CURSOS I TALLERS ESCOLA DE DANSA
Qi Gong amb Carla Martin. Del 4 de febrer al 16
de juny
El terme xinès de Qi Gong o Txi Kung fa referència a
un conjunt de pràctiques corporals i respiratòries, destinades a cultivar l’energia vital “qi” i el seu lliure flux i
harmonia a través dels meridians del cos.
Practiquem seqüències fluides i dinàmiques de moviments d’extensió, flexió i rotació de tota la columna i
de totes les articulacions del cos, també sèries d’estiraments segons els meridians, l’auto massatge dels punts
d’acupuntura i el treball d’alineació postural i meditació.
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Horari: de 9.30 a 11 h
Organitza: EMDC
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/https://
www.facebook.com/emdcelra/

NOTÍCIES

DISSABTE 8 DE FEBRER
Xerrada-taller amb Sabine Dahrendorf
Trobada amb la creadora Sabine Dahrendorf com a
cloenda del programa “Coneguem les nostres creadores”. També podràs visitar l’exposició i visionar les seves
coreografies.
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Hora: 17 h
Preu: 10 € / alumnat EMDC: gratuït, cal inscripció prèvia
Organitza: EMDC
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/https://
www.facebook.com/emdcelra/

L’Ajuntament de Celrà cobrarà l’Impost de Béns
Immobles urbans en tres terminis
El calendari fiscal 2020 de l’Ajuntament de Celrà inclou
com a novetat una modificació en el cobrament per
domiciliació de l’Impost de Béns Immobles (IBI) urbans,
que des d’ara es farà en tres terminis i sense interessos.
Aquest fraccionament serà efectiu per defecte per a totes les persones que tinguin el pagament de l’IBI domiciliat, sempre que la quantitat total sigui rebut superior
a 90 €. Les dates de càrrec dels tres terminis seran l’1 de
maig, l’1 de juliol i l’1 d’octubre o els dies hàbils immediats, en cas que siguin festius.
Amb el primer termini, al maig, es farà el cobrament
del 50% del total, de manera que la meitat restant es
dividirà en dos càrrecs iguals al juliol i a l’octubre.
Podeu veure el calendari fiscal d’aquest any al web de
l’Ajuntament: www.celra.cat
El Teatre L’Ateneu inicia una temporada plena
amb propostes variades i de qualitat
El Teatre L’Ateneu de Celrà acaba d’estrenar l’any amb
una nova programació que abasta fins a maig de 2020.
Aquesta temporada compta amb propostes variades i
de qualitat, que inclouen espectacles de teatre, música, dansa i la ja tradicional oferta per a públic familiar.

Dansa Vertical amb Arnès i Berta Baliu
Si t’agrada volar i t’agrada ballar, la dansa vertical t’encantarà!
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Del 4 de febrer al 16 de juny
Horari: de 20 a 22 h
Organitza: EMDC
Web: https://escoladedansa.celra.cat
Clàssic adults iniciació amb Ana Fernández
Exercicis suaus propis d’aquesta disciplina, amb l’estructura característica de barra, centre i diagonals;
acompanyada de músiques que marquen els diferents
tempos. La dansa clàssica aporta expressivitat, flexibilitat i bona col·locació.
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Del 6 de febrer al 18 de juny
Horari: d’11.30 a 13 h
Organitza: EMDC
Web: http://www.escoladedansa.celra.cat
Contemporani Intermedi amb Leo Castro
El coneixement del propi cos i el cos com a eina creativa.
Aprofundir en la pràctica del moviment des de l’aplicació i el desenvolupament de les eines tècniques i
aprofundir en la pràctica de l’escriptura dramatúrgica
del moviment des de l’aplicació i desenvolupament de
les eines de composició.
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Del 6 de febrer al 28 de maig
Horari: de 16 a 18 h
Preu: 240 € / 1 sessió 20 €
Organitza: EMDC
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/https://
www.facebook.com/emdcelra/

DISSABTE 15 DE FEBRER
Kun Dance amb Dominik Borucki
Dansa d’improvisació amb eines de les teràpies psico-corporals i artístiques. És una investigació personal
a través del moviment, de l’expressió i de la creació
artística.
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Hora: 10 h
Preu: 40 €
Organitza: EMDC
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/https://
www.facebook.com/emdcelra/

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.

