NOTÍCIES

PLE ORDINARI DEL 10 DE DESEMBRE DE 2019
El dimarts 10 de desembre es va celebrar el ple ordinari
del mes, en què es van aprovar els acords següents:
Dictamen sobre l’aprovació de l’addenda al conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i l’escola de música del Gironès per a la implantació d’una aula de música
per al curs escolar 2018-2019 (expedient X186/2017).
Dictamen sobre l’aprovació de l’addenda al conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà, el Consell
Comarcal del Gironès i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per al desenvolupament del projecte comarcal de prevenció i pal·liació de la pobresa energètica del
Gironès (expedient X326/2017).
Dictamen sobre l’aprovació de l’addenda al conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà, el Consell
Comarcal del Gironès i el Consorci de Benestar Social
Gironès-Salt, per executar el servei d’atenció diürna de
Celrà (expedient X506/2017).
Dictamen sobre l’aprovació del conveni de delegació
de l’Ajuntament de Celrà a favor del Consell Comarcal del
Gironès del servei de deixalleria (expedient X771/2019).

Dictamen sobre l’aprovació inicial de les bases reguladores per concedir els Premis Porta a Porta Celrà 2019
(expedient X1090/2019).
Dictamen sobre el reconeixement de compatibilitat,
amb una activitat privada, a favor d’una empleada pública (expedient X1087/2019).
Dictamen sobre l’aprovació inicial de la modificació
puntual número 20 del Pla General d’Ordenació Urbana
del Municipi de Celrà (expedient X1100/2019)
Dictamen sobre l’aprovació de la memòria d’activitats dutes a terme per l’Escola Municipal de Dansa de
Celrà durant el curs 2018-2019, que inclou el compte de
gestió del servei (expedient x1064/2019).
Dictamen sobre l’aprovació inicial del pressupost
general de la Corporació per a l’exercici 2020 i els seus
documents annexos (expedient x633/2019).
Tots els punts es van aprovar per unanimitat de tots els
grups municipals, excepte el darrer, relatiu al pressupost 2020, que va tenir el suport de tots els grups excepte el PSC, que es va abstenir.

Celrà diu adéu al plàstic!
El 20 de desembre va començar a Celrà una campanya amb el nom “A Celrà ho fem bé!” i que té per
objectiu reduir les bosses de plàstic d’un sol ús que
s’utilitzen principalment per transportar fruites i verdures.
Coincidint amb les festes nadalenques, els comerços
de Celrà van repartir bosses reutilitzables per portar-hi
fruita, verdures, llegums secs, fruits secs o qualsevol
producte a granel. La bossa és feta amb una tela forta i
resistent, ha estat dissenyada per aguantar fins a 3 kg,
però és alhora lleugera. La seva tela de malla deixa respirar el contingut i veure el tipus de producte que es
compra. Es pot posar a la rentadora i té una llarga vida
però quan es faci malbé, és 100% reciclable, i només
cal posar-la al contenidor groc.

Les bosses han estat produïdes a Europa, i el fabricant
dona un 10% del seu benefici a Rezero, Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable.
El dia abans de l’inici de la campanya va tenir lloc en
un establiment del municipi una presentació coordinada conjuntament entre l’Associació de Comerciants
de Celrà i l’Ajuntament de Celrà, i finançada pel mateix
Ajuntament i la Generalitat de Catalunya.
La campanya també inclou un concurs de fotografia
amb un premi d’un val de 100 € per gastar als establiments de l’Associació de Comerciants de Celrà. Totes
les persones que hi vulguin participar han de penjar,
entre el 20 de desembre i el 15 de gener, a Facebook,
Twitter o Instagram, una foto utilitzant la bossa regalada acompanyada del hashtag #ACelràHoFemBé.
Podeu consultar les bases al web www.celra.cat.

CURSOS I TALLERS ESCOLA DE DANSA
DIJOUS 9 DE GENER
Dansa clàssica iniciació per a persones adultes
La pràctica de la dansa clàssica aporta flexibilitat, expressivitat i bona col·locació.
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Horari: d’11:30 a 13 h
Data d’acabament: 18/06/2020
Organitza: EMDC
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/
https://www.escoladedansa.celra.cat

DIMARTS 14 DE GENER
Defensa Personal Femenina amb Juanka Santa
Curs adreçat a totes les persones sense distinció de gènere que estiguin interessades, a partir de 16 anys.
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Horari: 20:30 h
Data d’acabament: 16/06/2020
Organitza: EMDC
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/
https://www.facebook.com/emdcelra/

DIVENDRES 10 DE GENER
Danses Urbanes iniciació adults
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Horari: de 20:30 a 21:30 h
Data d’acabament: 19/06/2020
Organitza: EMDC
Web:
http://www.escoladedansacelra.koobin.com

DISSABTE 18 DE GENER
Kun Dance amb Dominik Borucki
Dansa d’improvisació amb eines de les teràpies psicocorporals i artístiques.
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Horari: de 10 a 14 h
Preu: 40 €
Organitza: EMDC
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/
https://www.facebook.com/emdcelra/

