LA CELLERA DE TER

Amb el suport de:

Desembre 2016
núm. 17

DESTACATS DEL PLE DEL 22/11/2016

BONES FESTES
El Tiahuanaco dels indis aimara, l’Inti Raymi dels inques, el
We Tripantu dels maputxes, el Muruaroa i el Takurua
maorís, la Noche de San Juan a l’Amèrica del Sud,
l’Amaterasu japonès, el Beiwe de Lapònia, el Choimus
pakistanès, el Deygan persa, el Dong Zhi xinès, el Goru de
Mali, l’Hogmanay escocès, el Junkanoo d’Àfrica occidental,
Bahames i Jamaica, el Karachun eslau, el Koleda rus, el
Lenaea, el Brumàlia, les Saturnals i la festa del Sol Invictus
de les antigues Grècia i Roma, la nit de Lussi a Suècia, el
Makara Sankranti indi i nepalès, el Mondranicht germànic,
el Meán Geimhridh i el dia de Mummer celtes, l’Arthan
Alban gal·lès, el Pare Noël, Santa Claus i Sant Nicolàs, el
ritual Perchta alpí, la festa russa de Rozhanista, el Shab-e
Chellé persa, el Sanghamitta budista, el Zistane Seva kurd,
l’Oletzero basc, el Pandigueiro gallec, el Soyalangwul dels
indis hopi, el Wayeb maia, el Júl nòrdic, el Zagmuk de
Mesopotàmia, Sumèria i Babilònia, el Ziemassvetki letó i
bàltic, el Maulid al-Nabawi musulmà i per suposat el tió i
Nadal.

- Proposta d’aprovació inicial de la
modificació puntual de les normes
subsidiàries de la Cellera de Ter –
Condicions d’ús de la zona especial del
Pasteral.
- Renúncia de la regidora de CAM Sra.
Sònia Gómez Mahugo del seu càrrec de
regidora.
- Proposta de Moció de tots els grups
municipals de suport als encausats pel 9N.

Assistència al Ple: 1 homes i 2 dones

Així doncs, des de l’Ajuntament us volem desitjar que els
pugueu compartir amb totes aquelles persones que més
estimeu.

PRÒXIM PLE
Ple ordinari 27/09/2016 a les 20:00 del
vespre

COMUNICACIÓ DE ZONES DE CACERA
La iniciativa s'endega amb l'objectiu d'afavorir a tots i totes els usuaris/es de la muntanya i evitar riscos
innecessaris. Ha estat possible gràcies a la col·laboració de la colla de caçadors d'Osor i la colla de caçadors
d'Anglès, a les qui agraïm la seva completa predisposició.
Quan hi hagi cacera al terme de la Cellera de Ter, i sempre que sigui possible, des de l'Ajuntament es
comunicarà la zona de caça a través de les xarxes socials (els possibles dies de cacera a la Cellera de Ter
són els dijous, diumenges i festius). Es farà saber el mateix dia tan aviat la colla hagi près la decisió i sigui
possible comunicar-ho, d'aquesta forma aquelles altres persones que en vulguin gaudir podran fer-ho,
sabent qui zona és millor evitar.
Per tal de fer-ho comprensible s'acompanyarà sempre la informació d'una imatge amb la zona afectada
senyalada de vermell.
Ajuntament de la Cellera de Ter

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
DIJOUS

HORA

LLOC

PiMi (Punt d’Intercanvi de Material Infantil)

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

Pl. de la Vila, 4

El tió arriba en canoa
Cinema

2/4 de 10h del matí
2/4 de 6h de la tarda

Ribes del Ter
Teatre

Aplec matinal de Tardor dels Sants Just i Pastor

2/4 de 6h de la tarda

Ermita dels Sants Just i Pastor

Vetllada de la Puríssima

2/4 de 6h de la tarda

Església

PiMi (Punt d’Intercanvi de Material Infantil)

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

Pl. de la Vila, 4

3

DIUMENGE 4
DILLUNS

5

DIMARTS

6

DIMECRES

7

DIJOUS

8

DIVENDRES 9
DISSABTE

ACTIVITAT
1

DIVENDRES 2
DISSABTE

desembre 2016

10

DIUMENGE 11
DILLUNS
DIMARTS

12
13

DIMECRES

14

Reﬂexió d'Advent

9h del vespre

Capella fonda

DIJOUS

15

Venda anticipada d'entrades de Pastorets

de 7h a 8h de la tarda

Teatre

PiMi (Punt d’Intercanvi de Material Infantil)

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

Pl. de la Vila, 4

Venda anticipada d'entrades de Pastorets
Exposició fotogràﬁca “Colors de Girona” i “Lliga
fotogràﬁca ACC”

de 7h a 8h de la tarda

Teatre

2/4 de 5h de la tarda

Escoles velles del Pasteral

Concert de Popveus amb l'Orquestra Jove de la Selva

a les 5h, 6h i a les 7h de la tarda

St. hilari en beneﬁci de la
marató de tv3

9h del matí

Pl. de l’Església

DIVENDRES 16

DISSABTE

17

DIUMENGE 18

Portar el pessebre a la Font del Bassi amb
esmorzar solidari per la Marató de TV3

DILLUNS

19

Club de Lectura: llibre “Algú com tu” de Xavier Bosch

DIMARTS

20

Concerts de Nadal

a les 5h, 6h i a les 7h de la tarda

Pl. de la Vila, 4 (PiMi)

DIMECRES

21

DIJOUS

22

M+p canten i fan el concert d'instruments

6h de la tarda

Llar de jubilats

PiMi (Punt d’Intercanvi de Material Infantil)

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

Pl. de la Vila, 4

Missa del Gall

12h del vespre

Església

DIVENDRES 23
DISSABTE

24

DIUMENGE 25
DILLUNS

26

DIMARTS

27

DIMECRES

28

DIJOUS

29

DIVENDRES 30
DISSABTE

Oﬁci de Nadal
Solstici rock: combos amazon/m3p.
Pastorets

Església
Pavelló
2/4 de 6h de la tarda

Quina

Pastorets

Teatre
Sala 2 CCP

2/4 de 10h del vespre

Teatre

31

Bones Festes i
Feliç 2017

DESCRIPCIÓ

