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Butlletí setmanal (02/02/2018)

Butlletí de Cabrera de Mar

Divendres, 2 de febrer de 2018

Notícies
Últimes notícies publicades:

 

02/02/2018

Presentació Pública de la Promoció d’habitatges de
protecció oficial de Cal Conde
L’acte anirà a càrrec de la Cooperativa Unió Llar Catalònia, responsable de la
construcció dels habitatges

   

 

01/02/2018

Obertes les inscripcions a l’esquiada jove
Fins el proper dia 6 de gener es poden realitzar les inscripcions per a joves de 14 a
25 anys

   
 31/01/2018

Ajuntament Cabrera de Mar
dv. 02/02/2018 15:21

Per a:rocmarjo@hotmail.com <rocmarjo@hotmail.com>;

http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/02/02/presentacio-publica-de-la-promocio-d-habitatges-socials-de-cal-conde
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/02/02/presentacio-publica-de-la-promocio-d-habitatges-socials-de-cal-conde
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/02/01/obertes-les-inscripcions-a-l-esquiada-jove
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/02/01/obertes-les-inscripcions-a-l-esquiada-jove
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/01/31/diumenge-cabrera-celebra-els-tres-tombs
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Diumenge Cabrera celebra els Tres Tombs
El recorregut dels animals en commemoració de Sant Antoni Abad tindrà lloc als
carrers del centre del poble

   

 

30/01/2018

La presidenta de la Diputació ha visitat Cabrera
Mercè Conesa es reunia amb diferents representants municipals per tractar sobre els
projectes desenvolupats per ambdues administracions

   

 

29/01/2018

Publicat el nou iCabrera
La revista corresponent al mes de gener també es pot consultar en aquesta mateixa
pàgina web

   

Agenda d'actes
Pròxims esdeveniments:

Trobada de Catequistes de l’Arxipestrat de la Cisa
Dia i hora: dissabte 03/02/2018 a les 10:00
 
Trobada de Catequistes de l’Arxipestrat de la Cisa
Lloc: Parròquia Sant Feliu.
Organitza: Parròquia Sant Feliu.
   

 

Anada al Teatre Romea
Dia i hora: diumenge 04/02/2018
 
Anada al Teatre Romea Obra: Adossats. Places limitades.
Lloc: Teatre Romea
Organitza:  Fundació Burriac.

   
 Tres Tombs

Dia i hora: diumenge 04/02/2018 de les 12:00 a les 14:00
 
Tres Tombs De 12 a 14 h. Carrers del centre. Desfilada de cavalls i carruatges per fer
ofrena a Sant Antoni fent Tres Tombs pels carrers del centre del poble. L’ EMCAB
Band tocarà durant la desfilada.
Lloc: PELS CARRERS DEL POBLE
Organitza: Amics dels Tres Tombs i Tradicions Cabrera de Mar

http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/01/31/diumenge-cabrera-celebra-els-tres-tombs
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/01/31/diumenge-cabrera-celebra-els-tres-tombs
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/01/30/la-presidenta-de-la-diputacio-ha-visitat-cabrera
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/01/30/la-presidenta-de-la-diputacio-ha-visitat-cabrera
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/01/29/publicat-el-nou-icabrera
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/01/29/publicat-el-nou-icabrera
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/02/03/trobada-de-catequistes-de-l-arxipestrat-de-la-cisa
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/02/04/anada-al-teatre-borras
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/02/04/anada-al-teatre-borras
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/02/04/12-ens-tres-tombs
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/02/04/12-ens-tres-tombs
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Tardes de Ball a l'Envelat
Dia i hora: diumenge 04/02/2018 a les 18:00
 
Ball amb el Duo Sheila Preu: Socis: 3€ / No Socis: 5€.
Lloc: Envelat
Organitza: Gent Gran Cabrera de Mar

   

 

Taller de Carnaval:
Dia i hora: dilluns 05/02/2018 a les 18:00
 
Taller de Carnaval: Crea la teva màscara de Star Wars, emoticones o d’animals A
càrrec d’Assumpció Ramón. Crearla teva màscara per aquest carnaval! També
trobareu una selecció de llibres per …
Lloc: Biblioteca Ilturo.
Organitza: Biblioteca Ilturo.

   

 

Club Lectura
Dia i hora: dilluns 05/02/2018 a les 19:00
 
Club de lectura: ‘La Remor de les onades’ de Yukio Mishima Tertúlia literària amb
l’escriptor Toni Sala que ens proposa un cicle d’autors japonesos.
Lloc: Biblioteca Ilturo
Organitza: Biblioteca Ilturo

   

Tauler d'anuncis
Últims anuncis publicats:

26/01/2018

Acta dels resultats de la prova de català per a la creació d'una borsa de treball
d'auxiliars administratius/ves
Acta dels resultats de la prova de català per a la creació d'una borsa de treball d'auxiliars administratius/ves

http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/02/04/12-ens-tres-tombs
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/02/04/tardes-de-ball-a-l-envelat
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/02/04/tardes-de-ball-a-l-envelat
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/02/05/taller-de-carnaval
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/02/05/taller-de-carnaval
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/02/05/club-lectura
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/02/05/club-lectura
http://www.cabrerademar.cat/seu_electronica/informacio-municipal/modul-anuncis-edictes/acta-dels-resultats-de-la-prova-de-catala-per-a-la-creacio-d-una-borsa-de-treball-d-auxiliars-administratius-ves
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Revistes
29/01/2018

iCabrera #66

Has rebut aquest e-mail perquè estàs subscrit al nostre butlletí electrònic. Si vols, pots editar la teva subscripció o
donar-te de baixa.

http://www.cabrerademar.cat/actualitat/revistes/icabrera/icabrera-66
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/newsletter/subscripcio?newsletter-email=rocmarjo%40hotmail.com&password=3688a8881cb69410b53a76833759f5ae
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/newsletter/subscripcio?action=delete&newsletter-email=rocmarjo%40hotmail.com&password=3688a8881cb69410b53a76833759f5ae

