
Ajuntament de Cabrera de Mar
Plaça de l’Ajuntament, 5
Tel. 93 759 00 91
Horari: de dilluns a divendres de 
8.30 a 14.30 h. i dimarts, dimecres i 
dijous de 17 a 20 h.

Policia Local
Plaça Ajuntament, 3
Tel. 600 51 61 51 - 93 754 04 01

Biblioteca Ilturo
Carrer Sant Joan, 8
Tel. 93 754 29 49
Horari: matins, divendres i dissabte 
de 10 a 13 h. Tardes, de dilluns a 
divendres de 16 a 20.30 h.

Can Martinet
Avinguda Pare Jaume Català, 42
Tel. 93 754 28 61 - 93 759 24 57
Horari: 
Promoció Econòmica / SLO: 
Matins de dilluns a dijous de 9 a 14 h.
Servei de Joventut:
De dilluns a dijous de 17 a 20 h. 
i divendres i dissabtes de 17 a 21 h. 
Matins a concertar.
 
Casal El Castellet 
Agustí Vendrell i Solé 11
Tel. 93 737 98 24
Horari: dimarts obert de 9 a 19 h.
De dilluns a divendres de 9 a 13.30 h 
i de 17 a 20 h.

Ofi cina de Serveis Socials 
Mossèn Cinto Verdaguer, 16 
(Cal Conde)
Tel. 93 750 62 88
Horari: de dilluns a divendres de 
9 a 14 h. i dimarts de 17 a 20 h.

Centre Cívic Pla de l’Avellà 
Joan XXIII, 1
Tel. 93 750 06 48
Horari: de dilluns a divendres de 
8.45 a 12.45 h. i de dilluns a dijous 
de 16.30 a 19 h.

Cal Conde
Mossèn Cinto Verdaguer, 16

Equipaments Municipals
Can Bartomeu
Camí Can Segarra, 40
Tel. 93 759 60 36

Envelat Municipal
Mossèn Cinto Verdaguer, 16

Camp Municipal d’Esports
Avinguda de la Zona Esportiva, s/n

Consultori municipal 
del centre urbà
Plaça Can Pau Ferrer, 1
Tel. 93 754 04 42

Consultori municipal 
Pla de l’Avellà
Rambla dels Vinyals, 20
Tel. 93 759 78 36

Escola Bressol Marinada
Ronda Catalunya, s/n
Tel. 93 754 26 87

Escola Pla de l’Avellà
Av. Burriac, 33
Tel. 93 759 84 66

Instal·lacions de Petanca 
Cabrera de Mar
Carrer Agustí Vendrell i Solé

Instal·lacions de Petanca 
Pla de l’Avellà
Avinguda Burriac, s/n

Pavelló Poliesportiu
Carrer Riera, s/n

Piscina Municipal
Carrer Riera, s/n
Tel. 93 759 85 12

Centre d’Atenció al Visitant   
de Can Benet 
La Riera
Tel. 674 01 14 50
Horari d’obertura del Centre 
d’Atenció al Visitant: 
Diumenges i festius de 9 a 14 h.
Horari d’atenció telefònica i correu 
electrònic: de 9.30 a 14.30 h.

L’agenda d’activitats ha estat editada per 
l’Ajuntament de Cabrera de Mar.

Publicitat i producció grà� ca: 
Masmedia 21, S.L. (Tel. 93.799.18.40)
Fotos: Ajuntament de Cabrera de Mar.

CAN MARTINET
Avinguda Pare Jaume Català, 42
Telèfon: 93 754 28 61
www.canmartinet.cat
canmartinet@canmartinet.cat 
dinamitzadora@canmartinet.cat
f Joventut Cabrera de Mar
Horari planta baixa: de dimarts a
dijous de 17 a 20h. i divendres i dissab-
tes de 17 a 21h. Matins a concertar

CENTRE CÍVIC PLA DE L’AVELLÀ
C/ Joan XXIII, 1
Telèfon: 93 750 65 54

Horari: 
De dilluns a divendres de 
8.45 a 12.45 h. 
De dilluns a dijous de 
16.30 a 19 h.

Grups d’ajuda Al-Anon per a fami-
liars de persones amb problemes 
d’alcoholisme
Dilluns de 19 a 21 h.

