient X932/2018).

Moció en suport de l’emergència ambiental, climàti-
ca i de residus, i a la tercera vaga pel clima del 27S (ex-
pedient X881/2019).

Moció en suport a la Llei 24/2015 i contra el tall 
de subministrament elèctric a les famílies amb deu-
te, per part d’Endesa i altres companyies (expedient 
X885/2019).

L’Ajuntament va convocar una sessió plenària extraordi-
nària de caràcter urgent el 15 d’octubre per donar res-
posta a la sentència del Tribunal Suprem, en relació amb 
el judici del procés d’independència.
La «Moció de resposta a la sentència del Tribunal Su-
prem i per demanar l’amnistia per a les persones preses 
polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeter-
minació» es va aprovar amb el vot favorable de tots els 
grups municipals excepte el del PSC, que hi va votar en 
contra.

EXPOSICIÓ DE BOLETS
Dissabte 16 de novembre, a partir de les 17 h
Diumenge 17 de novembre, a partir de les 10 h
Amb la col·laboració de l’Associació Micològica Joa-
quim Codina

EXPOSICIÓ ‘FORTALESES’
Dins els actes de commemoració del Dia internacional 
contra la violència envers les dones.
Dissabte 23 de novembre. Oberta fins al 8 de desembre
Lloc: Teatre Ateneu - Hora: 18.30 h - A càrrec de Joves 
de Celrà

La UE reconeix un projecte de l’Institut de Celrà 
dins el programa Erasmus+
L’Institut de Celrà ha estat reconegut per la Unió Europea a 
través del programa Erasmus+. Durant el curs 2019 al 2021 
l’Institut serà coordinador d’un programa innovador que 
pretén potenciar i estendre el servei comunitari i el volun-
tariat amb el títol “Evaluating School Social Engagement”.
El projecte, coordinat per les professores Mireia Guillaumes i 
Elisabeth Casacuberta, va ser reconegut durant el mes de ju-
liol passat amb molt bona puntuació i estarà subvencionat.
Es tracta d’un programa de centre que englobarà dife-
rents actuacions amb alumnes i entitats, així com mobi-
litats, amb la participació d’un institut belga i un d’italià.
L’objectiu final és crear les bases per consolidar el servei 
comunitari als instituts de secundària, tenint com a re-
ferència les universitats americanes i del nord d’Europa i 
seguint la línia del Departament d’Educació, que aposta 
per consolidar el servei comunitari als centres escolars.
Tot just iniciat, el projecte ha tingut molt bona acolli-
da i suport entre personal docent i alumnes; així com 
entitats socials locals, l’Ajuntament de Celrà i el Depar-
tament d’Educació que participaran directament en el 
programa de tasques i activitats.
Per saber més sobre el programa Erasmus+: https://
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_es

Es representa a l’Ateneu l’obra «A.K.A», la gran re-
velació teatral dels últims mesos
El Teatre L’Ateneu acull el divendres 22 de novembre 
l’obra A.K.A. (Also Known As), una reflexió sobre els preju-
dicis instal·lats en la societat sobre el sexe i l’origen social 
de les persones. Es tracta d’una peça dramàtica escrita 
per Daniel J. Meyer que tracta sobre un jove de 15 anys 
anomenat Carles que té una cita amb una noia de classe 
superior, la Clàudia, i tot i que al principi tot sembla que 
va bé, hi ha un moment en la cita en què tot es torça.
L’obra ha estat un èxit de crítica i públic arreu on s’ha 
representat, d’ençà de la seva estrena el mes de març 
de l’any passat a la sala Flyhard de Barcelona. Encara 
queden algunes entrades per a la funció de Celrà, on tot 
apunta que acabarà exhaurint les localitats, com ja està 
passant arreu on s’ha representat.

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

NOTÍCIES

DISSABTE 9
BÀSQUET
A les 9.30 h, CEJ Celrà – Unió Girona, pre mini masculí
A les 12  h, CEJ Celrà – Sant Feliu, cadet masculí

DISSABTE 16
A les 9.30 h, CEJ Celrà – Masmitjà, pre mini masculí
A les 9.30 h, CEJ Celrà – Palamós, pre mini femení
A les 11 h, CEJ Celrà – Girona Vermell, mini masculí
A les 11 h, CEJ Celrà – Sant Gregori, mini femení
A les 12.30 h, CEJ Celrà – Fontajau, pre infantil masculí

