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Butlletí setmanal (29/06/2018)

Butlletí de Cabrera de Mar

Divendres, 29 de juny de 2018

Notícies
Últimes notícies publicades:

 

28/06/2018

L’Ajuntament de Cabrera de Mar subvencionarà els
contractes en pràctiques
El consistori sufragarà en part els costos laborals per contractes en pràctiques
d’estudiants empadronats al municipi

   

 

27/06/2018

Obertes les inscripcions per a la propera temporada de
“Queixalades de lectura” a la biblioteca
Aquest mes de juny ha finalitzat la que ha estat la primera experiència d’aquest club
de lectura per a infants d’entre 8 i 10 anys

   

 

26/06/2018

L’escola d’adults El Clos comença els seus cursos
intensius d’estiu
Les propostes formatives per al juliol se centren en les noves tecnologies i en
l’anglès

   

 

22/06/2018

Disponible l'agenda del mes de juliol
El document es pot descarregar des d'aquesta mateixa pàgina web

   

Agenda d'actes
Pròxims esdeveniments:

Taller aprèn a ser un youtuber
Dia i hora: divendres 29/06/2018 a les 18:00
 

Ajuntament Cabrera de Mar <reply@cabrerademar.cat>
dv. 29/6/2018 15:21

Per a:rocmarjo@hotmail.com <rocmarjo@hotmail.com>;
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Taller aprèn a ser un youtuber Aprèn estratègies per convertir-te en youtuber pujant vídeos al youtube. Et donaran
consells que et faran més fàcil com ser un youtuber
Lloc: Can Martinet
Organitza: Can Martinet
   
Xerrada "Senyals de calma"
Dia i hora: divendres 29/06/2018 a les 19:30
 
  Xerrada “Senyals de calma” Els gossos utilitzen per comunicar-se entre ells i amb nosaltres un llenguatge
universal que és molt interessant conèixer i que nosaltres també podem usar per …
Lloc: Sala nova
Organitza: Club d'agility Cànic
   
Ruta teatralitzada Castell de Burriac
Dia i hora: dissabte 30/06/2018 a les 18:00
 
  Ruta teatralitzada Castell de Burriac Calça’t les botes i vine a conèixer la història i llegendes del Castell de Burriac
de manera lúdica i molt divertida! Cal reserva previa a turisme@…
Lloc:  Nou Punt d’informació de la Font Picant de Cabrera de Mar.
Organitza: Ajuntament de Cabrera de Mar
   

 

Ruta teatralitzada al Castell de Burriac
Dia i hora: diumenge 01/07/2018 a les 11:00
 
Ruta teatralitzada al Castell de Burriac Calça’t les botes i vine a conèixer la història i
llegendes del Castell de Burriac de manera lúdica i molt divertida! Cal reserva previa
a turisme@…
Lloc:  . Nou Punt d’informació de la Font Picant de Cabrera de Mar.
Organitza: Ajuntament de Cabrera de Mar

   

 

Exposició: ‘Pompeu Fabra.
Dia i hora: Del dilluns 02/07/2018 al dijous 12/07/2018
 
Exposició: ‘Pompeu Fabra. Una llengua completa’ Del 2 al 12 de juliol. Biblioteca
Ilturo. Aquesta mostra té per objectiu difondre la figura i l’obra de Fabra amb motiu
dels 150 anys del seu …
Lloc: Biblioteca Ilturo
Organitza: Biblioteca Ilturo

   

 

CLUB DE LECTURA
Dia i hora: dilluns 02/07/2018 a les 18:30
 
Club de lectura: ‘Kokoro’ de Soseki Natsume.Tertúlia literària amb l’escriptor Toni
Sala. Cloenda de l’edició 2017-2018 dedicada a autors japonesos en la qual
comptarem amb Albert Nolla, traductor d’…
Lloc: Jardinet Biblioteca Ilturo.
Organitza: Biblioteca Ilturo

   

 

Espai creatiu:
Dia i hora: dimarts 03/07/2018 a les 18:30
 
Espai creatiu: ‘Pintura sobre testos A càrrec d’Assumpció Ramón, professora de
dibuix i pintura. Adreçat a adults. Cal inscripció prèvia.
Lloc: Biblioteca Ilturo
Organitza: Biblioteca Ilturo

   

Documents oficials
Últims documents oficials publicats:

29/06/2018

Acta provisional de la sessió extraordinària del dia 14 de juny
Acta provisional de la sessió extraordinària del dia 14 de juny
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