Club d’escacs Cabrera de Mar
Dilluns, dimarts i dijous de 16.30 a 
18.30 h. / Dimecres de 19 a 21 h. 
Contacte: T. 689 49 36 65 o 
escacscabrerademar@gmail.com

Gimnasia postural
Dimarts i dijous de 9.15 a 10.15 h. 
Preu: 10 €/mes un dia, 20 €/mes 
dos dies.

Gimnasia postural. Pilates
Dimarts i dijous de 19 a 20 h.
Preu: 20 €/mes (cada grup).

O� cina d’Atenció Ciutadana
Dimecres de 9.30 a 14.30 h.

Grup d’ajuda a jugadors anònims. 
Divendres de 19 a 21 h.

Missa
Dissabtes de 18 a 19 h.

Grup d’ajuda alcohòlics anònims 
Diumenges de 19 a 21 h.

ESCOLA ADULTS
EL CLOS
OFERTA FORMATIVA:
Alfabetització.

Castellà per a estrangers 
(Nivell I, II).

Català inicial i bàsic (I, II, III).

Nova ortogra� a i gramàtica 
catalana.

Anglès: Nivell I, II, III, IV.

Anglès: Preparació per a 
l’examen del PET i First 
Certi� cate.

Anglès: Conversa Intermediate i 
First Certi� cate.

Francès: Gramàtica.

Francès: Conversa.

Treu suc al mòbil (Android i 
Iphone).

Informàtica (Inicial, Word, 
Excel...).

BIBLIOTECA ILTURO
C/ Sant Joan, 8
Telèfon 93 754 29 49
b.cabreram.i@diba.cat
v www.bibliotecailturo.blogspot.com.es
f bibliotecailturo

Horari: matins, divendres i dissabte 
de 10 a 13 h. Tardes, de dilluns a 
divendres de 16 a 20.30 h.

SERVEIS
1. Casal de joves amb 
futbolins, ping-pong, play 
station, billar, jocs de tau-
la, etc.

2. Punt d’informació juve-
nil: assessorament laboral, 
habitatge, ensenyament, 
tutories individualitzades 
de mobilitat europea, etc.

3. Buc d’assaig.

4. Sala polivalent per a ta-
llers i activitats.

5. Sala d’autoconsulta 
(ordinadors amb Internet 
i WIFI).

6. Cessió de sales per a 
joves per reunions, entitats 
juvenils...

Agenda d’activitats

Març 2018
www.cabrerademar.cat

CONFERÈNCIA: ‘Com ser dona i 
sobreviure a l’Afganistan’.
Divendres 2 de març a les 19 h.
Tertúlia amb l’escriptora Nadia Ghu-
lam. Presentació a càrrec de Mercè 
Pujadas, � lòloga i coordinadora de 
l’Escola d’Adults El Clos. Activitat dins 
del Dia Internacional de les Dones.

TALLER INFANTIL: Experiments 
amb energies renovables
Dilluns 5 de març a les 18 h.
Taller d’e� ciència energètica a càrrec 
de Fundació Sigea. Activitat per a 
nens i nenes a partir de 6 anys.

CLUB DE LECTURA: ‘Una Qüestió 
personal’ de Kenzaburo Oe.
Dilluns 5 de març a les 19 h.
En Toni Sala, escriptor i moderador 
del club, proposa la lectura d’autors 
japonesos.

RUTA ENOTURÍSTICA: 
Maridatge de lletres i vi
Diumenge 11 de març a les 11 h. 
Visitarem el centre productor d’àm-
fores d’època romana de Ca l’Arnau 
i l’antic celler de Can Bartomeu, en el 
qual el Teatre d’A� cionats de Cabre-
ra ens oferirà un recital de poesia tot 
fent un tast del vi de Can Mora d’Agell.

CLUB DE LECTURA INFANTIL: 
‘Queixalades de lectura’ 
Dilluns 12 de març a les 18 h.
Club de lectura a càrrec de mOn 
Mas. La lectura del mes és Un Intru-
so en mi cuaderno de David Fernán-
dez Sifres.

L’HORA DEL CONTE: ‘El viatge del 
vi’ a càrrec d’Elisabeth Ulibarri.
Dimarts 13 de març a les 18 h.
Follets entremaliats, noies podero-
ses, bruixots malignes i fades amb 
ales ens acompanyaran en un viatge 
màgic a la recerca del millor vi.

AUDICIÓ I TAST DE VI: 
‘Gran reserva de l’òpera’.
Dijous 15 de març a les 19.30 h.
A càrrec de David Puerta, músic i 
periodista. Una xerrada-audició-tast 
sobre el vi a l’òpera. Tastarem vins 
brindant i escoltant fragments de les 
òperes més cèlebres. Amb la col-
laboració de Can Mora d’Agell de Ca-
brera de Mar. Places limitades.

