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Butlletí setmanal (16/02/2018)

Butlletí de Cabrera de Mar

Divendres, 16 de febrer de 2018

Notícies
Últimes notícies publicades:

 

16/02/2018

Obertes les inscripcions per optar als habitatges de
protecció oficial de Cal Conde
Fins al proper 1 de març es pot realitzar el tràmit als locals dels Serveis Socials
municipals

   

 

15/02/2018

Ràdio Cabrera incorpora millores tècniques als seus
equips
La recepció del senyal ha estat millorada amb la instal·lació d’un nou transmissor de
FM estèreo

   

Agenda d'actes
Pròxims esdeveniments:

Teatre: ‘El Nom’
Dia i hora: dissabte 17/02/2018 a les 21:00

Teatre: ‘El Nom’ Obra de de Matthieu Delaporte & Alexandre de la Patellière. Versió catalana de Jordi Galceran.
Comèdia divertida o a estones no tant de com un nom i un mal nom poden desencadenar un …
Lloc: Envelat Municipal.
   

 

Sessió informativa del Club d’Escacs Cabrera de Mar
Dia i hora: diumenge 18/02/2018 a les 18:00

Sessió informativa del Club d’Escacs Cabrera de Mar Farem una sessió informativa
per explicar el funcionament de Club i la proposta de crear un altre a El Castellet per
nens i sèniors i acabarem amb …
Lloc: El Castellet
Organitza: Gent Gran Cabrera de Mar.

   
Teatre: ‘El Nom’

Ajuntament Cabrera de Mar
dv. 16/02/2018 15:20

Per a:rocmarjo@hotmail.com <rocmarjo@hotmail.com>;
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Dia i hora: diumenge 18/02/2018 a les 18:30

Teatre: ‘El Nom’ 18.30 h. Envelat de l’Ajuntament.
Lloc: Envelat Municipal.
   

 

Club de Lectura Infantil
Dia i hora: dilluns 19/02/2018 de les 18:00 a les 19:00

               Club de lectura infantil: ‘Queixalades de lectura’ A càrrec de mOn Mas. La
lectura del mes de febrer és Un Intruso en mi cuaderno de David Fernández Sifres.
Club de lectura adreçat a …
Organitza: Biblioteca Ilturo

   

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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