NOTÍCIES

PLE ORDINARI DEL 12 DE NOVEMBRE
El dimarts 12 de novembre es va celebrar el ple ordinari
del mes, en què es van aprovar els acords següents:
Dictamen sobre l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i la Diputació de
Girona pel cofinançament i les condicions d’execució
del projecte del parc de la Torre de Celrà i el centre
d’interpretació de l’ENP de les Gavarres, cofinançat pel
Fons europeu de desenvolupament regional (expedient
X978/2019).
Dictamen sobre l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i la Diputació de Girona pel cofinançament i les condicions d’execució del
projecte de dues instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum instantani a la piscina i Fàbrica Pagans, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(expedient X979/2019).
Dictamen sobre la resolució d’al·legacions i aprovació
definitiva del projecte d’obra ordinària titulat Connexió
del carril bici de Celrà fins al límit del terme municipal
amb Girona (expedient X538/2018).

Dictamen sobre l’aprovació inicial del projecte d’obra
ordinària titulat reforma parcial Torre Desvern pel Centre d’Interpretació de les Gavarres de Celrà (expedient
X949/2019).
Dictamen sobre l’aprovació inicial de la modificació
puntual número 19 del Pla General d’Ordenació Urbana
del Municipi de Celrà (expedient X977/2019).
Dictamen sobre l’aprovació inicial de l’inventari municipal de Camins de Celrà (expedient X974/2019).
Dictamen sobre la ratificació de la modificació dels
Estatuts del Consorci del Ter (expedient X965/2019).
Dictamen sobre la ratificació del Decret d’alcaldia
837/2019, de 25 d’octubre de 2019, que fixa dos dies
festius addicionals d’obertura comercial autoritzada per
a l’any 2020 i per a l’any 2021 (expedient X967/2019)
Altres assumptes de caràcter urgent: Adhesió al manifest unitari del Dia Internacional per a l’eliminació de
la violència envers les dones, que es commemora el 25
de novembre.
Tots els acords es van aprovar per unanimitat.

El ple s’adhereix al manifest del Dia Internacional
per a l’eliminació de la violència envers les dones
El ple de l’Ajuntament del 12 novembre va aprovar
l’adhesió al manifest unitari del Dia Internacional per
a l’eliminació de la violència envers les dones, que es
commemora el 25 de novembre.
El manifest comença dient: «D’uns anys ençà, les violències masclistes, i especialment les violències sexuals, s’han
situat al centre de les notícies, les xarxes socials i, fins i tot,
de les festes majors dels nostres pobles i ciutats. Aquestes violències contra les dones, tradicionalment invisibilitzades, han sigut exposades públicament per les seves
supervivents per denunciar un sistema patriarcal que ens
oprimeix, ens silencia i ens mata. S’ha posat en evidència
que el problema no són els espais públics, els locals d’oci
o les festes populars, perquè aquestes violències masclistes també les patim als nostres llocs de feina i a casa».
També afirma que «encara avui es fa imprescindible seguir treballant conjuntament i coordinadament amb la
implicació de totes les administracions i agents socials
per l’eradicació de totes les violències masclistes i la reparació de totes les supervivents». L’acord es va aprovar
per unanimitat de tots els grups municipals

CURSOS I TALLERS ESCOLA DE DANSA
Travesses Taller amb Laura Alcalà i Emma Riba
Data: 1 de desembre
Lloc: Escola Municipal de Dansa de Celrà
Hora: de 11.30 a 14 h i de 15 a 17.30 h
Preu: General 48 € / Alumnes EMDC: 41 €
Organitza: Ajuntament
Musicalitat del gest
Intensiu Contemporani amb Federica Porello
Dies 2 i 3 de gener - Hores: 11:30 / 13:30 - 14:30 / 17:30
Preu: 100 € - Organitza: EMDC - 10 hores
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com
https://www.facebook.com/emdcelra//
Qi Gong
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Data: 03/12/2019 - Hora: de 9.30 a 11 h
Data d’acabament: 17/12/2019
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com
https://www.facebook.com/emdcelra/
Dansa clàssica per adults (iniciació) amb Ana Fernández
Data: 5 de desembre - Hora: 11:30 h

Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Organitza: EMDC
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/
https://www.facebook.com/emdcelra/
Katsugen, amb Liliana Pelman
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Data: 14/12/2019 - Hora: d’11 a 14 h
Data d’acabament: 14/12/2019 - Preu: 30 €
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com
https://www.facebook.com/emdcelra
Contemporani Limon amb Francesc Bravo
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Hora: 11:30 a 13:00 h - Data: 04/12/2019
Data d’acabament: 27/05/2020
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com
https://www.facebook.com/emdcelra
Taller de sexualitats
Lloc: Local Jove - Data: 02/12/2019 - Hora: 17:30
Organitza: Àrea de Joventut
Web: joventut@celra.cat

EXPOSICIONS

Celrà s’acull a la subvenció que atorga la Diputació a joves esportistes amateurs individuals que hagin participat en campionats
L’Ajuntament de Celrà s’ha acollit a la subvenció que atorga
la Diputació de Girona als joves esportistes amateurs i no
professionals d’esports individuals que hagin participat en
campionats d’Espanya, Europa o del Món. Per a la temporada 2018-2019, la Diputació ha atorgat un ajut de 1.700 €
totals per a cinc esportistes del municipi de Celrà: M.B.C, un
total de 200 euros en la modalitat de judo; L.B.C., un total
de 500 euros en la modalitat de gimnàstica esportiva femenina; I.B.A., un total de 200 euros en la modalitat de gimnàstica esportiva femenina; B.B.A., un total de 200 euros en
la modalitat de gimnàstica esportiva femenina, i D.A.M., un
total de 600 euros en la modalitat de motociclisme.

El Cineclub 21 projecta la pel·lícula de Wayne
Wang ‘Blue in the Face’
El Cineclub 21 de Celrà projecta el dia 21 a l’Ateneu Blue
in the Face, una pel·lícula independent nord-americana
escrita i dirigida per Wayne Wang i Paul Auster el 1995.
Tots dos ja havien col·laborat amb èxit a l’anterior Smoke,
de la qual Blue in the Face és una seqüela no declarada.
Un cop finalitzat el rodatge de Smoke, als autors els quedaven moltes històries, personatges i escenes que finalment
no havien utilitzat, de manera que van decidir fer una continuació de la pel·lícula aprofitant aquest material i la col·
laboració d’alguns dels actors, afegint-ne d’altres.
La sessió començarà a les 20.30 h.

Tornen els Pastorets de Celrà amb canvis en el repartiment i algunes sorpreses
El Pastorets de Celrà es representen a l’Ateneu els dies
28 i 29 de desembre, sota la direcció de Mireia Peña i
amb una nova adaptació del text que s’ha representat
tradicionalment. Les dues funcions tindran lloc a les
6 de la tarda i les entrades es poden comprar al web
http://ateneu.celra.cat.

AGENDA ESPORTIVA
TORNEIG DE PÀDEL
Organitza: Club Tennis Celrà
Informació i contacte: Guillem 679 48 83 48

Geografies variables de la memòria
«Geografies variables de la memòria» és una mostra
expositiva del projecte que connecta el territori amb la
memòria i vivències de les persones que l’habiten, tractant d’aprehendre la complexitat del terme “cultura”. El
projecte se situa al llindar de la creació contemporània i
la mediació artística; de l’acció comunitària i la co-creació, i entre diverses generacions de dones i comunitats
a la població de Celrà.

