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Butlletí setmanal (20/04/2018)

Butlletí de Cabrera de Mar

Divendres, 20 d'abril de 2018

Notícies
Últimes notícies publicades:

 

20/04/2018

Modificació puntual del recorregut de la línia C-16
Les obres en un edifici del carrer Sant Joan provoquen que quedi anul·lada la parada
davant de l’església

   

 

20/04/2018

Finalitzats els treballs de millora a l’avinguda Pare Jaume
Català i al carrer Vilardaga
Les actuacions desenvolupades han permès impulsar millores tant estètiques com
funcionals al centre del poble

   

 

19/04/2018

Tot a punt per a celebrar Sant Jordi a Cabrera de Mar
La cultura tornarà a ser protagonista de les diferents activitats programades al voltant
de la diada

   

 

18/04/2018

Cabrera de Mar, el primer municipi del Maresme a disposar
d’un servei de recollida de restes vegetals
A partir d’aquest dilluns 23 d’abril es posa en marxa el servei de recollida a domicili
de la fracció verda promogut per l’Ajuntament

   

 

18/04/2018

Publicat el nou iCabrera
La revista corresponent al mes d'abril també es pot consultar en aquesta mateixa
pàgina web

   
 17/04/2018

L’escola bressol municipal Marinada organitza les seves
jornades de portes obertes
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Les famílies interessades tindran la possibilitat al llarg dels propers dies de conèixer
tant les instal·lacions com el projecte educatiu del centre

   

Agenda d'actes
Pròxims esdeveniments:

III Marató Musical
Dia i hora: dissabte 21/04/2018 de les 10:00 a les 13:00
 
III Marató Musical . Vols cantar o tocar un instrument? sol o en grup? nosaltres posem l’escenari i els mitjans.
Intervencions musicals organitzades per torns d’actuació. Poden ser actuacions …
Lloc: Escola de música.
Organitza: Escola de mùsica
   
Recepció del Seguici de Tàrrega
Dia i hora: dissabte 21/04/2018 a les 17:00
 
Recepció del Seguici de Tàrrega . Les figures i balls de Cabrera de Mar rebran les figures de Tàrrega per les festes
de Sant Jordi. L’Àliga, el ball de Cavallets, el ball d’Arquets, els nans, lo …
Lloc: Ajuntament
Organitza: Ajuntament de Cabrera de Mar
   

 

VII PREMI LITERARI ANTON ISERN 2018
Dia i hora: diumenge 22/04/2018 a les 12:00
 
VII PREMI LITERARI ANTON ISERN 2018 La Regidoria de Cultura, a través de la
Biblioteca Ilturo, i la Fundació Burriac convoquen la VII edició del Premi Literari Anton
Isern de narració curta, amb la …
Lloc: Centre Cívic del Pla de l’Avellà
Organitza: Ajuntament de Cabrera de Mar

   
EXPOSICIÓ
Dia i hora: Del dijous 12/04/2018 al dimarts 24/04/2018
 
Exposició: ‘Arran del Camí Ral: de Barcelona a Arenys de Mar (1880 - 1920)’ Exposició documental sobre
el contingut del llibre Arran del Camí Ral: de Barcelona a Arenys de Mar (1880- 1920). …
Lloc: Biblioteca Ilturo
Organitza: Biblioteca Ilturo
   

Tauler d'anuncis
Últims anuncis publicats:

16/04/2018

Acta resultat final i contractació d'un agent de civisme
Acta resultat final i contractació d'un agent de civisme

17/04/2018

Edicte Llistat definitiu d'admesos i exclosos del procés selectiu per proveir amb
caràcter temporal i urgent la plaça d'agutzil de l'ajuntament de Cabrera de Mar.
Data d'exàmens i entrevistes
Edicte Llistat definitiu d'admesos i exclosos del procés selectiu per proveir amb caràcter temporal i urgent la plaça
d'agutzil de l'ajuntament de Cabrera de Mar. Data d'exàmens i entrevistes

Serveis
18/04/2018

Servei de recollida de jardineria i fracció verda
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L’Ajuntament de Cabrera ofereix el servei de recollida a domicili de les restes vegetals que es produeixen als
domicilis. Les persones interessades han de presentar la corresponent sol·licitud a l’Ajuntament adjuntant una còpia
de la targeta verda de la Deixalleria. Disposaran d’un sac de recollida gratuït (a partir del segon sac hauran d’abonar
7 € per sac). La recollida, que es realitza els dilluns i divendres, es pot sol·licitar trucant al 93 759 00 91 en l’horari
d’atenció al públic. Recollir un sac és gratuït mentre que a partir del segon es cobrarà 18 € per sac.

L’ús del servei permet accedir a les mateixes bonificacions de l’ordenança de residus que si es porta la fracció verda
a la Deixalleria.

Revistes
18/04/2018

iCabrera #67

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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