Ajuntament
Servei de vigilància
Centre Cívic
Biblioteca Municipal
Ràdio Celrà 107.7
Piscina Municipal
Pavelló d’esports
Deixalleria
Servei Porta a Porta
Emergències servei llum
Serveis Socials
Àrea Promoció Econòmica
Àrea de Cultura
Centre Cultural la Fàbrica
Oficina Municipal d’Atenció
a les Persones

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
972 49 46 50
900 13 13 26
972 49 22 24
972 49 25 67
872 72 32 65
972 49 30 26
636 18 91 04

Seguim el mes de febrer amb un espectacle de llarg recorregut: Acorar, de la companyia mallorquina Produccions de Ferro (dissabte 22, a les 20 h) que s’ha convertit en una autèntica fita teatral i en un dels monòlegs
més aplaudits i premiats dels últims anys a l’escena de
parla catalana. Partint de la metàfora de les matances

BASQUET
DISSABTE 1
A les 11.00 hores CEJ Celrà – Blanes, cadet masculí
DISSABTE 29 DE FEBRER
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. Serà una breu presa de contacte
amb el treball pedagògic d’investigació que ha desenvolupat la Sònia des del flamenc i el body weather. La
metodologia ja té més de 18 anys d’experiència i ara és
un bon moment per compartir eines.
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Hora: 16 h
Preu: 50 €
Organitza: EMDC
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/https://
www.facebook.com/emdcelra/

ALFABETITZACIÓ DIGITAL: De 10.30 a 11.30h. Gratuït.
Cal inscripció prèvia.
JOC DE PANTALLES: De 11:30 a 12:30h. Gratuït. Cal inscripció prèvia.
BOLES DE LA SORT: Els dimecres a les 17h juguem a
les boles de la sort.
CAMINADA: Dimecres 19 de febrer a les 09:00h a Can
Ponac.
DIJOUS
ESPAI RESPIR: De 10 a 13h. Cal inscripció prèvia.
DIVENDRES
ESPAI RESPIR: De 10 a 13h. Cal inscripció prèvia.
ACTIVITATS ESPECIALS
Xerrada informativa: «compres per internet i mitjans de pagament. Dijous 27 de febrer de 2019 a les
16:30 de la tarda. A càrrec dels Mossos d’esquadra. A la
cafeteria de Can Ponac.

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 49 22 00

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

Els amants de les sèries tenen una cita ineludible el
diumenge 16 (a les 16 h) amb la marató de sis capítols
de l’espectacle Dolors, de Meri Yanes Produccions, la
primera sèrie creada a Catalunya per ser consumida al
teatre, interpretada per Meritxell Yanes, Gemma Martínez i Enric Cambray. Dolors es va estrenar el maig de
2019 al Teatre Lliure de Barcelona, sota la direcció de
Sergi Belbel i Cristina Clemente, i aquest 2020 farà gira
per diversos teatres de Catalunya.

Més informació i venda d’entrades al web http://ateneu.
celra.cat
La revista ‘La Llera’ dedica el darrer número a les
formes d’oci i diversió de les últimes generacions
El darrer número de la revista La Llera del Ter porta com
a lema genèric Gresca i xerinola i, al llarg de 72 pàgines,
es dedica a fer una repassada a les formes d’oci i diversió de les darreres generacions als pobles de Celrà,
Bordils, Flaçà i Sant Joan de Mollet. Mitjançant entrevistes, reportatges i articles d’opinió, la revista proposa
un viatge per cinemes, teatre, festes populars, sales de
ball i discoteques que van fer història, i també per fets
que van marcar la vida dels habitants de la zona, com el
rodatge d’una pel·lícula a Sant Joan de Mollet.
Podeu veure aquest número de la Llera (i els números
anteriors) en format PDF a l’apartat dedicat a la revista
del web de Celrà: https://www.celra.cat/revistalallera
Celrà realitza la segona instal·lació de plaques fotovoltaiques per a l’autoconsum
L’Ajuntament de Celrà ha portat a terme una nova instal·lació de plaques fotovoltaiques a la planta potabilitzadora d’aigua. Aquesta nova actuació, inclosa dins
el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible Celrà, va sortir a
licitació pública per un valor de 22.916,23 euros. Finalment el contracte es va adjudicar per 14.592,60 euros.
La Diputació de Girona ha atorgat una subvenció del
63% del cost del projecte mitjançant la convocatòria
de subvenció Pla a l’Acció 2018-2019.
La memòria tècnica del projecte preveu una instal·lació solar fotovoltaica de 8 kW nominals per a autoconsum, amb l’objectiu d’aconseguir una producció anual
de 12.962 KWh i un estalvi de 3.889 kg CO2/any.
La instal·lació està ubicada a la coberta de la nau annexa a la planta potabilitzadora i consta de 42 panells
connectats a un inversor fotovoltaic.

