LA CELLERA DE TER

Amb el suport de:

Setembre 2016
núm. 14

PROGRAMA DELS CURSOS DE L’ESCOLA D’ART I DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES 2016-17
Ja som al setembre i segur que molts de vosaltres heu pogut gaudir de les vacances d’estiu i ara torneu a
la feina, a classe,.... amb les piles ben carregades! I perquè no us avorriu durant l’any us animen a
apuntar-vos a les diferents activitats culturals, educatives i esportives del nostre poble! Aquests dies rebreu
a casa vostra el nou programa dels cursos de l’Escola d’Art i de les Activitats Esportives 2016-17. Les
inscripcions es faran durant aquestes primeres setmanes de setembre.
Pel que fa a la programació de l’Escola d’Art, un any més mantenim els cursos de pintura i de Srapbook
que ja fa un temps que s’estan duent a terme i tornem a proposar el de Patchwook. També hem ampliat el
curs de fotografia, després de l’èxit que va tenir l’any passat, i l’hem repartit en dos trimestres i per nivells.
Les novetats per aquest any són: un curs de serigrafia, un de teatre dirigit a alumnes de 1r a 4rt d’ESO i
un de cal·ligrafia. A més, us proposem uns tallers de cuina i d’elaboració de pa que, a diferència de la resta
de cursos, són tallers en els quals us podeu apuntar per sessions.
Pel que fa a la programació de les Activitats Esportives Municipals, es reprenen de nou el mes
d’octubre. Aquest nou curs 2016-2017 incorporem com a novetats les classes d’estiraments (divendres de
18 a 19h) i els hipopressius, que fins ara gestionaven els pares i mares de l’escola bressol (dilluns i
dimecres). De totes elles, més enllà de la programació municipal, cal tenir en compte també la
programació que ofereix l’AFA del Juncadella, el Cellera Club de Futbol, el Club Bàsquet Cellera i
el Vólei Club Cellera.
Esperem que siguin del vostre interès i que en gaudiu!

11S2016 - A PUNT
L’Onze de setembre de 2016 marcarà l’inici d’una nova etapa. Farem visible el pas de la incertesa,
l’aparent paràlisi i el fràgil acord dels darrers mesos a la concreció, l’acció i la voluntat explícita de fer pinya
per un objectiu tangible i immediat. L'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural volen que la veu de
la tota la gent que forma aquest país se senti a la mobilització a cinc punts del territori que mostrarà al món
que som un país viu, en moviment, organitzat i a punt per a esdevenir un nou estat. Som un país que
batega (a-punt).
Des de La Cellera per la Independència us convidem una vegada més als actes de la
Diada de l’11 de setembre a Salt. Esperem ser un dels pobles amb una parrticipació
més massiva. El dissabte 3 de setembre obrirem de nou les inscripcions. D’altra banda
convidar-vos el dia 10 de setembre a una nova marxa de les torxes. A punt!!
Ajuntament de la Cellera de Ter
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AGENDA
DIA
DIJOUS

ACTIVITAT
1

DIVENDRES 2

3

HORA

Inici inscripcions Activitats Esportives
PiMi (Punt d’Intercanvi de Material Infantil)
Cercavila amb la colla de Geganters i Grallers de la

DISSABTE

setembre 2016

Cellera de Ter
Inscripcions pel bus de l’11 de setembre

LLOC
Pavelló municipal

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

Pl. de la Vila, 4

2/4 de 6h de la tarda

St Celoni

a partir de les 11h del matí

Hotel d'Entitats

DIUMENGE 4
DILLUNS

5

Inici curs Escola Bressol
Inici inscripcions cursos Escola d'Art

DIMARTS

6

Inscripcions Escola de música

de 4h a 7h de la tarda

Hotel d'Entitats

DIMECRES

7

Inscripcions Escola de música

de 4h a 7h de la tarda

Hotel d'Entitats

DIJOUS

8

Festa de la Mare de Déu de Sales

8h 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

2/4 de 5h de la tarda

St. Joan de les Abadesses

Inscripcions Cau

de 6h a 8h de la tarda

Rectoria

PiMi (Punt d’Intercanvi de Material Infantil)
Final inscripcions Activitats Esportives
Inscripcions Cau

de 2/4 de 4h a 2/4 de 7h de la tarda
de 6h a 8h de la tarda

Pl. de la Vila, 4
Pavelló municipal
Rectoria

Inscripcions nou curs catequesi
Inici curs Escola de música

de 2/4 de 6h a 2/4 de 8 de la tarda

Rectoria

Contes en anglès amb la Mariona Carreras

2/4 de 6h de la tarda

Biblioteca

PiMi (Punt d’Intercanvi de Material Infantil)
Inici inscripcions cursos Escola d'Art
Xerrada sobre pediatria a càrrec de Sandra Murga

de 2/4 de 4h a 2/4 de 7h de la tarda
8h de la tarda

Pl. de la Vila, 4
Ajuntament de la Cellera de Ter
Ajuntament de la Cellera de Ter

11h del matí

Sant Hilari Sacalm

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

Pl. de la Vila, 4

DIVENDRES 9
DISSABTE

10

Cercavila amb la colla de Geganters i Grallers de la
Cellera de Ter

Ajuntament de la Cellera de Ter

DIUMENGE 11
DILLUNS

12

DIMARTS

13

DIMECRES

14

DIJOUS

15

DIVENDRES 16
DISSABTE

Inici curs Escola Juncadella

17

DIUMENGE 18
DILLUNS

19

DIMARTS

20

DIMECRES

21

DIJOUS

22

DIVENDRES 23
DISSABTE

24

DIUMENGE 25
DILLUNS

26

DIMARTS

27

DIMECRES

28

DIJOUS

29

DIVENDRES 30

Cercavila amb la colla de Geganters i Grallers de la
Cellera de Ter

PiMi (Punt d’Intercanvi de Material Infantil)

DESCRIPCIÓ