BÀSQUET
DISSABTE 14
A les 9:30 h CEJ Celrà – Escola Olot mini femení
A les 12:30 CEJ Celrà – Quart, pre infantil masculí
DISSABTE 21
A les 9:30 h CEJ Celrà – Caldes Malavella mini femení
A les 11 h CEJ Celrà – Bic Grifeu mini masculí
DIUMENGE 22
A les 12 h CEJ Celrà – Blanes, sots masculí
DIMARTS 31
A les 12 h CEJ Celrà – Escola Figueres tercera femenina
A les 17 h CEJ Celrà – Nou Caulet cadet masculí

Data inauguració: 13 de desembre, a les 18 h
Del 13 de desembre de 2019 al 8 de març de 2020
Organitza: Cultural Rizoma
Col·labora: Ajuntament de Celrà

DISSABTE 14 DE DESEMBRE
Festival de Nadal de Rítmica
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports de Celrà
Entrada gratuïta
Organitza: Club Rítmica Celrà

III JORNADES D’HIVERN CELRÀ 2019-2020
Com ja es habitual, seguim donant l’oportunitat als vostres fills/es de poder gaudir el seu esport preferit.
Data: 23 al 31 de desembre 2 i 3 de gener
Hora: 9:15 a 13:30 h
Jugadors del 2006 al 2015 (d’Escoleta a Infantil)
TARIFES
Opció 1: Pack complert tots els 7 dies
Preu: 80 €
Opció 2: Per setmanes
1 a set. (3 dies) Preu: 40 €
2 a set. (4 dies) Preu : 50 €
Opció 3: Dies esporàdics
Preu: 17 € / dia
>> Els jugadors que no son del club hauran de pagar 5
€ extres <<
Opcional: Acollida matinal de 8:15 a 9:15
Preu 3 € / dia
Inscripcions obertes fins el 17 de desembre, es faran directament a les oficines del club.
Horari: 17 a 19 h els dilluns i dimecres.
Web: www.enratxa.com
Contacte: Dani (coordinador) - Tel. 676 631 695
coordinacio@enratxa.com

ACTIVITATS CASAL CAN PONAC DESEMBRE 2019
Durant el mes de desembre 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.
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.

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

Kolla Kaotics
Enguany celebrarem el nostre 4rt aniversari i tenim
preparades un munt de sorpreses. Si vols gaudir amb
nosaltres del Carnestoltes 2020, envia’ns un mail a kollakaotics@gmail.com i t’informaren.
Per cert, ja sabem de què anirem disfressats!!

DIJOUS
ESPAI RESPIR: De 10 a 13h. Cal inscripció prèvia.
DIVENDRES
ESPAI RESPIR: De 10 a 13h. Cal inscripció prèvia.
ACTIVITATS ESPECIALS
- «Can Ponac amb la Marató de TV3». Dijous 12 de
desembre de 2019 a partir de 2/4 de 5 de la tarda.
Xerrada «Què cal saber sobre les malalties minoritàries?» a
càrrec de la Dra. Gelado (CAP Celrà) i el Sr. Lluís Maestre
(psicòleg clínic de l’ICS). Xocolatada gràcies a la Junta
del Casal de Can Ponac i venta de postals de Nadal (Espai Respir). A la cafeteria de Can Ponac.
- «Quina de Nadal». Dilluns 16 de desembre de 2019 a
partir de les 5 de la tarda. Se sortejaran 4 paneres. A la
Sala Polivalent de Can Ponac.

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

DESTACAT DESEMBRE

Cal inscripció prèvia.
JOC DE PANTALLES: De 11:30 a 12:30h. Gratuït. Cal inscripció prèvia.

DIUMENGE 1 DE DESEMBRE
Torneig petanca modalitat dobletes formades
Lloc: Pistes municipals de petanca
Hora: 9 h
Organitza: Club de petanques de Celrà
DIUMENGE 15 DE DESEMBRE
Campionat social nadalenc modalitat dobletes
Lloc: Pistes municipals de petanca
Hora: 9 h
Organitza: Club de petanques de Celrà

AGENDA D’ACTIVITATS
Diumenge

1

de desembre

Encesa dels llums de Nadal
Vine a la xocolatada popular i a penjar el teu missatge a
la Palmera dels desitjos.
Lloc: Plaça de l’Església - Hora: 17 h - Organitza: Associació de Comerciants i l’Ajuntament de Celrà