DIUMENGE 17
A les 10.30 h, CEJ Celrà – Roses, tercera femenina 
A les 17 h, CEJ Celrà – Escola Pia Olot, sots 25 masculí
Presentació d’equips del Club Esportiu Joventut Cel-
rà temporada 2019-2020
Lloc: Pavelló Municipal de Celrà
Hora: 10 h
Organitza: Club Esportiu Joventut Celrà

DISSABTE 23
A les 9.30 h, CEJ Celrà – Vedruna,  mini femení

DIUMENGE 24
A les 12 h, CEJ Celrà – Begur, cadet masculí

DISSABTE 30
A les 11 h, CEJ Celrà – Blanes, mini femení
A les 12.30 h, CEJ Celrà – Llagostera, pre infantil masculí

AGENDA ESPORTIVA

Durant el mes de novembre podeu adreçar-vos a l’Ofici-
na 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 a 17 
h i de 17 a 18 h (dos grups). Gratuït. Cal inscripció prèvia. 

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

DIMECRES
TALLER D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA: De 16 a 17 h. 
Gratuït. Cal inscripció prèvia. 
ATENCIÓ PSICOLÒGICA. De 15 a 19 h. Cal concretar 
cita prèvia
GOOGLE PER AL DIA A DIA: De 9 a 10.30 h. Gratuït. Cal 
inscripció prèvia. 
ALFABETITZACIÓ DIGITAL: De 10.30 a 11.30 h. Gratuït. 
Cal inscripció prèvia. 
JOC DE PANTALLES: D’11.30 a 12.30 h. Gratuït. Cal ins-
cripció prèvia.
CAMINADA: Dimecres 20 de novembre a les 9 h a Can 
Ponac, amb Associació Cultural Rizoma

DIJOUS
ESPAI RESPIR: De 10 a 13 h.  Cal inscripció prèvia.
CÀPSULA FORMATIVA: «Coneix les xarxes socials». 
Dijous 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 Servei de Suport de l’autonomia personal del 
Consorci de Benestar Social Gironès – Salt a través 
de la seva Terapeuta Ocupacional, Montse Vázquez. 
Dimarts 22/10/19, a les 10 h: “Adaptació del domicili 
i productes de suport” / Dimarts 05/11/19, a les 10 
h: “Cuidar-nos dia a dia per invertir en salut” / Dimarts 
12/11/19, a les 10 h: “El servei de teràpia ocupacional i 
el banc de productes de suport”. Al 2n pis de Can Ponac.

- Xerrada: «Què cal saber sobre el dolor?». A càrrec 
de la farmacèutica Mercè Dellonder, dins el Programa 
d’Educació Sanitària adreçat a la Gent Gran del Col·legi 
de Farmacèutics de Girona. Dijous 28 de novembre a 
2/4 de 5 de la tarda. A la cafeteria de Can Ponac.

ACTIVITATS CASAL CAN PONAC NOVEMBRE 2019

BUS DE NIT FIRES DE GIRONA – VENDA DE BITLLETS 
Servei de bus nit: 25, 26 i 31 d’octubre i 1 i 2 de novembre
Preu bitllet anticipat: 1,5 € / trajecte (fins a 30 anys)
Preu bitllet al bus: 2,5 € / trajecte per al jovent i per a 
les persones majors de 30 anys. Lloc: Local Jove, Ajunta-
ment i PIDCE (Hora del 2n pati IES)
Organitza: Àrea de Joventut i Consell Comarcal del Giro-
nès - web: www.celra.cat

DESEMBRE EN DANSA

DIJOUS 28 DE DESEMBRE
Perruca
Presentació del treball de 
residència de creació de 
Maria Antònia Oliver (Ma-
llorca). - Hora: 19 h
Lloc: L’Animal a l’Esquena 
(Mas Espolla)
Presentació de la progra-
mació de Desembren-
dansa 2019. 
Gratuït

DIVENDRES 29 DE DESEMBRE
¿Y por qué John Cage?
Jorge Dutor i Guillem Mont de Palol
Hora: 20 h - Lloc: Teatre L’Ateneu de Celrà
Preu: Taquilla 14 € / Anticipada 12 € / Alumnes EMDC 4 €

DISSABTE 30 DE NOVEMBRE
El estado es poderoso
Taller amb Jorge Dutor i Guillem Mont de Palol
Horari: 9.30 a 12.30 h
Lloc: Escola Municipal de Dansa de Celrà
Preu: General 24 € / Alumnat EMDC: 21 €
Pols
Laura Alcalà i Emma Riba

