
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 https://bibliotecailturo.blogspot.com
f bibliotecailturo       biblioilturo

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...

CLUB DE LECTURA: 
‘Tòquio blues’ de Haruki Murakami
Dilluns 9 d’abril a les 19 h.
Trobada per compartir l’experiència 
lectora al voltant d’un llibre. En Toni 
Sala, escriptor i moderador del club, 
proposa la lectura d’autors japone-
sos. El club es troba el primer dilluns 
de cada mes.

CONFERÈNCIA I COL·LOQUI: 
‘Sobreviure Pedrolo’
Dijous 12 d’abril a les 19 h. 
A càrrec de Sebastià Bennasar, pe-
riodista, escriptor i traductor. Presen-
tació a càrrec d’Albert Calls, periodis-
ta i escriptor. Es donaran a conèixer 
les principals obres de Pedrolo, 
s’exposaran els seus valors literaris 
i cívics, i s’explicaran les causes del 
seu oblit. Acte per commemorar l’Any 
Manuel de Pedrolo 2018.

CLUB DE LECTURA INFANTIL: 
‘Queixalades de lectura’ 
Dilluns 16 d’abril a les 18 h.
Club de lectura a càrrec de mOn 
Mas. La lectura del mes és El petit 
home llop de Cornelia Funke. Adre-
çat a infants d’entre 8 i 10 anys. Cal 
inscripció prèvia. Places limitades.

TALLER CREATIU: 
‘Sant Jordi a dojo! Dracs, 
roses i punts de llibres’
Dimarts 17 d’abril a les 18 h.
A càrrec d’Assumpció Ramón. Els 
infants de 6 a 12 anys podran cre-
ar dracs, roses i punts de llibres ben 
originals per celebrar la Diada de 
Sant Jordi. Places limitades.

L’HORA DEL CONTE:
‘Llegendes de bèsties i valents’
Dimecres 18 d’abril a les 18 h.
A càrrec de Rondallaire, amb música 
en directe. Adaptació d’una llegenda 
popular on apareix una bèstia enor-
me i un valent amb molt coratge; i 
una altra llegenda de creació pròpia 
on apareix un personatge un pèl va-
lent i un altre una mica bèstia. 

PRESENTACIÓ DE LLIBRE:  
‘L’amor i la lectura: una faula de 
Sant Jordi’ de Sílvia Tarragó
Dijous 19 d’abril a les 19.30 h
Amb Sílvia Tarragó, l’autora. Presen-
tació a càrrec de Sílvia Cantos, pres-
criptora literària. Una faula de Sant 
Jordi ideal per regalar als enamorats 
de la lectura... i també als que diuen 
que no els agrada llegir.

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

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

EL PUNT DE TROBADA 
DELS JOVES DE 
CABRERA DE MAR

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, 
voluntariat i estades, turisme alterna-
tiu, informació general...Tallers temà-
tics i assessories individualitzades. 

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA A 
TOTES LES ACTIVITATS

Agenda d’activitats

Abril 2018
www.cabrerademar.cat

3A PUJADA AL CASTELL DE BURRIAC
Dijous 19 d’abril. Pujada al castell + dinar a la Font Picant.



AGENDA 
D’ACTIVITATS
Cabrera de Mar

ABRIL 2018

DIUMENGE 1 ABRIL

Ruta teatralitzada al 
Castell de Burriac
10.30 h. Can Benet.
Ruta guiada al Castell de Burriac 
amb la teatralització de la història 
del castell i les llegendes. 
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.

La Mona Gegant
12 h. Des de l’Ajuntament � ns   
a la Plaça de l’Església.
Els gegants Pere Joan Ferrer i Elio-
nor de Sarriera amb els nans Tra-
gèdia i Comèdia acompanyats pels 
� abiolaires han convidat als Gegants 
Vells de Puigcerdà. Tots junts sorti-
ran diumenge de pasqua pels carrers 
del poble � ns a la Plaça de l’Església 
on convidaran a tothom a mona.

DIUMENGE 8 ABRIL

1a Trobada d’Entitats i 
Empreses dedicades a l’esport
De 10 a 14 h. Club Esportiu la Genera
Dia Mundial de l’Activitat Física.