Dansa: El lloc? de ser nosaltres
Pep i Sira Aymerich - Lloc: Teatre Ateneu de Celrà - Hora: 19 h
Preu: Taquilla 14 € / Anticipada 12 € / Alumnes EMDC 4 €
Organitza: Àrea de Cultura

Diumenge

Divendres

15

de desembre

Orienta’t per la Marató. Tots contra les
malalties minoritàries
Lloc: Plaça Església de Celrà
Hora: 10 h a 11 h Xocolatada
11 h a 10:30 h Ruta Orientació popular (modalitat Rogaine)
L’activitat finalitza a les 13:00 (amb un sorteig entre els
participants)
Preu per persona: 4 €
Organitza: Celrà per la Marató i Ajuntament de Celrà
amb la col·laboració: Aligots / Restaurant Sant Martí /
Associació comerciants Celrà
Tots els beneficis de l’activitat aniran destinats a la Marató

20 de desembre

Cagatió de Can Ponac
Lloc: Pavelló de la Fàbrica - Hora: 17 h
1er: farem cagar el tió, seguidament berenarem, pa amb
tomàquet i embotit, per poder venir al berenar cal passar
per el casal. Per espuntar-se els dies 16-17-18 desembre. Horari 14 – 19 h - Acabarem la festa amb ball ( l’Aurora Grup)
- Preu: 6 € - Organitza: Ajuntament de Celrà i Can Ponac

Teatre: La Zanja
Cia. Titzina Teatro - Tragicomèdia per adults - Lloc: Teatre l’Ateneu de Celrà - Hora: 20 h - Preu: Anticipada: 12 €
/ Taquilla: 14 € - Organitza: Àrea de Cultura

Teatre de l’Aulet: “ Els Pasto...Què?”
Els i les alumnes de 5è B (Enric) representaran la seva
obra de teatre, la sessió estarà oberta a
les famílies i al poble - Lloc: Teatre a l’escola Aulet de Celrà - Hora: 21 h - Gratuït - Organitza: l’Escola l’Aulet

Club de lectura
Comentarem “Los ignorantes” d’Étienne Davodeau - Hora:
21:00 - Lloc: Biblioteca de Celrà - Organitza: Biblioteca de Celrà

Dilluns

2de desembre

Taller de sexualitats
Taller de sexualitats al local jove - Hora: 17:30
Organitza: Àrea de Joventut

Dimecres

4 de desembre

Conferència: Donem veu al mediterrani
Xerrada d’Open Arms a càrrec d’Ángeles Schjaer (Assessora pedagògica).
Presentació a càrrec de la Comissió de refugiats de l’Institut de Celrà, amb la participació de la Cia de dansa Mal
Pelo - Hora: 18.30 h - Lloc: Teatre Ateneu de Celrà
Organitza: Àrea de compromís nacional i internacional
de l’Ajuntament de Celrà.

Divendres

6

de desembre

Quina Infantil de Nadal
Lloc: Pavelló de les piscines - Hora: 17 h
Organitza: Club Patinatge Celrà

Dijous

Dissabte

II Quina infantil de l’Esplai!
Festa de Santa Llúcia
Lloc: Pavelló de la Fàbrica
Hora: 14 h
Dinar popular Amanida, Mongetes amb cansalada i ¼
de pollastre amb xips... Es recorda que cal portar els coberts.
Preu: 13 € per socis de Can Ponac / 15 € per no socis
Es farà un sorteig per recaptar fons per la marató de TV3
Amenitzarem la vetllada amb el grup notes d’or i hi haurà ball de tarda gratuït
La venda de tiquets al CASAL, els dies 9-10-11-12 desembre de 2/4 de 5 s 2/4 de 7 de la tarda.
Organitza: Ajuntament de Celrà, Casal de la Gent Gran
de Can Ponac.