AGENDA ESPORTIVA FEBRER 2020

ACTIVITATS CASAL CAN PONAC FEBRER 2020
Durant el mes de febrer podeu adreçar-vos a l’Oficina
Municipal d’Atenció a les Persones per demanar hora
per a la realització d’una revisió auditiva.

Aquest mes de febrer rebem l’humor característic de
Guillem Albà, amb el seu darrer espectacle, Calma
(dissabte 8, a les 20 h), un solo que es troba entre la
comicitat i la poesia, on Albà es qüestiona el nostre dia
a dia i el viatge vital que fem cadascuna de nosaltres.

del porc i de la sobrassada blanca, Toni Gomila hi ofereix una trista però alhora irònica radiografia d’un món
que s’acaba, el de la pagesia mallorquina. Una reflexió
sobre el pas del temps que confirma que el que és particular també és universal, que la història d’una Mallorca que ja no existeix també pot ser i és la nostra història. Acorar es va estrenar el 2011 i no ha parat d’omplir
teatres des d’aleshores.

DISSABTE 29
A les 9.30 hores CEJ Celrà – Athletic Silenc, pre mini masculí
A les 11.00 hores CEJ Celrà – Blanes , mini masculí
A les 12.30 hores CEJ Celrà – Bescanó, pre infantil masculí

DISSABTE 8
A les 9.30 hores CEJ Celrà – Vilobí d’Onyar, pre mini masculí
A les 9.30 hores CEJ Celrà – L’Escala , mini femení
A les 11.00 hores CEJ Celrà –Citylife geieg uni Girona, mini
femení
A les 11.00 hores CEJ Celrà –Palafrugell, mini masculí
A les 12.30 hores CEJ Celrà –Blanes, pre infantil masculí
DIUMENGE 9
A les 12.00 hores CEJ Celrà – Farners, tercera catalana femení
A les 17.00 hores CEJ Celrà – Arbúcies, sots 25 masculí
DISSABTE 22
A les 9.30 hores CEJ Celrà – Sarrià, mini femení
A les 11.00 hores CEJ Celrà –Citylife geieg uni Girona, mini
femení
A les 19.15 h CEJ Celrà – Llagostera, cadet masculí

EXPOSICIONS FEBRER
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/

DESTACAT FEBRER
Carnestoltes 2020
Vols participar en el carnestoltes de Celrà?
Si voleu participar a la rua i al concurs de disfresses
del carnestoltes de Celrà, que tindrà lloc el proper 7
de març, inscriviu-vos enviant un correu electrònic a
cultura@celra.cat, indicant àlies o nom de colla, telèfon, correu electrònic i categoria on es vol participar.
Les categories són:
CARROSSA
COMPARSA
GRUP O FAMILIAR.
Data límit d’inscripció: 2 de març de 2020.
Més informació:
www.celra.cat / 872.723.265 / cultura@celra.cat
Us hi esperem a tots!!

AGENDA ACTIVITATS FEBRER
Dijous

6 de febrer

Club de lectura 5è-6è
Comentarem “El noi que nedava amb les piranyes” de
David Almond.
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 17:30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Calma
Guillem Albà.
Un solo, entre la comicitat i la poesia, que qüestiona
el nostre dia a dia i el viatge vital que fem cadascú de
nosaltres. Humor, poètica per a tots els públics.
Lloc: Teatre L’Ateneu de Celrà
Hora: 20 h - Preu: Taquilla 14 € / Anticipada 12 €
Organitza: Àrea de Cultura

15 de febrer

Dissabte

Cineclub: “Somio en un altre idioma”
d’Ernesto Contreras (2017)
Pel·lícula intimista i metafòrica del mexicà Ernesto Contreras que ens parla de com es fa difícil la comunicació
entre dues persones, no només a causa de l’idioma.
Lloc: Teatre L’Ateneu de Celrà
Hora: 20:30 h - Gratuït
Organitza: Cineclub21 de Celrà i el Col·lectiu LGTBI
La Fleca

Dissabte

22 de febrer

Acorar
Cia. Produccions de Ferro.
Quinzena Mallorquina (Xarxa Teatres Pirineus-Girona).
Teatre Adults.
Lloc: Teatre L’Ateneu de Celrà
Hora: 20 h
Preu: Taquilla: 14 € / Anticipada: 12 €
Organitza: Àrea de Cultura

Diumenge

23 de febrer

Festa de Carnestoltes

Diumenge

16 de febrer

Dolors

Fotografies que fan història
Amb motiu de l’exposició «Geografies variables de la
memòria» parlarem de la importància dels arxius fotogràfics, del recull documental i la seva classificació. El
taller està pensat per compartir, a partir de fotografies,
les vivències culturals de la ciutat.
Lloc: Cultural Rizoma. Plaça de l’Església, 8
Hora: 18 h
Gratuït
Organitza: Cultural Rizoma
Web: https://www.culturalrizoma.com/programacio/
activitats/