DILLUNS 13 DE GENER
Programa Coneguem les nostres creadores 2020
Vine a conèixer la trajectòria de la creadora convidada
Sabine Dahrendorf
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Horari: 18 h
Data d’acabament: 08/02/2020
Organitza: EMDC
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/
https://www.facebook.com/emdcelra/

Dansar en Tensegritat amb Maria Mora. NODREIX-TE 1#
Taller basat en l’Axis Syllabus
Taller en qual observarem l’aparell locomotor com
una estructura de tensegritat , analitzant el significat
d’alineament i discutint sobre l’eficiència de la nostra
estructura per emmagatzemar i alliberar energia cinètica per tal de moure’s.
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Horari: de 16 a 20 h
Preu: 50 €
Organitza: EMCD
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/
https://www.facebook.com/emdcelra/
DISSABTE 25 DE GENER
Katsugen amb Liliana Pelman
SISTEMA SEITAI creat per Haruchika Noguca Katsugen i
Yuki Cultiva i desenvolupa la força regeneradora que resideix en el fons del ésser humà, accepta el dolor, la fragilitat i la malaltia como a forces reguladores de la vida.
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Hora: 11 h
Preu: 30 €
Organitza: EMDC
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/
https://www.facebook.com/emdcelra/

ACTIVITATS CASAL CAN PONAC GENER 2020
Durant el mes de gener 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. Inici: 13 de gener de 2020
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. Inici: 8 de gener de 2020.
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. Inici: 8 de gener de 2020.
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

Cal inscripció prèvia. Inici: 8 de gener de 2020.
JOC DE PANTALLES: De 11:30 a 12:30h. Gratuït. Cal inscripció prèvia. Inici: 8 de gener de 2020.
BOLES DE LA SORT: Els dimecres a les 17h juguem a les
boles de la sort.
CAMINADA: Dimecres 15 de gener a les 09:00h a Can Ponac.
DIJOUS
ESPAI RESPIR: De 10 a 13h. Cal inscripció prèvia.
SMART AVIS: Taller aprenentatge dels smartphones.
Dijous de 16:30 a 17:30h. Cal inscripció prèvia. Inici: 30
de gener de 2020. Amb alumnes de l’Institut de Celrà.
DIVENDRES
ESPAI RESPIR: De 10 a 13h. Cal inscripció prèvia.
ACTIVITATS ESPECIALS
Xerrada teòrico-pràctica sobre “Interpretació de la
factura de la llum”. A càrrec de David Villar, de l’Institut Català de l’Energia de la Generalitat de Catalunya.
Dijous 30 de gener a partir de les 5 de la tarda. A la cafeteria 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

AGENDA ESPORTIVA GENER 2020
BÀSQUET
DISSABTE 11
A les 9.30 hores CEJ Celrà blau– Onyar Migdia, mini femení
A les 11.00 hores CEJ Celrà groc – UCAP storks, mini femení
DISSABTE 18
A les 19.15 hores CEJ Celrà – Escola Pia Olot, cadet masculí
DIUMENGE 19
A les 19.00 hores CEJ Celrà – Blanes, sots 25 masculí
DISSABTE 25
A les 9.30 hores CEJ Celrà –Bàsquet vell del Terri, mini
femení
A les 11.00 hores CEJ Celrà – Olot , mini femení
DIUMENGE 26
A les 12.00 hores CEJ Celrà – Lloret, tercera catalana femení
A les 17 hores CEJ Celrà – Cassanenc, sots 25 masculí

EXPOSICIONS GENER
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.
Data 13 desembre
Lloc: Cultural Rizoma Plaça de l’Església, 8
Data d’acabament: 08 de març
Hora: 18 h - Organitza: Cultural Rizoma
Web: https://www.culturalrizoma.com/programacio/exposicions/
Un món de colors
Trobada d’artistes – Diversit Art
Exposició de pintures de l’Associació trobada d’artistes.
Del 13 al 31 de gener
Al vestíbul del Teatre l’Ateneu de Celrà
Organitza: Associació trobada d’artistes

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!!

AGENDA D’ACTIVITATS GENER
Dimecres

1

de gener

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

Dij.

2i div. 3 de 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

Dilluns

6

d e gener

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

Dimarts

7 de gener

Presentació dels pressupostos 2020
de l’Ajuntament
Lloc: Teatre l’Ateneu de Celrà
Hora: 20 h
Organitza: Ajuntament de Celrà

Dill.

13 al div. 31de gener

Diversit Art
Exposició col·lectiva a la Sala de Quadres (Acrílic, Oli i
Collage)
Lloc: Teatre l’Ateneu de Celrà
Web:
https://www.youtube.com/watch?v=8dJeOpRxzKQ

Dissabte

Mini sèrie de dos episodis que reconstrueix el viatge
que va fer Eva Perón a Espanya en ple franquisme.
Lloc: Teatre l’Ateneu de Celrà
Hora: 20:30 h - Organitza: Cineclub de Celrà

Teatre a l’Aulet
A les 9 del vespre es fa la 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 5è A (Salut) representaran la seva
obra de teatre: “El nostre amic especial: “el Petit príncep”.
Tothom hi és convidat!

