
DESTACAT MARÇ

Durant el mes de Març 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. 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: Del dia de la Dona, el dimecres 4 de Març a les 
09:00h a Can Ponac, amb la col·laboració de Cultural Rizomac.

DIJOUS
ESPAI RESPIR: De 10 a 13h. Cal inscripció prèvia.
SMART AVIS: de 16:30 a 17:30 h. Gratuït. Cal inscripció prèvia. 
Amb la participació de voluntaris de l’Institut de Celrà.

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

ACTIVITATS ESPECIALS
Dia de la Dona Treballadora. Dijous 05 de març , a partir de les 
17:00h. Presentació del projecte Geografies Variables de la 
Memòria: records de la vida cultural de la població de Celrà, a 
càrrec de Olga Taravilla (Cultural Rizoma) i xocolatada amb la 
col·laboració de la Junta del Casal. 
Xerrada informativa: «Al·lèrgies i intoleràncies» Dijous 26 
de Març a les 17:00 de la tarda. A càrrec de Pili Carmona, Met-
gessa de Família i Andreu Brugat, infermer del CAP de Celrà. A la 
cafeteria de Can Ponac.

CURSOS I TALLERS ESCOLA DE DANSA

Ajuntament de Celrà

972 492 001 - www.celra.cat

NOTÍCIES

ACTIVITATS CASAL CAN PONAC MARÇ 2020

La companyia Log Out Teatre representa “Apnea”, el 
seu tercer projecte, a l’Ateneu
“Apnea”, la tercera producció de la jove companyia Log Out Te-
atre, es representa el dissabte 14 de març a l’Ateneu, dues set-
manes després d’estrenar-se a la sala La Planeta de Girona, amb 
totes les entrades exhaurides, dins el cicle “Primerencs”. Es tracta 
d’un projecte creat i escrit per Clara Mir i Mario Rebugent, que 
interpreten els dos únics personatges de l’obra, sota la direcció 
de Ferran Joanmiquel. “Apnea” planteja la història de la Gina i en 
Marc, dos germans que des de ben petits ho comparteixen tot. 
Una nit, després d’una festa i anant força beguts, transformen 
l’agressivitat amb què normalment es tracten en una relació se-
xual. Des d’aquell moment canvien radicalment, al principi per 
rebutjar-se, però després per acostar-se, descobrir-se i tractar-se 
amb una tendresa amb la qual no s’havien trobat mai.

S’inicia la 7a edició del projecte Quetzal, de suport a 
l’ocupabilitat juvenil
Amb l’objectiu d’acompanyar processos ocupacionals i vitals 
de la població juvenil, l’any 2017 va néixer el projecte Quetzal, 
un espai de formació, treball, suport grupal i orientació indivi-
dual que ha permès a 18 joves del municipi inserir-se al món 

laboral i plantejar-se continuar o reprendre els seus estudis.
Aquest mes de març s’inicia la 7a edició del projecte amb l’objec-
tiu de facilitar que el jovent se senti més apoderat, vinculat als 
serveis comunitaris i situat en relació amb la formació i al valor 
que els suposa seguir-se formant, estigui en disposició de pro-
jectar el seu futur imminent i pugui modificar la seva situació a 
través d’aquesta relació d’ajuda.
El projecte el desenvolupen l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament 
de Celrà i la Fundació Ser.Gi, que valoren molt positivament el 
treball fet fins ara i els canvis que s’han generat per part del jo-
vent i de tota la comunitat.