Horari: 2 passis, a les 12 i a les 13.30 h
Lloc: Església de Celrà - Preu: Gratuït
Meeting point
Cia. Ertza (Asier Zabaleta)
Hora: 13 h - Lloc: Pl. Església
Premi al millor espectacle de carrer d’Euskadi. Umore 
Azoka 2017 - Preu: Gratuït - Hi haurà vermut i servei de bar
Si et mous vas més lluny
Taller per a gent gran, amb Maria Antònia Oliver
Horari: 14.15 a 17.15 h
Lloc: Escola Municipal de Dansa de Celrà
Preu: General 24 € / Alumnat EMDC: 21 €
El diàleg del tacte (Partnering)
Taller per a joves, amb Albert Barros i Tania Libertad
Horari: 14.45 a 17.45 h
Lloc: Escola Municipal de Dansa de Celrà
Preu: General 24 € / Alumnat EMDC: 21 €
Keep Moving
Taller per a tots els públics, amb Eva Cubeles
Horari: 17.45 a 19.15 h
Lloc: Escola Municipal de Dansa de Celrà
Preu: General 15 € / Alumnat EMDC: 12,50 €
Volen Volen
Cia. Mariantònia Oliver
Teatre L’Ateneu de Celrà - Hora: 18 h - Dansa familiar
Taquilla: 9 € / Anticipada: 7 € / Alumnes EMDC: 4 €
Badarság
Attila Andrasi
Pilar de dos
Raquel Viñuales i Clàudia Gómez - Peces curtes de dansa
Lloc: Pavelló de les Piscines - Hora: 20 h - Preu: Gratuït

DIUMENGE 1 DE DESEMBRE
Travesses
Taller amb Laura Alcalà i Emma Riba
Horari: d’11.30 a 14 h i de 15 a 17.30 h
Lloc: Escola Municipal de Dansa de Celrà
Preu: General 48 € / Alumnes EMDC: 41 €
El lloc? De ser nosaltres
Sira i Pep Aymerich - Hora: 19 h
Lloc: Teatre L’Ateneu de Celrà
Preu: taquilla 14 € / anticipada 12 € / Alumnes EMDC 4 €

Més informació i venda d’entrades a www.ateneu.celra.cat 
o a taquilla a partir d’1 hora abans de l’inici de l’espectacle. 
Organitza: Àrea de Cultura, Escola Municipal de Dansa i 
L’Animal a l’Esquena (Celrà) - Data: 28/11/2019 - Hora: 19 h
Data d’acabament: 01/12/2019 - Categoria: Dansa
Organitza: Àrea de Cultura, EMDC i l’Animal a l’Esquena

DESTACATS NOVEMBRE



Dilluns 4  de novembre

Cuina terrorífica ‘Menjar per llepar-se 
els dits’

Lloc: Local Jove - Hora: de 17.30 a 19 h
Gratuït
Organitza: Àrea de Joventut

Dimecres 6  de novembre

Taller de disfresses i decoració ‘Prepa-
ra’t per espantar’

Lloc: Local Jove
Hora: de 18 h a 19 h
Gratuït
Organitza: Àrea de Joventut

Dijous 7 de novembre

Club de lectura Infantil

Comentarem L’illa de Paidonèsia, d’Oriol Canosa
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 17.30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Xerrada Educativa: ‘Educar en i pel 
conflicte i la convivència’

Adreçada a famílies a càrrec de Paco Cascón, assessor 
en temes de resolució de conflictes. Des de 1987 ofereix 
tallers i xerrades d’educació per la pau, resolució de con-
flictes i drets humans.
Lloc: Sala polivalent del Teatre L’Ateneu
Hora: 18.30 h
Organitza: Àrea d’Educació, AFA Falgueres, AMPA l’Aulet 
i AMPA Institut de Celrà

Divendres 8  de novembre

Cinema al Local: Pel·lícula de terror 
‘per vessar les crispetes’

Lloc: Local Jove - Hora: de 16 h a 19 h - Gratuït
Organitza: Àrea de Joventut

Club de novel·la negra

Comentarem L’harem del Tibidabo, d’Andreu Martín.
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 21 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Dissabte 9  de novembre

El feminisme, una moda d’ara

A càrrec d’Èlia Borràs
Presentació de les jornades «Pensem des del feminis-
me», que es desenvoluparan el segon dissabte de cada 
mes, de novembre a maig, al Moll de l’Estació. Activitat 
adreçada a tota la població.
Lloc: El Moll - Hora: 19 h
Organitza: Jovent de Celrà i Àrea de Joventut