Dissabte

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

“Contes amb xumet” a càrrec d’en David Planas.
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 10:30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Dijous
Dimecres

8 de gener

Xerrades educació

16 de gener

Hora del conte
A la Xina i aquí, contes per compartir a càrrec de la Cia.
Cacauet teatre
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 17:30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Dijous

El Senyor Petit
Cia. Punt de Fuga.
Una divertida reflexió sobre a importància de saber
imaginar, de crear i jugar. I ens obre una porta a no parar
de fer-ho mai, tinguem l’edat que tinguem.
Lloc: Teatre l’Ateneu de Celrà - Hora: 18 h
Preu: Taquilla 9 € / Anticipada 7 €
Organitza: Àrea de Cultura

9 de gener

Club de lectura infantil/juvenil

Dimecres

22

de gener

Xerrades educació
Persona convidada: Juli Suárez, Banyoles Documentista
de la Guerrilla Comunicacional i director de LGC Films,
presentació del documental Encara som vius. Aproximació a l’obra de Joaquim Franch.
Lloc: Teatre l’Ateneu de Celrà - Hora: 20 h
Organitza: La Guerrilla Comunicacional, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Celrà

Divendres

5 de gener

24 de gener

L’afecte que ens cura

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.

26 de gener

Diumenge

Persona convidada: Xavier Besalú, La Bisbal d’Empordà.
Membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans, secció
de Filosofia i Ciències Socials.
Lloc: Teatre l’Ateneu de Celrà
Hora: 20 h
Organitza: La guerrilla comunicacional, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Celrà

Comentarem “Els infants de la resistència” de Benoît Ers
i Vincent Dugomier
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 17:30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Diumenge

25 de gener

Bebeteca

Ens trobarem en una jornada Fridays for Future, amb un
seguit de tallers, a partir de les 16H, la xocolatada FFF
(1,5€), a les 17H a la Plaça de l’Estatut, i la xerrada “Acció
directa no violenta”, a mans d’un membre de FFF Barcelona, Abel Ruiz, a les 17.30H al segon pis de l’Ateneu.
Trobareu tallers per a totes les edats. Des de l’ecofeminisme (recomenat per a adults i adolecents), al Climate
Trivia i la fabricació de bosses amb samarretes velles (cal
portar-les de casa) i boc’n’roll’s, per a totes les edats. Trobareu informació sobre el canvi climàtic, el moviment
Fridays for Future i la presència de FFF de l’Institut de
Celrà a la COP25.

Cercavila ‘Zeppelin’ , a càrrec de la Cia
La Baldufa

“La carta” de Roser Rimbau i Carlus Amalrich. Un full de
paper que una tempesta de sorra ha fet voleiar arriba a
les mans d’en Moussa. De seguida pensa a fer un dibuix
del poble on viu per al seu pare, que viu a l’estranger.
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 18:30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

“Carta a Eva” d’Agustí Villaronga
(2012)

3de gener

4 de gener

Hora del conte

18 de gener

Jornada Fridays for Future

Dissabte

Continuació 24 de gener

Divendres

10 de gener

Club de novel·la negra
Comentarem “Años de sequía” de Jane Harper
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 21 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Dissabte

11 de gener

Curset de sardanes
L’Agrupació Sardanista de Celrà REGALA Curset de Sardanes Tots els dissabtes de gener i febrer de 2020 de 4 a
5 de la tarda a Can Ponac. Obert a tots a partir de 3 anys.
Contacte: Pepita 628838443
Lloc: Can Ponac
Hora: 16 h
Data d’acabament: 29/02/2020
Organitza: Agrupació Sardanista de Celrà

En el marc de la Taula de Dones es realitzarà un te de
tertúlia on es parlarà sobre salut afectiva. L’espai estarà
dinamitzat per Alba Soler Fargas, mestra, terapeuta psicomotriu i terapeuta en integració psico-corporal.
Confirmar assistència a igualtat@celra.cat o bé al telèfon 972.49.25.67 (Esther)
Lloc: Espai d’igualtat (C/ Bobiles,9 Celrà) - Hora: 10 h
Organitza: Àrea igualtat de Celrà i Associació Vincle
Web: https://www.facebook.com/
events/2881806865192022/

Dijous

30 de gener

Club de lectura infantil
Comentarem “La tomba misteriosa” de Jordi Sierra i Fabra
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 17:30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Trastorns Alimentaris més enllà de
l’alimentació
Xerrada a càrrec de Pau Chapur, psicòleg coordinador
de la Unitat de Patologies Alimentaries de la Clínica Bofill i pacient en tractament.
Lloc: Sala Polivalent 1r pis Teatre l’Ateneu - Hora: 18:30 h
Àrea d’Educació i AMPAs i AFAs de Celrà

Divendres

31 de gener

Club de lectura
Comentarem “Estirpe” de Marcelo Fois
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 21:00 h
Organitza: Biblioteca de Celrà.