L’espai “Aula 2” ofereix acompanyament formatiu a jo-
ves majors de setze anys 
Arran del projecte Quetzal, de suport i acompanyament a l’ocu-
pabilitat juvenil, les àrees de Joventut i Educació de l’Ajunta-
ment de Celrà i la Fundació Ser.Gi han detectat la necessitat de 
desenvolupar un espai per a persones majors de setze anys que 
vulguin obtenir el graduat en educació secundària o bé seguir la 
seva formació acadèmica.
L’aposta de l’Ajuntament de Celrà per les polítiques juvenils i 
educatives ha permès crear l’espai educatiu Aula 2, un servei 
municipal pensat per donar suport i assessorar persones majors 
de 16 anys que volen continuar o reiniciar els estudis a través de 
l’Institut Obert de Catalunya. Es tracta d’un espai preparat per 
estudiar telemàticament amb el suport d’un professional, el qual 
s’encarrega d’explicar i resoldre dubtes acadèmics i de gestionar 
les inscripcions i matrícules durant els períodes establerts per 
l’IOC. L’Aula 2 funciona de dilluns a dijous, de 10 a 13 h, i s’ubica 
al Local Jove de Celrà.
Aquest espai es va iniciar durant el mes de gener de 2020 i comp-
ta amb un total de 6 joves inscrits que han reprès els seus estudis 
en Educació Secundària.

Novetats al calendari fiscal 2020
El calendari fiscal 2020 de l’Ajuntament de Celrà inclou com a no-
vetat una modificació en el cobrament per domiciliació de l’Im-
post 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 €. 
Consulteu el calendari detallat a la imatge:
CALENDARI FISCAL 2020

BÀSQUET

DIUMENGE 1
A les 17.00 hores CEJ Celrà – Unió Girona, sots 25 masculí

DISSABTE 7
A les 9.30 hores CEJ Celrà – Unió Esportiva la Cellera Amer Les Planes, 
pre mini masculí
A les 11.00 hores CEJ Celrà – CB Nou Caulès, mini masculí
A les 19.15 hores CEJ Celrà – CB Sant Feliu, cadet masculí

DIUMENGE 8
A les 17.00 hores CEJ Celrà – CB Palafolls, sots 25 masculí

DISSABTE 14
A les 9.30 hores CEJ Celrà – Bàsquet Vedruna Palamós, mini femení

DISSABTE 21
A les 19.15 h CEJ Celrà – CESET B, cadet masculí

DIUMENGE 22
A les 17.00 h CEJ Celrà – Bàsquet Vedruna Palamós, cadet masculí

DISSABTE 28
A les 9.30 hores CEJ Celrà – Unió Girona blau, pre mini masculí
A les 11.00 hores CEJ Celrà – CB Palafolls B, mini masculí
A les 11.00 hores CEJ Celrà – CB Farners, mini femení

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
Servei Porta a Porta 972 49 46 50
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

DISSABTE 14 DE MARÇ

Kun Dance amb Dominik Borucki
Ballar - improvisar - investigar – créixer
Kun Dance és dansa improvisació amb eines de les teràpies psi-
cocorporals 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/

Feldenkrais i Body Mind Centering amb Sabine Dahrendorf
Forma y no Forma “El que nuestro cuerpo sea un rio organizado, 
es algo de lo que no podemos dudar” (NOVALIS)
Taller del Método Feldenkrais, Body Mind Centering (SME) 
y Danza de Sabine Dahrendorf Este taller forma parte de una 
serie de propuestas creando espacios para una simbiosis dan-
zante de mis vivencias en el Método Feldenkrais y el Body Mind 
Centering (SME). En el movimiento se expresa y se formula el 
cuerpo sensible y “pensante”, su saber, sus experiencias vividas. 
La capacidad de poder observar movimiento en uno mismo y 
en otros facilita una apertura a distintas y nuevas posibilidades 
de expresarse en danza.
Es sorprendente cómo una sesión de Feldenkrais y Body Mind 
Centering invita a cambio, a transformación. La percepción, la 
escucha, la capacidad de sentirse, de moverse, de poder darse 
cuenta de cómo esto influye en la propia autoimagen, en nues-
tras propias creencias sobre lo que somos.
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Hora: 16 h - Preu: 50 €
Organitza: EMDC
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/
https://www.facebook.com/emdcelra/