TALLER INFANTIL: 
Manualitats amb taps de suro.
Dilluns 19 de març a les 18 h.
A càrrec d’Assumpció Ramón. Edat 
de 4 a 7 anys. Places limitades.

Des de l’Ajuntament de Cabrera 
de Mar estem intentant recuperar 
les tradicions del nostre poble.
Si tens més informació sobre el 
Ball de Gitanes, el Ball de Fana-
lets o les Litúrgies de Sant Feliu 
o d’altres que ja estan perdudes, 
poseu-vos en contacte amb cul-
turaifestes@cabrerademar.cat

RECUPERANT 
TRADICIONS

Pintura Creativa / Manualitats 
(2 tallers).
Dilluns de 9.15 a 12 h. 
Dimarts de 15.15 a 17.15 h.

Informàtica multiplataforma
Dimarts de 10 a 12 h.

Hipopressius
Dilluns 9.15 a 10.45 h.

Mantes Solidàries
Dimarts de 10.30 a 11,30 h.

Gimnàstica de manteniment
Dilluns i dimecres de 10.45 a 11.45 h.

Dinamització
Dilluns, dimecres i divendres de 17 a 
19.30 h.

Retrats / pintura
Dilluns de 17 a 19 h.

Re� exologia podal i salut per a ús 
familiar
Divendres de 10 a 12 h. 

Balls en línia
Dijous de 18 a 19 h.

Ioga en cadira
Dimarts 10 a 11.30 h.

Pilates
Dimarts i dijous de 9 a 10 h.

Costura (2 tallers)
Dimarts de 17.30 a 20 h. 
Dimecres de 15.15 a 18 h.

Taller de la memòria
Dijous de 10 a 11.30 h.

Jocs de taula
Dijous de 17 a 19 h.

Puntes de coixí
Dimecres i divendres de 17 a 19 h.

Bridge
Dilluns i divendres de 17 a 20 h.

Teràpia de reiki
Dimecres i dilluns de 10 a 13 h.

Agustí Vendrell i Solé, 11
T. 93 737 98 24
f El Castellet Casal

Horari: Dimarts obert de 9 a 19 h.
De dilluns a divendres de 9 a 13.30 h 
i de 17 a 20 h.

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA 
A TOTES LES ACTIVITATS

CASAL EL CASTELLET

NOVES ACTIVITATS DEL CASTELLET: 
Teràpia aquàtica a la piscina municipal (dimarts) + Passejades saludables (dijous) 

SERVEI ESTANÇA DE DIA: dimarts i divendres de 9.30 a 18.30 h. 
ALTRES SERVEIS: Podologia, catèring, massatges. 

DIA DE LA DONA TREBALLADORA. 
Dijous 8 de març. Photocall: ‘We Can 
Do It’.

CURS DE MONITORS DE LLEURE 
INFANTIL I JUVENIL. Inici 24 de 
març. Intensiu de Setmana Santa.

CASAL INFANTIL DE SETMANA 
SANTA. Del 26 al 29 de març de 9 a 
13.30 h.

TALLER D’EMANCIPACIÓ. 
Dia a concretar. Gratuït.

REFORÇ ESCOLAR
Tots els dilluns i dijous de 18 a 19.30 
hores. Per a Joves d’ESO i Batxillerat. 
Cal inscripció prèvia. Gratuït.

TALLER CREART
Tots els dimecres de 18 a 19.30 h. 
Activitats amb material reciclat i 
manualitats vàries per decorar la teva 
habitació o fer un regal fet a mà. Vine 
a provar el taller més creatiu.

MOBILITAT EUROPEA
Estudis, feina, pràctiques laborals, vo-
luntariat i estades, turisme alternatiu, 
informació general...Tallers temàtics i 
assessories individualitzades. 

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA A 
TOTES LES ACTIVITATS



AGENDA 
D’ACTIVITATS
Cabrera de Mar

MARÇ 2018

DIVENDRES 2 MARÇ

Conferència: ‘Com ser dona i 
sobreviure a l’Afganistan’
19 h. Biblioteca Ilturo
Tertúlia amb l’escriptora Nadia Ghu-
lam. Presentació a càrrec de Mercè 
Pujadas, � lòloga i coordinadora de 
l’Escola d’Adults El Clos. Nadia Ghu-
lam ens explicarà la seva vida sota el 
règim talibà a l’Afganistan. Un règim 
que va prohibir a les dones treballar 
fora de casa, fet que va portar a l’au-
tora a vestir-se de noi durant 10 anys 
per poder portar un sou a casa. 