Ruta arqueològica 
10.30 h. Can Benet.
Reviurem l’apassionant passat de la 
vila i descobrirem les restes més sig-
ni� catives del llegat romà fent un re-
corregut a peu per tots els jaciments 
arqueològics de Cabrera de Mar.

Ballada de sardanes i
exhibició de colles sardanistes
18.30 h. Plaça Nova.
Sardanes de lluïment i punts lliures.

DILLUNS 9 ABRIL

Club de lectura: ‘Tòquio blues’ 
de Haruki Murakami
19 h. Biblioteca Ilturo.
A càrrec de Toni Sala. 

DIJOUS 12 ABRIL

Conferència i col·loqui: 
‘Sobreviure Pedrolo’
19 h. Biblioteca Ilturo.
A càrrec de Sebastià Bennasar, pe-
riodista, escriptor i traductor. Presen-
tació a càrrec d’Albert Calls, periodis-
ta i escriptor. 

Exposició: ‘Arran del Camí Ral: 
de Barcelona a Arenys de Mar 
(1880 - 1920)’
Del 12 al 24 d’abril. Biblioteca Ilturo.
Exposició documental sobre el 
contingut del llibre  Arran del Camí 
Ral: de Barcelona a Arenys de Mar 
(1880- 1920). Recorregut per 21 po-
blacions, fent servir com a � l conduc-
tor l’antic Camí Ral que unia Barce-
lona amb Arenys de Mar.

DIUMENGE 15 ABRIL

Ball amb Quim el Marxós
18 h. Envelat de l’Ajuntament.
Cançons variades i modernes on 
també s’inclouen algunes sardanes. 
Preu: Socis: 3€ / No Socis: 5€.
Organitza: Gent Gran Cabrera de Mar.

DILLUNS 16 ABRIL

Club de lectura infantil:
‘Queixalades de lectura’
18 h. Biblioteca Ilturo.
A càrrec de mOn Mas.

DIMARTS 17 ABRIL

Taller creatiu: 
‘Sant Jordi a dojo! Dracs, 
roses i punts de llibres’
18 h. Biblioteca Ilturo.
A càrrec d’Assumpció Ramón. 

DIMECRES 18 ABRIL

El dolor i els medicaments que 
s’utilitzen per combatre’l
De 17.30 a 19 h. Casal El Castellet.
Programa d’educació sanitaria a la 
gent gran.

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

?

L’hora del conte: ‘Llegendes 
de bèsties i valents’
18 h. Biblioteca Ilturo.
A càrrec de Rondallaire, acompanyat 
de música en directe. 

DIJOUS 19 ABRIL

3a pujada al castell de Burriac
Excursió per a gent gran. Pujada al 
castell + dinar a la Font Picant.

Presentació de llibre: ‘L’amor i la 
lectura: una faula de Sant Jordi’
19.30 h. Biblioteca Ilturo.
Amb Sílvia Tarragó, l’autora. 

DISSABTE 21 ABRIL

III Marató Musical
De 10 a 13 h. Escola de Música de 
Cabrera de Mar.
Vols cantar o tocar un instrument? sol 
o en grup? nosaltres posem l’escena-
ri i els mitjans. Intervencions musicals 
organitzades per torns d’actuació. Po-
den ser actuacions musicals acompa-
nyades de ball, teatre, poesia en qual-
sevol dels estils o vessants de les arts 
escèniques o de la cultura popular, 
tradicional, contemporània, etc.
Obert a tothom, prèvia inscripció. Més 
informació: T.93.759.30.51 (de 17 a 
19 h.) www.escolamusicacabrera.org. 
Inscripció � ns el 12 d’abril.

Recepció del Seguici de Tàrrega
17 h. Ajuntament.
Les � gures i balls de Cabrera de Mar 
rebran les � gures de Tàrrega per les 
festes de Sant Jordi. L’Àliga, el ball de 
Cavallets, el ball d’Arquets, els nans, 
lo Tossino i els gegants Tararots pas-
sejaran per Cabrera de Mar amb les 5 
comparses locals. És un acte amb foc.

DIUMENGE 22 ABRIL

VII Premi Literari Anton Isern
12 h. Centre Cívic del Pla de l’Avellà. 
Lliurament dels premis del concurs 
literari de narració curta Anton Isern 
convocat per la Regidoria de cultura 
de l’Ajuntament de Cabrera de Mar.