DISSABTE 21 DE MARÇ

Acrobacia, aeris, equilibris
Taller de primavera adreçat a nens i nenes de 8 a 11 anys
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Hora: 16:30 h
Preu: 24 €
Organitza: EMDC
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/
https://www.facebook.com/emdcelra/

Tast Lindy Hop (iniciació)
Impartiran el taller: Max van Zwienen i Berta Claparols
Sessió de tast per familiaritzar-se amb el Lindy Hop i participar a 
la ballada del 25 d’abril a Celrà.
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Hora: 17 h - Preu: 10 € - Organitza: EMDC
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/
https://www.facebook.com/emdcelra/

DISSABTE 28 DE MARÇ

Katsugen amb Liliana Pelman
Es 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 regu-
len el cansament parcial acumulat, sensibilitzant, regenerant i 
flexibilitzant cos i ment. Yuki concentració i intercanvi d’energia 
(K) que es realitza a partir del silenci interior, fonamentalment a 
través de les mans, relaxa y harmonitza.
Lloc: Escola Municipal de dansa de Celrà
Hora: 11 h - Organitza: EMDC
Web: https://escoladedansacelra.koobin.com/
https://www.facebook.com/emdcelra/

Reunió de la Coordinadora de Festes de Celrà
Vols participar a l’organització de la Festa Major?
Si vols participar a l’organització dels actes de la Festa Major de 
Celrà t’esperem a les 19 h al Centre Cívic de La Fàbrica els dies: 
5 i 19 de març, i 2, 9, 16 i 23 d’abril.
Obert a tothom! T’hi esperem
Carnaval Alenyà
Vols venir al carnaval d’Alenyà (sud de França) el proper 29 de març?
Si esteu interessats envieu un correu electrònic a cultura@celra.
cat i us apuntarem a la llista per si queden places disponibles.
Hi participaran els Taxeks i la Colla Gegantera.
Més informació: 872.723.265

8M DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

DIJOUS 5 DE MARÇ
Kurdistan sirià després de la guerra i la revolució feminista 
de Rojava
Conferència a càrrec de la periodista i activista kurda, Amina 
Hussein.
En el marc dels actes de celebració del 8M
Lloc: Sala del 1r pis del Teatre Ateneu
Hora: 19 h - Gratuït
Organitza: Àrea de Compromís Nacional i Internacional
Col·labora: Àrea d’Igualtat

DIVENDRES 6 DE MARÇ
Explorem el desig
Dinàmica grupal oberta a tothom.
Lloc: Teatre l’Ateneu - Hora: 19 h 
Organitza: Noies del Local Jove
Las ávidas raíces
Cia. Cos de Lletra
“Las ávidas raíces” convida els espectadors a compartir una ex-
periència necessària amb els pares i amb els fills.
Lloc: Teatre L’Ateneu de Celrà - Hora: 20 h
Preu: Taquilla: 14 € / Anticipada: 12 € 
Organitza: Àrea de Cultura 

DISSABTE 7 DE MARÇ
Cineclub “Suc de Síndria”
La directora Irene Moray narra la història de Bàrbara, una jove 
que ha passat per en un episodi traumàtic i intenta redescobrir 
de nou la seva sexualitat amb l’ajuda de la seva parella durant 
un cap de setmana envoltats d’amics en un entorn idíl·lic en 
plena naturalesa.
Lloc: Teatre l’Ateneu - Hora: 20:30 - Gratuït 
Akelarre d’artistes “Nosaltres ocupem els escenaris”
Menjar per compartir; tothom porta alguna cosa, nosaltres po-
sem la beguda.
Lloc: Teatre l’Ateneu - Hora: 21 h 
Organitza: Ajuntament i jovent de Celrà

DIUMENGE 8 DE MARÇ
Assaig “Un violador en tu camino”
Activitat no mixta
Lloc: Teatre l’Ateneu - Hora: 12:45 h 

Un violador en tu camino
Cal portar tela o mocador negre per tapar els ulls.
Lloc: Teatre l’Ateneu - Hora: 13 h - Organitza: Veïnes de Celrà