DIUMENGE 4 MARÇ

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 exerci-
cis de mans lliures o amb aparells. 
Participen gimnastes del Club Rítmi-
ca Cabrera, CE Rítmica El Masnou, 
Club Gimnàstic Montgat, EIE Alella i 
Club Rítmica Mataró. 
Organitza: Consell Esportiu del Maresme.

DILLUNS 5 MARÇ

Taller infantil: Experiments 
amb energies renovables
18 h. Biblioteca Ilturo.
Taller d’e� ciència energètica a càrrec 
de Fundació Sigea. Els infants cons-
truiran una central solar fotovoltaica 
a petita escala amb la qual podran 
fer anar un motor. A partir de 6 anys.

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

DIJOUS 8 MARÇ

Dia Internacional de la Dona
Casal El Castellet.
Commemoració del Dia Internacio-
nal de la Dona amb la lectura de 
manifest i celebració amb el photo-
call ‘We Can Do It’.

DIUMENGE 11 MARÇ

Torneig de petanca
De 9 a 14 h. Pistes de petanca de 
Can Llorell (C. Agustí Vendrell, 26)
En � nalitzar el torneig, calçotada per 
a tots els jugadors i acompanyants.
Organitza: Club Petanca Cabrera de Mar.

Ruta teatralitzada al 
Castell de Burriac
10.30 h. Can Benet
Si voleu conèixer les llegendes i la 
història del Castell de Burriac de ma-
nera lúdica i divertida veniu a fer la 
ruta guiada teatralitzada al castell on 
les coneixerem totes!
Cal reserva prèvia, a través de tu-
risme@cabrerademar.cat o a través 
del telèfon 674.011.450. Entrada: 
Adults: 5€ / Monoparentals, família 
nombrosa, monoparentals o jubilats: 
4€ / Menors de 14 anys: 4€ / Menors 
de 7 anys: gratuït.

Ruta enoturística: 
Maridatge de lletres i vi
11 h. Can Benet
Visitarem el centre productor d’àm-
fores d’època romana de Ca l’Arnau 
i, posteriorment, l’antic celler de Can 
Bartomeu, en el qual el Teatre d’A� ci-
onats de Cabrera ens oferirà un reci-
tal de poesia tot fent un tast del vi de 
Can Mora d’Agell.
Cal reserva prèvia a la Biblioteca Iltu-
ro (a través del telèfon 93.754.29.49, 
o b.cabreram.i@diba.cat) o Gau-
deix Cabrera (a través del telèfon 
674.01.14.50 o turisme@cabrerade-
mar.cat).

Concert de sardanes i corals
18.30 h. Envelat.
Amb la participació del Cor Parroqui-
al Sant Feliu, de la Coral d’alumnes 
de l’escola Sant Feliu, del Grup de 
Flabiolaires de la Colla Gegantera de 
Cabrera de Mar i la Cobla La Princi-
pal del Llobregat. Amb la direcció de 
Toni Balada i Carme Godall.
Organitza: Agrupacio Sardanista.

INFORMACIÓ ESPORTIVA

UNIÓ ESPORTIVA CABRERA DE MAR
Si voleu obtenir més informació sobre el calendari de partits, 
consulteu a www.facebook.com/unió.esportivacabrera i a  
www.uecabrera.es

CLUB BÀSQUET CABRERA DE MAR
Si voleu obtenir més informació sobre el calendari de partits, 
consulteu a www. facebook.com/cbcabrera i a 
www.basquetcabrera.org

CLUB ESPORTIU NATACIÓ CABRERA DE MAR
Si voleu obtenir més informació sobre el calendari de competicions, 
consulteu a c.e.cabreramar@gmail.com

CLUB D’AGILITY CÀNIC
Si voleu més informació sobre les seves activitats i resultats en 
les diverses competicions consulteu a www.facebook.com/
AgilityCanic i a www.agilitycanic.cat

CLUB DE PETANCA DEL PLA DE 
L’AVELLÀ CABRERA
Si voleu obtenir més informació sobre el calendari de competicions i 
trobades, consulteu a petancaplaavella@gmail.com

CLUB D’ESCACS CABRERA DE MAR
Si voleu més informació sobre les seves activitats consulteu a 
escacscabrerademar@gmail.com

ON TROBAR L’AGENDA 
D’ACTIVITATS

Podeu trobar l’agenda mensual en els següents 
Punts d’Informació Municipal: 

Ajuntament, Biblioteca Municipal, Camp municipal 
d’esports, Can Bartomeu, Can Martinet, Casal ‘El 
Castellet’, Centre Cívic, Escola de Música, Piscina 
municipal i Serveis Socials.

