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Butlletí setmanal (09/02/2018)

Butlletí de Cabrera de Mar

Divendres, 9 de febrer de 2018

Notícies
Últimes notícies publicades:

 

09/02/2018

Instal·lats nous tancats a illes de contenidors
Aquest 2018 hi ha una inversió prevista de 15.000 € per a continuar realitzant tancats
de fusta

   

 

08/02/2018

Tot a punt per a l’arribada del Carnestoltes
Aquest divendres comença una celebració que arribarà fins el proper dimecres 14 de
febrer

   

 

07/02/2018

El TAC representarà “El nom” a l’envelat municipal
En total Teatre d’Aficionats de Cabrera oferirà dues representacions de l’obra

   

Agenda d'actes
Pròxims esdeveniments:

 

Animació infantil de Carnestoltes
Dia i hora: divendres 09/02/2018 a les 17:30

Animació infantil de Carnestoltes amb Roger Canals Animació infantil de
Carnestoltes amb danses i coreografies musicals per ballar amb la nostra disfressa.
Lloc: Envelat Municipal.
Organitza: Ajuntament de Cabrera de Mar

   
 Rua de Carnestoltes

Dia i hora: dissabte 10/02/2018 a les 19:00

Ajuntament Cabrera de Mar
dv. 09/02/2018 15:20

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

http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/02/09/instal-lats-nous-tancats-a-illes-de-contenidors
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/02/09/instal-lats-nous-tancats-a-illes-de-contenidors
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/02/08/tot-a-punt-per-a-l-arribada-del-carnestoltes
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/02/08/tot-a-punt-per-a-l-arribada-del-carnestoltes
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/02/07/el-tac-representara-el-nom-a-l-envelat-municipal
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/02/07/el-tac-representara-el-nom-a-l-envelat-municipal
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/02/09/animacio-infantil-de-carnestoltes
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/02/09/animacio-infantil-de-carnestoltes
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/02/10/rua-de-carnestoltes
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/02/10/rua-de-carnestoltes
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Rua de Carnestoltes Rua pels carrers del poble acompanyats de la txaramga Musix.
Lloc: carres del Poble
Organitza: Ajuntament de Cabrera de Mar

   

 

Concurs de disfresses
Dia i hora: dissabte 10/02/2018 a les 21:00

Concurs de disfresses Animació a càrrec del Rei Carnestoltes acompanyat dels DJs
Local Co.
Lloc: Envelat Municipal.
Organitza: Ajuntament de Cabrera de Mar

   
Carnestoltes caní
Dia i hora: diumenge 11/02/2018 a les 9:00

Carnestoltes caní Diumenge 11 al matí a partir de les 9 Al club d’agility Cànic Concurs de disfresses per guies i
gossos Proves d’agility i jocs amb guies disfressats Més informació: www.…
Lloc: Club d’agility Cànic
Organitza: Club d’agility Cànic
   

 

Ruta teatralitzada al Castell de Burriac
Dia i hora: diumenge 11/02/2018 a les 10:30

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! Cal reserva prèvia.
turisme@cabrerademar.cat o 674.…
Lloc:  Can Benet.
Organitza: Can Martinet

   

 

Ball de Momerotes
Dia i hora: dimarts 13/02/2018 a les 19:30

Ball de Momerotes Recuperant les tradicions antigues, es farà el 3er Ball de
Momerotes.
Lloc: Envelat Municipal.
Organitza: Ajuntament de Cabrera de Mar

   

 

Exposició: ‘Objectius de desenvolupament sostenible
Dia i hora: Del dimecres 14/02/2018 al dimecres 07/03/2018

Exposició: ‘Objectius de desenvolupament sostenible’ Fins el 7 de març. Biblioteca
Ilturo. El setembre del 2015, els líders mundials van acordar 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible per …
Lloc: Biblioteca Ilturo

   

 

Lectura del testament Enterrament de la sardina Penjada
de la Vella Quaresma
Dia i hora: dimecres 14/02/2018 a les 19:00

Lectura del testament Enterrament de la sardina  Penjada de la Vella Quaresma El
Carnestoltes ha FInalitzat i comença la Quaresma. Per fer el compte enrere FIns
arribar a la Pasqua, li tallarem cada …
Lloc: Plaça de l´Ajuntament
Organitza: Ajuntament de Cabrera de Mar

   

Documents oficials
Últims documents oficials publicats:

http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/02/10/rua-de-carnestoltes
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/02/10/concurs-de-disfresses
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/02/10/concurs-de-disfresses
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/02/11/carnestoltes-cani
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/02/11/ruta-teatralitzada-al-castell-de-burriac
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/02/11/ruta-teatralitzada-al-castell-de-burriac
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/02/13/ball-de-momerotes
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/02/13/ball-de-momerotes
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/02/14/exposicio-objectius-de-desenvolupament-sostenible
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/02/14/exposicio-objectius-de-desenvolupament-sostenible
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/02/14/lectura-del-testament-enterrament-de-la-sardina-penjada-de-la-vella-quaresma
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/02/14/lectura-del-testament-enterrament-de-la-sardina-penjada-de-la-vella-quaresma
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09/02/2018

Ordre del dia del 12 de febrer extraordinària
Ordre del dia del 12 de febrer extraordinària           

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/adreces-i-telefons/documents-oficials/ordre-del-dia-del-12-de-febrer-extraordinaria
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