DIMARTS 10 DE MARÇ
Taller “Gira Mujeres” competències emprenedores
El programa GIRA Mujeres convida a les seves participants a tre-
ballar i portar a terme la seva idea de negoci.
El servei d’emprenedoria de Celrà en col·laboració amb Dona 
activa Fòrum participa al programa GIRA Mujeres, un projecte 
finançat per Coca Cola. Sorgeix del compromís de la multinaci-
onal per donar suport econòmic a 5 milions de dones fins l’any 
2020 a través de l’apoderament i l’emprenedoria.
Aquest programa vol fomentar l’emprenedoria de les dones 
oferint formació, motivació i acompanyament per a dur a terme 
una idea de negoci. Tallers dirigits a dones que desitgin fer rea-
litat un projecte de negoci. Dinamitzat per Mònica Aldegunde.
GIRA Mujeres va ser premiat pel Fòrum Econòmic de Lideratge, 
a la categoria de “La Millor Iniciativa Global per l’apoderament 
econòmic de les dones”
Descobreix tots els detalls i inscriu-te al programa GIRA Mujeres 
a https://preinscripcion.giramujeres.com/dona
Opció de 2 matins de 9.30 h a 14.30 h els dies 10 i 12 de març
Opció de 2 tardes de 15.30 a 20.30 h els dies 10 i 12 de març
Lloc: Centre de Promoció Econòmica de Celrà
Hora: 09:30 h -Gratuït
Organitza: Àrea de Promoció Econòmica i el Fòrum Dona Activa.

DIJOUS 12 DE MARÇ
Jornada emprenedoria “Gira mujeres”
Més informació a Promoció Econòmica
Lloc: Promoció Econòmica - Organitza: Fòrum Dona Activa
Taller ulleres liles + contacontes 
Hora del conte amb la Cia. Capgiralla “La caputxeta vermella i la 
rateta que escombrava l’escaleta diuen prou!”. Actes emmarcats 
en la celebració del dia internacional de la dona del 8 de març. 
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 17:30 h 
Organitza: Biblioteca de Celrà i Àrea d’Igualtat

El dimarts 11 de febrer 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 el Consorci de les Vies Verdes pel 
cofinançament i les condicions d’execució, direcció i lliurament 
de les obres del projecte connexió del carril bici de Celrà amb 
Girona, relacionat amb la convocatòria de subvencions per fo-
mentar l’execució d’actuacions de vies ciclistes de les entitats 
locals i determinats consorcis susceptibles de finançament 
procedent del fons europeu de desenvolupament regional –
FEDER- (expedient X109/2020).

Dictamen sobre l’aprovació del conveni de col·laboració en-
tre l’Ajuntament de Celrà i l’Ajuntament de Juià pel tractament 
de les aigües residuals assimilables a domèstiques de Juià a 
l’Estació Depuradora d’aigües residuals de Celrà (expedient 
X52/2020).

Dictamen sobre l’aprovació del conveni de col·laboració en-
tre l’Ajuntament de Celrà i l’Ajuntament de Sant Martí Vell pel 
tractament de les aigües residuals assimilables a domèstiques 
de Sant Martí Vell a l’Estació Depuradora d’aigües residuals de 
Celrà (expedient X78/2020).

Dictamen sobre l’aprovació de l’annex del conveni de col·la-
boració entre l’Ajuntament de Celrà i el Consell Comarcal del 
Gironès pel desenvolupament econòmic local, d’ocupació i de 

planificació estratègica per a implantar el programa de treball 
i formació (expedient X1019/2018).

Dictamen sobre l’aprovació del conveni marc de col·labora-
ció entre l’Ajuntament de Celrà i el Consell Comarcal del Giro-
nès per a l’impuls de l’ocupació juvenil al Gironès a través del 
Programa referent d’ocupació juvenil (expedient X97/2020).

