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43ª FIRA I FESTA DE LA MATANÇA DEL PORC
DIUMENGE 13 DE MARÇ 2016
Fira de Brocanters. Tastets gastronòmics d'especialitats locals (a la plaça). Dinar tradicional
de matar porc. Espai d'Art (Idea Gestió Cultural). Mostra de joguines, manualitats i
fotograﬁa (Joan Novich). Parades d'artesania i gastronomia. Geganters i grallers. Missa
solemne de Festa Anyal. Exposició: Brigades Internacionals 80è aniversari ( ACS ).
Presentació del llibre : " La Cuina Modernista " de Jaume Fàbrega. Sardanes amb la Principal
de Banyoles.
Algunes concrecions
Repetim els tastets. Aquest any encara hi haurà més varietats i un afegit: molt bon vi i te.
Serà de 12 a 13.15h a la plaça.
Dinar tradicional per 1.200 persones.
Espai dels artistes. Tindrem pintura, poesia, fotograﬁa, treballs en fusta... L’Àngel Solé ens
demostrarà com treballa artesanalment la fusta. En Joan Novich està més embalat que mai
i ens farà una exposició en tot el seu carrer ﬁns al darrera de l’atri de l’església. L’empresa
Jardins i llenyes La Cellera S.L ens facilitarà una generosa mostra ﬂoral en el carrer Dr.Codina
Exposició de les brigades internacionals. Una joia que no tindrem més.

INAUGURACIÓ

NO OBLIDEM AQUESTS NÚMEROS

Moltíssimes gràcies a tots i a totes per haver convertit la
inauguració de les obres del projecte “Viure al Poble”
en una veritable festa popular, tan als qui aquell dia
vàreu atapeir els carrers com als qui durant aquests sis
mesos heu participat d’una manera més directa en el
projecte.
Tal com vam dir, el que s’ha fet només té sentit si és per
millorar el dia a dia dels qui vivim a la Cellera. Així
doncs, gaudim-ne que ens ho tenim ben guanyat!

CAP

CAP
Al vostre CAP,
durant el seu
horari habitual

Als centres amb
atenció continuada

URGÈNCIA

061

Al telèfon 061 CatSalut Respon
per a urgències i informació de salut
Dins del concepte d’urgència hi ha situacions molt diverses en
funció de la gravetat. Hi ha urgències lleus, com per exemple un
mal de queixal o un refredat, i urgències més importants, com un
estat febril, un dolor abdominal o una alteració de la tensió arterial.
Recordeu que si no és estrictament necessari no heu d’anar
directament als serveis d’urgències dels hospitals. Si teniu dubtes
de què cal fer, truqueu al 061 CatSalut Respon .
En canvi, les emergències són situacions que poden comprometre
la vida de la persona afectada. En aquestes situacions es recomana
no moure la persona i trucar al telèfon 112 d’emergències.

Ajuntament de la Cellera de Ter

112
emergències

EMERGÈNCIA

Segueix-nos:

Av. Montserrat, 20 · 17165, La Cellera de Ter

@lacelleradeter

www.lacelleradeter.cat | administracio@lacelleradeter.cat | Tel. 972 421 902 | Fax 972 421 401

www.facebook.com/lacelleradeter

AGENDA
DIA

ACTIVITAT

DIMARTS

1

DIMECRES

2

DIJOUS

3

DIVENDRES 4
DISSABTE

5

DIUMENGE 6
DILLUNS

7

DIMARTS

8

DIMECRES

9

DIJOUS

10

Inici exposició “Simone de Beauvoir, feminista i
escriptora”

Inauguració de l'exposició 80 anys de les
Brigades Internacionals
Presentació del llibre la “Cuina Modernista” de
Jaume Fàbrega
Sessió doble de cinema: sessió infantil i sessió per
a gent gran, títols per determinar

març 2016

HORA

LLOC

de 9h del matí a 7h de la tarda

al hall de l’Ajuntament

2/4 de 9h del vespre

Sala 2 del CCP

6h de la tarda

Sala 2 del CCP

5h de la tarda i a 2/4 de 7h de la tarda

Teatre CCP

DIVENDRES 11
DISSABTE

12

DIUMENGE 13

43a Fira i Festa de la Matança del Porc
Final exposició “Simone de Beauvoir, feminista i

de 9h del matí a 7h de la tarda

al hall de l’Ajuntament

Concert de les orquestrines

6h de la tarda

CEIP JUNCADELLA

Benedicció rams i Missa

2/4 de 12h del migdia

DIJOUS SANT: Missa i Monument

7h del vespre

Església

4h de la tarda
2/4 de 10h del vespre
2/4 de 9h del vespre
2/4 de 12h del migdia
2/4 de 12h del migdia

Església
pels carrers del poble
Església
Església
Plaça de la Vila

escriptora”
DILLUNS

14

DIMARTS

15

DIMECRES

16

DIJOUS

17

tot el dia

DIVENDRES 18
DISSABTE

19

DIUMENGE 20
DILLUNS

21

DIMARTS

22

DIMECRES

23

DIJOUS

24

DIVENDRES 25
DISSABTE

26

DIUMENGE 27

DIVENDRES SANT: Viacrucis
Celebració de la Creu
Caramelles
DISSABTE SANT: Vetlla Pasqual
DIUMENGE DE PASQUA: Oﬁci solemne
Caramelles
Últim dia pel lliurament de les fotograﬁes de la
lliga fotogràﬁca
DILLUNS DE PASQUA: Missa de l'Aplec dels Sants

DILLUNS

28
29

DIMECRES

30

DIJOUS

31

10h del matí

Ermita de Sants Just i Pastor

11h del matí

Ermita de Sants Just i Pastor

Just i Pastor
Truitada popular

DIMARTS

hora límit 12h de la nit

DESCRIPCIÓ