Dijous 14  de novembre

L’Hora del conte

L’Hora del conte: ‘Ka-Ke-Ki Kontes’ amb La Senyoreta (La 
Perleta)
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 17.30
Organitza: Biblioteca de Celrà

Conversa amb Irene Solà i presentació 
del llibre ‘Canto jo i la muntanya balla’

Amb motiu de l’exposició «Dues molars de mamut» i 
en col·laboració amb la Biblioteca de Celrà, Irene Solà 
ens parlarà del seu trànsit sense complexos entre dues 
disciplines, la visual i la literària, que se serveixen l’una 
de l’altra. Alhora ens presentarà i parlarà del seu últim 
llibre, Canto jo i la muntanya balla.
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 19 h
Categoria: Actes literaris
Organitza: Cultural Rizoma en col·laboració amb la Bibli-
oteca de Celrà - Web: https://www.culturalrizoma.com/
programacio/activitats/

Divendres 15  de novembre

Club de lectura especial

Comentarem Sodoma i Gomorra II, de Marcel Proust
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 21 h - Organitza: Biblioteca de Celrà

Dissabte 16  de novembre

FESTA DE TARDOR DE CELRÀ

Sortida matinal per les Gavarres: bo-
lets, flors i fruits de tardor

Sortida naturalista familiar en què l’Enric Fàbregas, de 
l’Associació Galanthus, ens ajudarà a identificar els bo-
lets, flors i fruits de tardor. 
Què s’ha de portar? Cistell i calçat còmode.
Lloc: Plaça de l’Església - Hora: 9.30 h
Durada aproximada de 2 hores. 

Exposició de bolets

Lloc: Teatre l’Ateneu - Hora: A partir de les 17 h
Amb la col·laboració de l’Associació Micològica Joa-
quim Codina. 

Bernat Banyut de Celrà

Plaça de l’Ateneu: Corre-rates i cercavila
Plaça de l’Església: Vera història d’en Bernat Verdaguer i 
tastets de platillos de senglar.
Mostrarem el nostre rebuig a la sentència del procés i 
donarem suport a les mobilitzacions.
Lloc: Plaça de l’Ateneu i plaça de l’Església - Hora: 17 h
Web: http://bernatbanyut.blogspot.com

Concert de Miquel Gil

Circuit Folc Enderrock. Anticipada 5 € / Taquilla 7 €
Lloc: Teatre l’Ateneu - Hora: 20 h

Diumenge 17 de novembre

FESTA DE TARDOR DE CELRÀ

Tast de botifarres

Bolets i botifarres a la brasa elaborades per les carnis-
series locals. Servei de bar.
A partir de les 9 h, a la plaça de l’Església

Mercat del Bolet i Artesans

A càrrec de l’Associació Artesans de la Terra i artesans 
locals. A partir de les 10 h, a la plaça de Catalunya

Exposició de bolets

Amb la col·laboració de l’Associació Micològica Joa-
quim Codina. A partir de les 10 h, al Teatre l’Ateneu

Espai d’experimentació i joc lliure

Per jugar els més petits (1-4 anys). Materials de fusta i 
ecològics, zona de coixins i circuit de psicomotricitat. 
Gratuït
De 10 a 13 h, a la plaça de l’Església

Espai de jocs de construcció

Per als més grans. Gratuït.
De 10 a 13 h, a la plaça de l’Església

L’EMDC presenta ‘Posa’t l’abric’

A les 11 h, a l’Ateneu: petites peces dansades entorn de 
la tardor, alumnat d’elemental. Entrada gratuïta. Es do-
narà preferència a les famílies de l’alumnat.

Vermut musical a càrrec d’Anna Ferrer

Circuit Folc Enderrock - A les 12 h, a la plaça de l’Església. 
Circuit Folc Enderrock. Gratuït.

AGENDA D’ACTIVITATS

Vine a tastar la ‘fideuà celranenca’

Recuperem la tradicional fideuà de Celrà, amb cuiners/
es locals.
Tastet: 3 €
A les 13 h, a la plaça de l’Església.

‘Viu la màgia’, a càrrec de David El 
Mag

Espectacle de màgia per a tots els públics
A les 16.30 h, a la plaça de l’Església.
En cas de pluja l’actuació es farà a Can Cors.