Dijous

13 de febrer

Teatre Lliure i Meri Yanes Produccions.
La primera sèrie creada a Catalunya per ser consumida
al teatre.
Tots els capítols
16 h Capítols 1 i 2
18 h Capítols 3 i 4
20.30 h Capítols 5 i 6
Hi haurà una pausa d’1 hora entre els capítols 4 i 5
Lloc: Teatre L’Ateneu de Celrà
Preu: Taquilla: 35 € / Anticipada: 30 €
Organitza: Àrea de Cultura

Lloc: Pavelló de les piscines
Hora: 14 h
Dinar popular Entremès, arròs i postres; beguda vi
aigua, cava, cafè i licors. Es recorda que cal portar
els coberts.
Preu: 13 € per socis de Can Ponac / 15 € per no socis
Es premiarà a les tres millors disfresses
Ball a càrrec del conjunt “Duo Cabaret”
La venda de tiquets al CASAL, els dies 17, 18, 19 de
febrer de 4 a 7 de la tarda.
Organitza: Casal de Can Ponac i Ajuntament de Celrà

Dijous

27 de febrer

Club de lectura 4t
Comentarem “Dragon girl. Un Sant Jordi bestial” de
Martin Piñol i Votric.
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 17:30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Hora del conte. “Sabeu d’on surten els
colors?”
A càrrec de la Cia Gra de Sorra.
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 17:30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Dijous

20 de febrer

Abans del paper: papir i jeroglífics

Divendres

Taller amb el Molí de la Farga. Ens endinsem a la cultura
egípcia reproduint un papir i traduint el nostre nom en
jeroglífics. Cal inscripció prèvia a la Biblioteca.
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 17:30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

7 de febrer

Club de novel·la negra
Comentarem “El caso Telak” de Zygmunt Miloszewski.
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 21 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Divendres

14 de febrer

Cartografies sensibles
Antoni Abad i Roc Parés ens presentaran la cartografia en relació amb les pràctiques artístiques. Més enllà
de la representació, el mapa també pot esdevenir una
eina, un instrument que ens serveix per fer visibles
problemàtiques de la contemporaneïtat.
Més informació sobre els projectes: www.megafone.net
Lloc: Cultural Rizoma. Plaça de l’Església, 8
Hora: 18 h
Gratuït
Organitza: Cultural Rizoma
Web: https://www.culturalrizoma.com/programacio/
activitats/

El col·leccionista de mapes
L’artista Pierre ens parlarà de la seva col·lecció de mapes i la utilització en la seva pràctica artística. Amb part
de la seva col·lecció i el mapa de “Geografies variables
de la memòria” de Celrà realitzarem un taller de collage
que formarà part del mapa digital.
Lloc: Cultural Rizoma. Plaça de l’Església, 8
Hora: 18:00
Gratuït
Organitza: Cultural Rizoma
Web: https://www.culturalrizoma.com/programacio/
activitats/

Habitar el mapa
Amb Undos arquitectura parlarem de les relacions de
l’arquitectura amb la vida cultural, dels antics espais a
la nova contemporaneïtat i resignificarem o imaginarem nous espais al mapa en l’actualitat.
Més informació sobre els projectes:
www.undosarquitectura.cat
Lloc: Cultural Rizoma. Plaça de l’Església, 8
Hora: 18 h - Gratuït
Organitza: Cultural Rizoma
Web: https://www.culturalrizoma.com/programacio/
activitats/

Divendres

28 de febrer

Club de lectura

Dissabte

8 de febrer

Una mirada feminista al Moll
Lloc: Moll de l’Estació
Hora: 19 h
Organitza: Jovent de Celrà i Àrea de Joventut

Teatre a l’Aulet “Les entremaliadures
de la Tilla i en Till Olibaspill”
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 4tB (Teresa) representaran la seva
obra de teatre: Tothom hi és convidat!
Lloc: Teatre a l’escola Aulet de Celrà
Hora: 21 h
Gratuït
Organitza: l’Escola l’Aulet

Divendres

21de febrer

Petites històries del Celrà d’abans (4)
El Taller d’Història de Celrà us convida a la xerrada que
anirà a càrrec de l’Artemi Rossell Ferrer.
Lloc: Teatre de l’Ateneu
Hora: 21 h - Gratuït
Organitza: Taller d’Història de Celrà
Web: https://www.tallerhistoriacelra.cat/ca/

Comentarem “La vegetariana” de Han Kang.
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 21 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