DISSABTE 28 ABRIL

Festa de les Bruixes
10 h. Plaça de la Fàbrica.
Fira medieval i esotèrica en motiu del 
10è aniversari dels diables Macabres.

Ruta teatralitzada al 
Castell de Burriac
10.30 h. Can Benet.
Descobrirem les llegendes del Castell 
de Burriac d’una manera lúdica i di-
vertida! No us ho perdeu!

Trobada de bèsties de foc
22 h. Des de la Plaça de la Fàbrica i 
pels carrers del poble.
En Rosegaescrots i la bruixa Isolda 
han convidat a bèsties de foc d’altres 
poblacions que vindran a Cabrera de 
Mar a cremar la vila. Acte amb foc, 
cal que us protegiu amb roba de cotó, 
preferiblement vella, amb mànigues, 
pantalons llargs i barret.

DIUMENGE 29 ABRIL

Festa de les Bruixes
10 h. Plaça de la Fàbrica.
Fira medieval i esotèrica en motiu del 
10è aniversari dels diables Macabres.

Ruta teatralitzada al 
Castell de Burriac
10.30 h. Can Benet.

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.

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

Festa de les Bruixes
Dissabte 28 i diumenge 29 d’abril 
10 h. Plaça de la Fàbrica

Aquest any, en motiu del desè aniversari 
dels diables Macabres, la colla i l’Ajunta-
ment organitzen una � ra medieval i eso-
tèrica per promoure el patrimoni medie-
val que té Cabrera de Mar i les llegendes 
de bruixes que corren per aquest indret. 
La Festa de les Bruixes es desenvolupa 
durant tot el cap de setmana.

Taller creatiu:  ‘Sant Jordi a dojo! Dracs, roses i punts de llibres’
Dimarts 17 d’abril a les 18 h. Biblioteca Ilturo.
A càrrec d’Assumpció Ramón. Els infants de 6 a 12 anys podran crear 
dracs, roses i punts de llibres ben originals per celebrar la Diada de Sant 
Jordi. Places limitades.

L’hora del conte: ‘Llegendes de bèsties i valents’
Dimecres 18 d’abril a les 18 h. Biblioteca Ilturo. 
A càrrec de Rondallaire, acompanyat de música en directe. Adaptació 
d’una llegenda popular catalana on apareix una bèstia enorme i un valent 
amb molt coratge; i una altra llegenda de creació pròpia on apareix un 
personatge un pèl valent i un altre una mica bèstia. 

Presentació de llibre: ‘L’amor i la lectura: una faula de Sant Jordi’
Dijous 19 d’abril a les 19.30 h. Biblioteca Ilturo. 
Amb Sílvia Tarragó, l’autora. Presentació a càrrec de Sílvia Cantos, pres-
criptora literària. Una faula de Sant Jordi ideal per regalar als enamorats de 
la lectura... i també als que diuen que no els agrada llegir. 

III Marató Musical
Dissabte 21 d’abril de 10 a 13 h. Escola de Música de Cabrera de Mar.
Vols cantar o tocar un instrument? sol o en grup? nosaltres posem l’esce-
nari i els mitjans. Intervencions musicals organitzades per torns d’actuació 
ininterrompudament de 10 a 13 h. Poden ser actuacions musicals acom-
panyades de ball, teatre, poesia en qualsevol dels estils o vessants de les 
arts escèniques o de la cultura popular, tradicional, contemporània, etc.
Obert a tothom, prèvia inscripció. Més informació: T.93.759.30.51 (de 17 a 
19 h.) www.escolamusicacabrera.org. Inscripció � ns el 12 d’abril.

Recepció del Seguici de Tàrrega
Dissabte 21 d’abril a les 17 h. Ajuntament.
Les � gures i balls de Cabrera de Mar rebran les � gures de Tàrrega per 
les festes de Sant Jordi. L’Àliga, el ball de Cavallets, el ball d’Arquets, els 
nans, lo Tossino i els gegants Tararots passejaran per Cabrera de Mar 
amb les 5 comparses locals. És un acte amb foc.

VII Premi Literari Anton Isern
Diumenge 22 d’abril a les 12 h. Centre Cívic del Pla de l’Avellà. 
Acte de lliurament dels premis del concurs literari de narració curta An-
ton Isern convocat per la Regidoria de cultura de l’Ajuntament de Ca-
brera de Mar.

SANT JORDI