Castanyada gratuïta

Organitza: Associació de Comerciants de Celrà. Amb la 
col·laboració de Can Ponac.
A les 17.30 h, a la plaça de l’Església

Mercat de bolets i artesania

Fins a les 19 h. 
*En cas de pluja, les actuacions previstes a l’exterior es 
faran a Can Cors (C/ Major, 26)

Mercat de segona mà

Parades i punt d’intercanvi de cromos i videojocs.
A les 11 h, xocolatada popular. Després, jocs i taller de 
decoració nadalenca amb material reciclat, on els més 
petits podran fer un calendari d’advent.
Per posar una parada cal inscriure’s abans del 14 de 
novembre a mediambient@celra.cat, indicant nom 
entitat/associació/particular, adreça, correu-e, telèfon 
mòbil, persona de contacte en el cas d’entitats/associ-
acions, i el nombre de taules i cadires que es necessiten.
Més informació al 972 492 001 o a mediambient@celra.
cat. - Lloc: Rambla Josep Pla. En cas de pluja, al pavelló 
de les piscines - Hora: de 10 h a 14 h
Organitza: Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament

Divendres 22  de novembre

‘Brossa de prop’, de Marcel Gros  
Espectacle familiar

Què passaria si una lletra A entrés volant per la finestra, 
es posés dintre d’un llibre i cada nit aconseguís que les 
paraules canviessin de lloc per tal de crear una història 
nova cada dia?
Acte en homenatge als 100 anys del naixement de Joan 
Brossa.
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 19 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Teatre: AKA (Also Known As)

Obra de Daniel J. Meyer interpretada per Albert Salazar.
Un adolescent es troba en un moment en què la seva 
identitat trontolla. La mirada dels altres li fa plantejar-se 
qui és realment.
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

Dissabte 23  de novembre

La bebeteca

La Lluna, la Terra i el Sol, a càrrec d’Alquímia Musical.
Per a la mainada més menuda de cada casa.
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 10.30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Concert de Clàudia Cabero

Circuit Folc Enderrock
Lloc: Teatre l’Ateneu de Celrà
Hora: 19 h
Gratuït
Organitza: Coordinadora de Festes de Celrà i Àrea de 
Cultura

Pel·lícula: ‘14 Km’, de Gerardo Olivares 
(2007)

Relat d’un llarg i perillós viatge d’uns joves africans per 
entrar a Europa
Lloc: Teatre L’Ateneu
Hora: 20.30 h
Organitza: Cineclub21 de Celrà

Nit dels 80 i 90 al CPJ “El MOLL”

Atenció, perquè celebrem una nit especial al Moll! La Nit 
dels 80 i 90 amb PD del poble, on sonaran els èxits que 
van marcar tota una generació i podràs ballar recordant 
els hits dels 80 i 90!
Lloc: CPJ “El MOLL”
Hora: 23 h
Organitza: Jovent de Celrà

Diumenge 24  de novembre

La lluna d’en Joan

Descripció: Cia. Teatre Nu
La Lluna d’en Joan és un espectacle que ens parla de les 
emocions d’un nen que ha de salvar la vida del seu pare 
que ha emmalaltit. Un clàssic de la literatura infantil que 
emociona grans i petits.
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: 18 h
Organitza: Organitza: Àrea de Cultura

Dijous 28  de novembre

Club de lectura infantil

Comentarem L’any del gat, de Jaume Copons.
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 17.30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Divendres 29  de novembre
Club de lectura
Comentarem La Uruguaya, de Pedro Mairal.
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 21 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Continuació 17 de novembre

DIJOUS 21 DE NOVEMBRE

Contes per a la igualtat, a càrrec de Meri Yanes.
Lloc: Biblioteca - Hora: 17.30 h

DISSABTE 23 DE NOVEMBRE 

18.15 h. Lectura del manifest
18.30 h. Inauguració de l’exposició ‘Fortaleses’, oberta 
fins al 8 de desembre. A càrrec de Joves de Celrà
19 h. Concert de Clàudia Cabero
20.30 h. Reproducció del film 14 km, de Gerardo Olivares
Organitza: Cineclub21 - Lloc: Teatre Ateneu

DIUMENGE 24 DE NOVEMBRE

11.30 h. Introducció des de la perspectiva feminista, a 
càrrec d’Èlia Borràs
12 h. Taller d’autodefensa feminista, a càrrec de Marga-
rita Puntada
18 h. Xerrada ‘Yo soy Romy’, a càrrec de Jordi Duran i 
Roldós
Lloc: Sala d’entitats de la Fàbrica

Organitza: Àrees d’igualtat i Joventut i biblioteca
Web: https://www.facebook.com

ACTES DEL 25-N 
Conmmemoració del Dia Internacional contra la violència envers les dones