Dictamen sobre l’aprovació de l’annex del conveni marc de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i el Consorci de Ben-
estar Social Gironès-Salt per al desenvolupament del Progra-
ma d’acollida i mediació comunitària (expedient X337/2017).

Dictamen sobre l’aprovació de l’annex del conveni de col-
laboració entre l’Ajuntament de Celrà, el Consorci de Benestar 
Social Gironès-Salt i el Consell Comarcal del Gironès per a exe-
cutar el servei d’atenció diürna (expedient X506/2017).

Dictamen sobre l’aprovació del Pla Estratègic de subvenci-
ons de l’Ajuntament de Celrà per a l’exercici 2020 (expedient 
X103/2020).

Moció dels grups polítics municipals de la CUP-AMUNT, FC-
ERC-AM i JxCELRÀ-JUNTS, de rebuig a la resolució de la Junta 
Electoral Central respecte del Molt Honorable president de la 
Generalitat Joaquim Torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras (ex-
pedient X50/2020).
Tots els punts es van aprovar per unanimitat de tots els grups 
municipals.

PLE ORDINARI DE L’11 DE FEBRER DE 2020

EXPOSICIONS MARÇ

 Exposició “canvi climàtic a l’espai català tranfronterer”
L’exposició sobre l’adaptació al canvi climàtic a l’Espai Català Tran-
fronterer té l’objectiu d’informar i sensibilitzar la ciutadania sobre 
com ens podem adaptar als canvis que es preveuen en les prope-
res dècades a conseqüència de l’augment de les temperatures, la 
disminució de la pluja i el previsible increment del nivell del mar.
L’exposició s’enmarca en el projecte ECTAdapt, el qual està inte-
grat pel Departament dels Pirineus Orientals (França), la Diputació 
de Girona i el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de 
les Comarques Gironines (CILMA), i ha estat cofinançat en un 65% 
pel Fons Europeu de Desenvolupament Rural (FEDER)
Dates: del 7 al 31 de març
Lloc: Sala exposicions El Tub - CC La Fàbrica - Gratuït
Organitza: Àrea de medi ambient de l’Ajuntament de Celrà

AGENDA ESPORTIVA



AGENDA ACTIVITATS MARÇ

Dimarts 3 de març
Reunió Casal Artístic 

Hora: 18 h 
Lloc: Sala d’Entitats

Dimecres 4 de març

Tallers de rap i art urbà

Tots els dimecres de març i maig
Lloc: Local Jove - Hora: 17:30 h 
Organitza: Àrea de Joventut

Dijous 5 de març

Presentació del projecte Geografies 
variables

Presentació del projecte Geografies variables de la me-
mòria per part de Cultural Rizoma, xocolatada amb la 
col·laboració de l’Associació Gent Gran de Can Ponac i 
obsequi a les assistents a Can Ponac
Lloc: Can Ponac - Hora: 17 h 
Organitza: Associació de comerciants i l’Ajuntament 
amb la col·laboració de l’Associació de Gent gran de 
Can Ponac

Club de lectura 5è i 6è

Comentarem “Em pixo” de James Patterson
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 17:30 h -Organitza: Biblioteca de Celrà

Club de novel·la negra

Comentarem “Pista negra” d’Antonio Manzini
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 21 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Dissabte 7 de març

Carnestoltes de Celrà 2020

Hora: 16 h inici de la rua
Lloc: carrer Aumet amb carrer Just Puig 
Fi de festa al Pavelló de les piscines
Amb balls de les colles i servei de bar (entrepans i be-
gudes) i a continuació DJ Namrud

Escape Room a la Biblioteca

Inscripcions a la Biblioteca. Dissabte 7 i diumenge 8
Lloc: Biblioteca de Celrà
Organitza: Biblioteca de Celrà i Diputació de Girona

Diumenge 8 de març 

Consulteu els actes del 8M al destacat

48è Aplec de la sardana de Celrà

Mati 2/4 d’11 i tarda a partir de les 4
Cobles mediterrània, bisbal jove i ciutat de Girona
Lloc: Zona piscines Municipals - Hora: 10:30 h
Organitza: Agrupació Sardanista de Celrà