Cia. La Baldufa
Familiar i adults (a partir de 10 anys)
Premi a la Millor Interpretació Masculina, Ex Aequo, Fira
de FETEN, Gijón, Espanya, 2019
Lloc: Teatre l’Ateneu de Celrà - Hora: 18 h
Preu: Anticipada 7 € / Taquilla 9 €
Organitza: Àrea de Cultura

Comentarem “El Roger i el seu falcò” d’Anna Vila
Hora: 17:30 h - Lloc: Biblioteca de Celrà
Organitza: Biblioteca de Celrà

Comentarem “L’Hivern del comissari Ricciardi” de Maurizio de Giovanni - Hora: 21:00 h - Lloc: Biblioteca de Celrà
Organitza: Biblioteca de Celrà

Divendres

13 de desembre

Jocs de taula a la Biblioteca
Jocs de taula a la Biblioteca vella amb la supervisió del
Bibliotecari - Hora: 18:30 - Lloc: Biblioteca de Celrà
Organitza: Biblioteca de Celrà

Venda de manualitats de l’alumnat
Lloc: a diferents llocs del poble, per a col·laborar amb a
la Marató 2019 de TV3. Organitza: Escola Les Falgueres

Dissabte

14

de desembre

Bebeteca
“El tió dormilega” a càrrec de Piruleta Contes
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 10.30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Festival Nadal Rítmica
Lloc: Pavelló d’Esport de Celrà - Hora: 18 h
Organitza: Club Rítmica Celrà
Entrada gratuïta

Jo per tu, tu per mi
Jornades pensem des del feminisme amb Natàlia Zaro
Lloc: Moll de l’Estació - Hora: 19 h
Organitza: Jovent de Celrà i Àrea de Joventut

Teatre: El mar no hi cap dins una
capsa de sabates
Cia. El Martell - Lloc:Teatre Ateneu de Celrà - Hora: 20 h
Preu: Anticipada 12 € / Taquilla 14 €
Organitza: Àrea de Cultura

16

Quina de Nadal de Can Ponac
Se sortejaran 4 paneres
Hora: 17 h
Lloc: A la Sala Polivalent de Can Ponac.
Organitza: Casal Can Ponac

Concert d’hivern Espai musical
Concert d’hivern de les corals i alumnes de veu del Local
Espai Musical
Hora: 19 h - Lloc: Escales de l’Església
Organitza: Associació el Local espai musical
Web: http://www.espaimusicalcelra.cat

Dimecres

18 de desembre

Presentació dels projectes de cooperació de l’Àrea de Compromís nacional i
internacional
Hora: 18 h
Lloc: Teatre L’Ateneu
Organitza: Ajuntament de Celrà

Dijous

19 de desembre

Pessebre Vivent de les Falgueres
Hora: de 15:30 a 16:30 h
Lloc: Escola les Falgueres
Organitza: Escola les Falgueres

Hora del conte i taller de fanalets
Hora del conte amb la Cia. L’associació La Sal d’Olot
“Contes de Nadal i taller de fanalets de reis”
Hora: 17:30 h
Lloc: Biblioteca de Celrà
Organitza: Biblioteca de Celrà

27i diss. 28 de desembre

Parc infantil de Nadal
De 16:30 a 20 h - Lloc: Porxo de les piscines
Programació pels dos dies : inflables, diana gegant i tallers (Fem la bufanda a la tassa de xocolata, màscares de
Nadal, centre de taula i postals de nadal).
Preu: Per poder accedir gratuïtament al parc infantil de
Nadal, caldrà portar un tiquet d’un comerç adherit a
l’Associació Comerciats de Celrà amb una compra mínima de 10 €. Sense cap tiquet, s’haurà de comprar un
tiquet a l’entrada de 2 euros / dia
Organitza: Associació de Comerciats de Celrà
Col·labora: Ajuntament de Celrà.

