Amb el suport de:

Juny 2016
núm. 11

LA CELLERA DE TER
DESTACATS DEL PLE ORDINARI DEL 31/05/2016

Aprovació el Pla econòmic financer 2016-2017
Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal nº23 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis
a l’escola bressol.
Aprovació de l’establiment del preu públic per l’ús de bústies de correu en domini públic i la ordenança
reguladora.
Aprovació del Pla el Pla Local de Joventut 2016-2019.
Aprovació de la inicialment la constitució d’un òrgan de participació ciutadana i el seu reglament
d’organització i funcionament.
PRÒXIMS PLENS
Assistència al Ple: 4 homes i 4 dones

Ple ordinari 26/07/2016 a les 20:00 del vespre

FADE / del 29 de juny al 2 de juliol
Cellerenques i Cellerencs, un any més ja tenim el FADE aquí! El festival d'art digital i electrònica del nostre poble
tindrà lloc des del dia 29 de juny fins al dia 2 de juliol. Per aquesta edició us hem preparat moltes sorpreses i un
conjunt d'activitats molt espectaculars. Entre aquestes activitats, com cada any, hi trobem el taller infantil que tindrà
lloc el dissabte 2 de juliol, aquest any dedicat a la programació de robots per a nens i nenes d'entre 6 i 14 anys. Un
taller molt especial on farà falta inscripció prèvia, que podeu fer al web www.fadefestival.com o a través del correu
info@fadefestival.com.
A part d'això, us convidem a consultar la programació d'aquest any, que també trobareu al web del festival. D’on
volem destacar el concert de l'Orquestra Jove de la Selva acompanyats d'en Xavi Lloses, l'actuació d'Insectotròpics
on veurem pintura, música i art digital, en una mateixa performance! També destaquem l'espectacle "Binaural" que
tindrà lloc al teatre municipal, "L'hora que toca" un recull de paisatges visuals i sonors del nostre poble i l'actuació de
Boreals, un dels grups més destacats de l'escena catalana dels últims anys... En fi, ja veieu que aquest any anem
molt carregats!
Finalment, des de la direcció del festival volem fer una crida a totes aquelles persones que vulguin formar part de
l'equip de voluntaris del festival. Us proposem dues maneres de col·laborar amb nosaltres. Necessitem gent que
vulgui acollir a casa seva els artistes que participen al FADE la nit de 2 de juliol. També necessitem voluntaris per
vigilar les instal·lacions de Casa les Germanes, per vigilar que cap instal·lació quedi malmesa durant el festival. A
totes les persones que vulgueu participar us animem a enviar-nos un e-mail a info@fadefestival.com o poseu-vos en
contacte amb qualsevol membre de l'Associació Cultural Elèctric, moltes gràcies!
Per acabar, volem donar les gràcies a tota la gent que fa possible
el FADE i us animem a col·laborar i a participar activament en el
festival, ja que com sabeu, el festival és de tots i per a tots!
Salut i FADE!
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

ACTIVITAT

DIMECRES

1

DIJOUS

2

juny 2016

HORA

LLOC

Peregrinació arxiprestat a Lourdes

DIVENDRES 3

Inici exposició: Veïnes, ciutadanes

de 9h del matí a 7h de la tarda

al hall de l’Ajuntament

DISSABTE

CELLERA, C.F. "A" - FONTCOBERTA, U.E. "A"
Festival de ﬁnal de curs de l’Escola de Música

a les 4h de la tarda
6h de la tarda

Camp de futbol
Teatre CCP

Concert de la Coral Rossinyol de Sales

6h de la tarda

Bonmatí

reunió per anar a buscar la Flama del Canigó

9h del vespre

baixos Rectoria

1ª Fira del Xai

de 9h del matí a 12h del mig dia

Pasteral

Excursió, jubilats, al Vallespir
Audicions de ﬁnal de curs de l’Escola de Música
Final de curs de Vida Creixent
Campanya d’identiﬁcació d’animals de companyia

3/4 de 8h del matí
6h de la tarda

pati de ca les Germanes

2/4 de 5 de la tarda

Polígon

4

DIUMENGE 5
DILLUNS

6

DIMARTS

7

DIMECRES

8

DIJOUS

9

DESCRIPCIÓ

DIVENDRES 10
DISSABTE

11

DIUMENGE 12
DILLUNS
DIMARTS

Programes a part

13
14

DIMECRES

15

Audicions de ﬁnal de curs de l’Escola de Música

6h de la tarda

pati de ca les Germanes

DIJOUS

16

Concerts en família de l’Escola de Música

6h de la tarda

pati de ca les Germanes

5h de la tarda

Anglès

DIVENDRES 17
DISSABTE

18

Sortida de joves de parròquies a Santa Bàrbara
Cercavila amb la colla de Geganters i Grallers de la
Cellera de Ter

DIUMENGE 19
DILLUNS

20

Final exposició: Veïnes, ciutadanes
Inscripcions pel curs 2016-17 a l'Escola de Música

de 9h del matí a 7h de la tarda
tarda

al hall de l’Ajuntament
Hotel d’Entitats

DIMARTS

21

Inscripcions pel curs 2016-17 a l'Escola de Música

tarda

Hotel d’Entitats

DIMECRES

22

Inscripcions pel curs 2016-17 a l'Escola de Música

tarda

Hotel d’Entitats

DIJOUS

23

Revetlla de sant Joan

DIVENDRES 24
DISSABTE

25

DIUMENGE 26
DILLUNS

27

DIMARTS

28

DIMECRES

29

DIJOUS

30

Programes a part

Excursió parroquial al Cap de Creus i Cadaqués
Cercavila dels Geganters i Grallers de la Cellera de Ter
Últim dia pel lliurament de les fotograﬁes de la
lliga fotogràﬁca

Berenar de ﬁnal de temporada

6h de la tarda

Montagut

hora límit 12h de la nit

6h de la tarda

Llar de jubilats

MARC SERRAMITJA