Si voleu rebre l’agenda a casa o via correu 
electrònic ens podeu facilitar les vostres dades al 
mail culturaifestes@cabrerademar.cat

REBRE L’AGENDA

?

DILLUNS 12 MARÇ

Club de lectura infantil:
‘Queixalades de lectura’
18 h. Biblioteca Ilturo.
A càrrec de mOn Mas. La lectura del 
mes és Un Intruso en mi cuaderno 
de David Fernández Sifres. Club de 
lectura adreçat a infants d’entre 8 i 10 
anys. Cal inscripció prèvia.

DIMARTS 13 MARÇ

L’hora del conte:
‘El viatge del vi’
18 h. Biblioteca Ilturo.
A càrrec d’Elisabeth Ulibarri. Follets 
entremaliats, noies poderoses, brui-
xots malignes i fades amb ales ens 
acompanyaran en un viatge màgic a 
la recerca del millor vi.

DIJOUS 15 MARÇ

Audició i tast de vi: 
‘Gran reserva de l’òpera’
19.30 h. Biblioteca Ilturo
A càrrec de David Puerta, músic i peri-
odista. Una xerrada-audició-tast sobre 
el vi a l’òpera. Tastarem vins brindant i 
escoltant fragments de les òperes més 
cèlebres. Amb la col·laboració de Can 
Mora d’Agell de Cabrera de Mar. Pla-
ces limitades.

DIUMENGE 18 MARÇ

IV Burriac Bike
9 h. Plaça de la Fàbrica
Pedalada en bicicleta de muntanya 
pels racons més bonics dels Mares-
me. Inscripcions   i mes informació 
a www.burriacbike.com

Ruta arqueològica 
Cabrera de Mar
10.30 h. Can Benet
Reviurem l’apassionant passat de la 
vila i el seu ric patrimoni arqueològic, 
descobrirem les restes més signi� cati-
ves del llegat romà fent un recorregut 
a peu per tots els jaciments arqueolò-
gics de Cabrera de Mar.

DILLUNS 19 MARÇ

Taller infantil: Manualitats 
amb taps de suro
18 h. Biblioteca Ilturo
A càrrec d’Assumpció Ramón. Adreçat 
a nens i nenes de 4 a 7 anys. Places 
limitades.

Audicions de l’Escola de Música
19.30 h. Escola de Música
Interpretació de peces a càrrec dels 
alumnes per tal d’oferir una mostra 
dels coneixements que han adquirit.

DIVENDRES 23 MARÇ

Audicions de l’Escola de Música
19.30 h. Escola de Música
Interpretació de peces a càrrec dels 
alumnes per tal d’oferir una mostra 
dels coneixements que han adquirit.

DISSABTE 24 MARÇ

Curs de Monitors de lleure 
infantil i juvenil
Can Martinet.
Curs intensiu de Setmana Santa. Més 
informació i inscripcions a Can Mar-
tinet.

Teatre musical: 
‘High School Musical’ 
17 h. Envelat de Cal Conde 
Fi de curs teatre musical.
Organitza: Cabrera és Espectacle.

DIUMENGE 25 MARÇ

Ball amb el Duo Sheila
18 h. Envelat de l’Ajuntament.
Preu: Socis: 3€ / No Socis: 5€.
Organitza: Gent Gran Cabrera de Mar.

DILLUNS 26 MARÇ

Casal Infantil de Setmana Santa
De 9 a 13.30 h. Can Martinet
Casal infantil del 26 al 29 de març. 
Més informació i inscripcions a Can 
Martinet.

DIVENDRES 30 MARÇ

Ruta teatralitzada al 
Castell de Burriac
10.30 h. Per con� rmar
Ruta especial de Setmana Santa. El 
punt de sortida es con� rmarà en el 
moment de la reserva.

DISSABTE 31 MARÇ

Ruta teatralitzada al 
Castell de Burriac
10.30 h. Per con� rmar
Ruta especial de Setmana Santa. El 
punt de sortida es con� rmarà en el 
moment de la reserva.