Diss

28i diu. 29de desembre

Teatre: Pastorets
Com manca la tradició, l’Associació pastorets de Celrà
tornem a fer la representació de Nadal d’ Els Pastorets.
Aquest any però estarà plegat de sorpreses, tant per
grans com per petits, per així poder gaudir del Nadal en
família amb les històries més dolces i divertides
Direcció : Mireia Peña - Lloc: Teatre l’Ateneu de Celrà Hora: 18 h - Preu: Anticipada: 7 € / Taquilla: 9 €
Organitza: Ajuntament de Celrà

30 de desembre

Dimarts
Cineclub: “Blue in the face” de W.
Wang i Paul Auster (1995)
Barreja de documental sobre Brooklyn i històries de la
vida quotidiana, continuació de l’aclamada “Smoke”,
dels mateixos directors. Hora: 20:30 - Lloc: Teatre Ateneu de Celrà - Organitza: Cineclub de Celrà - Gratuït

Dilluns
de desembre

Div.

Hora: de les 18 a 19.30 h - Lloc: Pavelló de les piscines
Organitza: Comerciants de Celrà.
Col·labora: Ajuntament de Celrà

22 de desembre

Lloc: Pavelló de les piscines - Hora: 19 h
Organitza: Club Patinatge Celrà

Dilluns

D’11 a 13 h al Bar de la Plaça de l’Església
Organitza: Ajuntament de Celrà

Quina Infantil

Quina de Nadal

Can Ponac amb la Marató de TV3

27 de desembre

Taller per decorar l’arbre de Nadal

Dilluns

Diumenge

Club de lectura (10-12 anys)

Club de novel·la negra

L’Esplai d’hivern organitzem la 2a Quina Infantil, un
espai per jugar en família i a més, una oportunitat per
guanyar premis espectaculars! I amb barra popular gràcies als amics del Jovent de Celrà. Els beneficis aniran
al viatge de Fi d’Esplai del grup de joves! T’hi esperem!
Hora: 17 h - Lloc: Pavelló de les Piscines - Organitza: Associació Juvenil Esplai Celrà. Col·labora Jovent de Celrà

Teatre: Mon pare és un ogre

12 de desembre

Xerrada «Què cal saber sobre les malalties minoritàries?» a càrrec de la Dra. Gelado (CAP Celrà) i el Sr. Lluís
Maestre (psicòleg clínic de l’ICS). Xocolatada gràcies a la
Junta del Casal de Can Ponac i venta de postals de Nadal
(Espai Respir) - Hora: 16:30 h - Lloc: A la cafeteria de Can
Ponac - Organitza: Casal Can Ponac

21de desembre

Divendres

23 de desembre

Taller de piruletes de xocolata
Gratuït. Inscripcions fins el 20 de desembre a cultura@
celra .cat o tel. 872723265
De 11 a 13 h al Bar de la Plaça de l’Església
Organitza: Ajuntament de Celrà

Cinema familiar: SmallFoot
Migo és un Yeti que viu amb els de la seva espècies en
un poblat dalt de les muntanyes nevades. Encara que
tots diuen el contrari, ell està convençut que realment
existeixen els Peus Petits, aquells mítics monstres sortits
dels pitjors malsons, que tenen uns peus anormalment
petits, dits perfectes i només tenen pel dalt del cap.
Definitivament, Migo no està d’acord en que aquestes
criatures només existeixin a les llegendes.
Lloc: Teatre l’Ateneu de Celrà - Hora: 17 h / Gratuït.
Organitza: Ajuntament de Celrà

Dimarts

24 de desembre

Taller de tions
Vine a fer el teu tió de Nadal
Gratuït. Inscripcions fins el 23 de desembre a cultura@
celra.cat o al Tel. 872723265
Horari: De 11 a 13 h al bar de la Plaça de l’Església
Organitza: Ajuntament de Celrà

Dimecres

25 de desembre

Quina de Nadal
Lloc: Pavelló de les piscines - Hora: 19 h
Organitza: Club Patinatge Celrà

