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Butlletí setmanal (02/03/2018)

Butlletí de Cabrera de Mar

Divendres, 2 de març de 2018

Notícies
Últimes notícies publicades:

 

02/03/2018

Oberta la participació al VII Premi Literari Anton Isern
Els originals poden lliurar-se tant a l’Ajuntament com a la Biblioteca Ilturo fins el
proper 15 de març

   

 

01/03/2018

Cabrera commemora el Dia Internacional de les Dones
El 8 de març tindrà lloc l’acte central a la vila amb la lectura del manifest davant de
l’Ajuntament

   

 

28/02/2018

A punt per a les inscripcions al Casal Infantil de Setmana
Santa
A partir d’aquest proper dia 5 de març es poden inscriure els infants empadronats al
municipi

   

Agenda d'actes
Pròxims esdeveniments:

 

Conferència: ‘Com ser dona i sobreviure a l’Afganistan’
Dia i hora: divendres 02/03/2018 a les 19:00

Conferència: ‘Com ser dona i sobreviure a l’Afganistan’ uro Tertúlia amb l’escriptora
Nadia Ghulam. Presentació a càrrec de Mercè Pujadas, filòloga i coordinadora
de l’Escola d’Adults El Clos. Nadia …
Lloc: Biblioteca Ilturo
Organitza: Biblioteca Ilturo

   
2a Fase Comarcal de Gimnàstica Rítmica
Dia i hora: diumenge 04/03/2018 de les 10:00 a les 14:00

Ajuntament Cabrera de Mar <reply@cabrerademar.cat>
dv. 02/03/2018 15:45

Per a:rocmarjo@hotmail.com <rocmarjo@hotmail.com>;
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2a Fase Comarcal de Gimnàstica Rítmica De 10 a 14 h. Poliesportiu Exhibició de Gimnàstica Rítmica, en modalitat
individual i conjunts. Les gimnastes realitzen els seus exercicis de mans lliures o …
Lloc: Poliesportiu
Organitza:  Consell Esportiu del Maresme.
   

 

Taller infantil: Experiments amb energies renovables
Dia i hora: dilluns 05/03/2018 a les 18:00

Taller infantil: Experiments amb energies renovables . Taller d’eficiència energètica a
càrrec de Fundació Sigea. Els infants construiran una central solar fotovoltaica a
petita escala amb la qual …
Lloc: Biblioteca Ilturo
Organitza: Biblioteca Ilturo

   

 

Club de lectura
Dia i hora: dilluns 05/03/2018 a les 19:00

Club de lectura: ‘Una Qüestió personal’ de Kenzaburo Oe 19 h.  Tertúlia literària amb
l’escriptor Toni Sala que ens proposa un cicle d’autors japonesos.
Lloc: Biblioteca Ilturo
Organitza: Biblioteca Ilturo.

   
Dia Internacional de la Dona Casal El Castellet.
Dia i hora: dijous 08/03/2018

Dia Internacional de la Dona Commemoració del Dia Internacional de la Dona amb la lectura de manifest i
celebració amb el photocall ‘We Can Do It’.
Lloc: Casal El Castellet.
Organitza: Gent Gran Cabrera de Mar.
   

 

Exposició: ‘Objectius de desenvolupament sostenible
Dia i hora: Del dimecres 14/02/2018 al dimecres 07/03/2018

Exposició: ‘Objectius de desenvolupament sostenible’ Fins el 7 de març. Biblioteca
Ilturo. El setembre del 2015, els líders mundials van acordar 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible per …
Lloc: Biblioteca Ilturo

   

Tauler d'anuncis
Últims anuncis publicats:

23/02/2018

Acta provisional de la sessió ordinària del Ple del 18 de gener de 2018
Acta provisional de la sessió ordinària del Ple del 18 de gener de 2018

23/02/2018

Acta provisional de la sessió extraordinària del Ple del 12 de febrer de 2018
Acta provisional de la sessió extraordinària del Ple del 12 de febrer de 2018

26/02/2018

Acta dels resultats de la prova tipus test i del supòsit pràctic del procés selectiu
per a la creació d'una borsa de treball d'auxiliars administratius/ves (8 de febrer)
Acta dels resultats de la prova tipus test i del supòsit pràctic del procés selectiu per a la creació d'una borsa de
treball d'auxiliars administratius/ves (8 de febrer)

26/02/2018

Acta dels mèrits i dels resultats finals del procés selectiu per a la creació d'una
borsa de treball d'auxiliars administratius/ves (15 de febrer)
Acta dels mèrits i dels resultats finals del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'auxiliars
administratius/ves (15 de febrer)

27/02/2018

Edicte llistat provisional admesos i exclosos Operari Forestal 2018
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http://www.cabrerademar.cat/seu_electronica/informacio-municipal/modul-anuncis-edictes/edicte-llistat-provisional-admesos-i-exclosos-operari-forestal-2018
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Edicte llistat provisional admesos i exclosos Operari Forestal 2018

27/02/2018

Edicte llistat provisional admesos i exclosos Agent de Civisme 2018
Edicte llistat provisional admesos i exclosos AGENT DE CIVISME           

27/02/2018

Rectificació Edicte llistat provisional admesos i exclosos Agent de Civisme 2018
Edicte llistat provisional admesos i exclosos Agent de Civisme 2018

27/02/2018

Llistat provisional admesos i exclosos Agent de Civisme 2018
Llistat provisional admesos i exclosos Agent de Civisme 2018

01/03/2018

Resultat de les proves de Català Nivell B2. Agent de Civisme
Resultat de les proves de Català Nivell B2. Agent de Civisme

01/03/2018

Resultat de les proves de Català Nivell A2. Operari Forestal
Resultat de les proves de Català Nivell A2. Operari Forestal

Documents oficials
Últims documents oficials publicats:

28/02/2018

Ordre del dia Ple extraordinari del dia 1 de març de 2018
Ordre del dia Ple extraordinari del dia 1 de març de 2018 

Has rebut aquest e-mail perquè estàs subscrit al nostre butlletí electrònic. Si vols, pots editar la teva subscripció o
donar-te de baixa.
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