Cantada de la coral de Celrà i de la 
Salvadora Catà

Lloc: Teatre l’Ateneu 
Hora: 12 h

Dinar de l’Aplec de la Sardana de Celrà

Dinar Popular: Fideuada, botifarra i pollastre, Postres, 
pa, vi, aigua i cafè.
Preu: 16€
Venda de tiquets : Can Ponac, Can Sixtealzina i Llibreria Biscle.
Mes informació: Jose M Amores (Tel. 680 299 879)
Lloc: Pavelló de les piscines municipals - Hora: 13:45h 
Organitza: Agrupació Sardanista de Celrà

Dijous 12 de març

Documental “El Ter al límit. L’aigua a 
Catalunya, una qüestió de país”

Film de Martín González Damonte , producció d’Inblue-
Films en la qual hi ha col·laborat el Consorci del Ter, que 
explica, amb esplèndides imatges del riu i a través de 
nombroses entrevistes a representants del territori i del 
món de l’aigua, la problemàtica del transvasament del 
riu Ter, les afectacions pel canvi climàtic i les possibles 
solucions a aquest conflicte, que és un problema de país.
Lloc: Teatre L’Ateneu - Hora: 19 h - Gratuït 
Organitza: Àrea de Compromís nacional i Àrea de medi 
ambient de l’Ajuntament de Celrà

Divendres 13 de març 

Al Gironès llegim Club de lectura especial

Comentarem “La utilitat de l’inútil” de Nuccio Ordine
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 21 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Dissabte 14 de març

Taller d’elaboració de paper

Taller d’elaboració de paper a càrrec del Molí de la Farga
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 10:30 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Apnea

Cia. Logout Teatre
Dos germans una nit, després d’una festa i anant for-
ça beguts, transformen l’agressivitat amb una relació 
sexual, la seva relació es sotmetrà llavors a una espiral 
cada cop més gran i més forta.
Lloc: Teatre L’Ateneu - Hora: 20 h - Preu: Taquilla: 14 € / 
Anticipada: 12 € - Organitza: Àrea de Cultura

Diumenge 15 de març

Teatre familiar: Baobab

Cia. La Pera Llimonera
Guanyadora del Premi Xarxa Alcover de la Mostra Igualada 2019.
Sota la direcció de Toni Albà, Baobab ens sa la delicada 
situació que, com a societat, patim en matèria migratò-
ria, a través d’una posada en escena molt esbojarrada..
Lloc: Teatre L’Ateneu 
Hora: 18 h - Preu: Taquilla: 9 € / Anticipada: 7 € 
Organitza: Àrea de Cultura - Cia. La pera Llimonera 

Acte olímpic obreres

S’apropen les IX Olimpíades Populars de la Festa Major 
2020, i com a novetat d’enguany cada grup dissenya un 
acte i fa d’amfitrió a tot el poble! Al febrer les Pesca-
dores ens van preparar una festassa, i aquest mes toca 
a les Obreres de Celrà! Us esperem al CPJ “El MOLL”, i 
recordeu que el grup amb major assistència i més mo-
cadors posats, guanyarà 1 punt per les Olimpíades del 
maig! Més informació a l’instagram @joventdecelra
Lloc: Les monges - Hora: 16 h 
Organitza: Obreres i Obrers de Celrà i Jovent de Celrà
Web: http://www.instagram.com/joventdecelra/

Dijous 19 de març 

Al Gironès llegim: Hora de la Poesia

Hora de la poesia amb la Pepa Contes “Concert de poesia”.
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 17:30 h - Organitza: Biblioteca de Celrà

Divendres 20 de març

Al Gironès llegim: Victor Sunyol a la 
Biblioteca

En Victor Sunyol ens recitarà alguns dels seus poemes.
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 20 h - Organitza: Biblioteca de Celrà

Dissabte 21 de març

La lleugeresa i altres cançons

Cia. Teatre Nu
Una infermera ha hagut de deixar la feina: tancada a 
casa seva es mirarà al mirall i no es reconeixerà, recons-
truirà els fets en forma de monòleg interior.
Lloc: Teatre L’Ateneu - Hora: 20 h
Preu: Taquilla: 9 € / Anticipada: 7 €
Organitza: Àrea de Cultura

Diumenge 22 de març 

De pel·lícula!