Dijous

26 de desembre

28è Pessebre Vivent de Celrà
Inici: Carrer Germans Sabat (Can Bussé) - Hora: 19 h
Organitza: Associació Pessebre Vivent de Celrà

Quina de Nadal
Lloc: Pavelló de les piscines - Hora: 21:00 h
Organitza: Club Patinatge Celrà

II Pessebre Bevent
Has al·lucinat amb el Pessebre Vivent de Celrà però encara no vols marxar a casa? Vine després del Pessebre
al Moll a continuar la nit de Sant Esteve com cal! L’any
passat va ser una nit brutal, i aquest any, no serà menys!
Amb PD’s de Celrà i voltants que et faran ballar a ritme
de la millor música! T’ho perdràs? - Lloc: CPJ “El Moll” Hora: 23:59 - Organitza: Jovent de Celrà

31de desembre

Revetlla de Cap d’Any
Lloc: Pavelló de la fàbrica - Hora: 21 h
Entrats: còctel de llagostins i pinya Menú: Primer plat:
Amanida de favetes amb pernil d’ànec i vinagreta de
mostassa . Segon plat: mar i muntanya de pollastre farcit
a la catalana. Postres de cap d’any. Vins, aigua, xampany,
cafè i licors . Menú infantil: macarrons i pollastre rostit.
Preu: 50 € socis de Can Ponac / 55 € no socis. Menú infantil: 15 €. Inclou bossa de cotilló i raïms de la sort.
La festa estarà amenitzada per Josep de Llagostera. A la
matinada hi haurà begudes i torrons.
Informació i reserves de l’1 al 20 de desembre. Tardes de
16 a 19 h al Casal Can Ponac
Tel. 972 494 767. Places limitades.
Organitza: Casal de Can Ponac i Ajuntament de Celrà

Dimecres

1de gener

Quina de Nadal
Lloc: Pavelló de les piscines - Hora: 19 h
Organitza: Club Patinatge Celrà

Dijous

2i div. 3de gener

Parc infantil de Nadal
De 16:30 a 20 h - Lloc: Porxo de les piscines
Programació pels 2 dies : inflables, rocòdrom inflables,
tallers de nadal i circuit de Karts.
Tallers: fem bufanda a la tassa de xocolata, màscares de
Nadal, centre de taula, Postals de Nadal.
Preu: Per poder accedir gratuïtament al parc infantil de
Nadal, caldrà portar un tiquet d’un comerç adherit a
l’Associació Comerciats de Celrà amb una compra mínima de 10 €. Sense cap tiquet, s’haurà de comprar un
tiquet a l’entrada de 2 euros / dia
Organitza: Associació de Comerciats de Celrà
Col·labora: Ajuntament de Celrà

Divendres

4 de desembre

Cercavila ‘Zeppelin’ , a càrrec de la Cia
La Baldufa
Espectacle itinerant de carrer, vine a viure una aventura
sorprenent amb el Zeppelin.
Sortida a les 17 h del Pavelló d’Esports de Celrà, fins a la
Plaça de l’Ateneu.
Seguidament, berenar (pa amb xocolata) per tothom.
Inici del “viatge màgic” pel barri vell (grups de 25 a 30
persones). Els pastorets necessiten la vostra ajuda, els
dimonis estan cuinant i els àngels us obriran les portes
per anar a visitar la Patge Reial! Segellat de cartes amb la
Patge Reial - Organitza: Ajuntament de Celrà
Col·labora: Associació de comerciats

Dimarts

5de gener

Cavalcada de Reis
Arriben els reis mags amb els seus faquirs, xanquers, els
patges que recullen els xumets i la xocolatada desfeta
Organitza:Comissió de Reis
Col·labora: Ajuntament de Celrà, comerciats de Celrà,
Club de Rítmica de Celrà.

Dilluns

6 de gener

Quina de Nadal
Lloc: Pavelló de les piscines - Hora: 19 h
Organitza: Club Patinatge Celrà