DIJOUS 8 DE MARÇ

DIA 
INTERNACIONAL 
DE LA DONA
Casal El Castellet

Commemoració amb 
la lectura de manifest i 
celebració amb el photocall 
‘We Can Do It’.
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PARTICIPANTS
• S’hi pot participar de forma individual o col-
lectiva.
• S’estableixen les següents categories:

- Categoria col·lectiva: de 0 a 99 anys
- Categoria individual A: de 6 a 8 anys
- Categoria individual B: de 9 a 11 anys
- Categoria individual C: de 12 a 14 anys
- Categoria individual D: de 15 a 18 anys
- Categoria individual E: de 19 a 25 anys
- Categoria individual F: a partir de 26 anys

OBRES CONCURSANTS
• Les obres han d’estar inspirades en el poble 

de Cabrera de Mar. Poden tractar una histò-
ria real o de fi cció.

• Només s’accepta una obra per categoria i 
participant.

• Les obres han de ser inèdites, escrites en 
català i no premiades en cap altra mostra o 
concurs literari.

• En la categoria col·lectiva es poden presen-
tar els treballs en format lliure. Per les ca-
tegories individuals, els treballs han de ser 
impresos a una sola cara, en lletra Times 
New Roman de cos 12 i espai entre línies 
1,5 punts.

• L’extensió màxima segons categoria ha de 
ser: categoria A, 1 full; categoria B, 2 fulls; 
categories C i D, 3 fulls; categories E i F, 
10 fulls.

PLIQUES
• Els originals s’han de presentar impresos 

en paper per quintuplicat.
• Cada obra s’ha de presentar dins d’un sobre 

tancat a l’exterior del qual hi ha de cons-
tar: VII Premi Literari Anton Isern, el títol, 
el pseudònim, i s’ha d’especifi car l’edat i la 
categoria en la qual concursa el participant.

• A l’interior del sobre, en un altre full, hi ha 
de constar les següents dades: títol del re-
lat, pseudònim, nom i cognoms, número de 
DNI, adreça, telèfon i correu electrònic del 
participant.

La Regidoria de Cultura, a través de la Biblioteca Ilturo, i la Fundació 
Burriac convoquen la VII edició del Premi Literari Anton Isern de narra-
ció curta, amb la intenció d’estimular l’hàbit i el gust per la lectura i per 
l’escriptura. Les bases del concurs són les següents: 

PRESENTACIÓ DE TREBALLS
La data de termini per a la presentació d’origi-
nals serà el 15 de març de 2018. Els originals 
cal lliurar-los a l’Ajuntament de Cabrera de 
Mar o a la Biblioteca Ilturo.

PREMIS
• Els premis segons categoria són:

- Categoria col·lectiva: 
· 1r premi una entrada per participant a 

‘Ruta Arqueològica’ (Gaudeix Cabrera) 
i un lot de llibres

· 2n premi un lot de llibres
- Categoria individual A:  

· 1r premi quatre entrades al Petit Liceu
· 2n premi un lot de llibres

- Categoria individual B: 
· 1r premi una subscripció anual a la re-

vista Cavall Fort
· 2n premi un lot de llibres

- Categoria individual C: 
· 1r premi una tauleta electrònica
· 2n premi un lot de llibres

- Categoria individual D: 
· 1r premi quatre entrades al Teatre Lliure
· 2n premi un lot de llibres

- Categoria individual E:
· 1r premi 150 €
· 2n premi un llibre electrònic

- Categoria individual F: 
· 1r premi 300 € i un sopar per a dues 

persones al restaurant Santa Marta 
· 2n premi un llibre electrònic

• L’acte de lliurament dels premis anirà a 
càrrec de l’Il·lm. Sr. Jordi Mir, alcalde de 
Cabrera de Mar. Se celebrarà el diumenge 
22 d’abril de 2018 a les 12 h al Centre Cívic 
del Pla de l’Avellà.

ALTRES DISPOSICIONS
• El jurat resoldrà qualsevol qüestió no des-

crita o contemplada en aquestes bases. La 
participació en aquest premi implica l’ac-
ceptació de les presents bases.

Estem buscant imatges 
de Cabrera per posar a la 
portada de les Agendes 
Mensuals.

Les podeu fer arribar a cul-
turaifestes@cabrerademar.
cat i les publicarem.

T’AGRADA LA 
FOTOGRAFIA?

turaifestes@cabrerademar.