El teatre es converteix en el plató d’un estudi de grava-
ció on alumnes del Local representaran cançons de les 
bandes sonores de pel·lícules d’ahir i d’avui.
Lloc: Teatre L’Ateneu - 16:30 h 
Categoria: Concerts -  Preu: 2 € 
Organitza: Associació el Local, espai musical
Web: http://www.espaimusicalcelra.cat

Dijous 26 de març

Club de lectura de 4t

Comentarem “Amics monstruosos” de l’Anna Manso
Lloc: Biblioteca de Celrà
Hora: 17:30 h - Organitza: Biblioteca de Celrà

Divendres 27 de març

Berenar a Can Ponac

Espectacle còmic i musical amb EL GRUP MIGJORM DE 
PALAFRUGELL
Apuntar-se a l’oficina els dies 23, 24, 25 de març de 16 a 17 h 
Lloc: Casal de Can Ponac 
Hora: 17 h - Preu: 6€
Organitza: Casal de Can Ponac i Ajuntament de Celrà

Nosotros No Olvidamos

Documental que mostra la solidaritat i lluita nascuda 
arrel de l’assassinat de Pedro Álvarez a mans d’un Poli-
cia Nacional impune fins avui.
Lloc: Teatre L’Ateneu - Hora: 19 h - Gratuït
Organitza: Àrea de Cultura

Club de lectura

Comentarem “misteriosament feliç” de Joan Margarit
Lloc: Biblioteca de Celrà - Hora: 21 h
Organitza: Biblioteca de Celrà

Dissabte 28 de març

Taller d’ungüent per al dolor

T’agradaria fer-te la teva pròpia pomada per al dolor? 
Començarem fent una visita al parc per conèixer les 
plantes antinflamatòries i analgèsiques, i aprendrem a 
preparar un ungüent per al dolor muscular i articular. 
Cada participant s’endurà un ungüent a casa!
Lloc: Parc de les Olors de Celrà - Hora: 10 h - Preu: 15€
Organitza: Parc de les Olors de Calrà i Champanela
Web: https: www.facebook.com/parcolorscelra.tirgi.1

Teatre familiar: El viatge d’Ulisses

Cia. Teatro Gorakada
La història d’Ulisses és la història del viatge com a me-
tàfora de la vida, de la lluita contra les dificultats i la 
forma de resoldre-les. 
A partir de 8 anys.
Lloc: Teatre L’Ateneu - Hora: 20 h
Preu: Taquilla: 14 € / Anticipada: 12 € 
Organitza: Àrea de Cultura

Dilluns 30 de març

Xerrada: I tu, estàs lliure de violències 
masclistes en l’educació de la teva canalla?

A càrrec d’Ester Mullera, psicòloga especialitzada en vi-
olència masclista, terapeuta sexual i de parella. Treba-
lla al servei d’Informació i Atenció de les Dones (SIAD) 
de Lloret de Mar i de Palafrugell des del 2015, coordi-
nant, prevenint i sensibilitzant per una societat lliure 
de violències masclistes.
Ens ajudarà a prendre consciència de com la societat i 
la pròpia família condicionem la construcció del gène-
re dels nostres fills i filles i com evitar-ho.
Lloc: 1r pis del Teatre l’Ateneu 
Hora: 18:30 h - Gratuït
Organitza: AMPA l’Aulet, AFA Les Falgueres, AFA Insti-
tut de Celrà i Àrea d’Educació


