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Butlletí setmanal (23/02/2018)

Butlletí de Cabrera de Mar

Divendres, 23 de febrer de 2018

Notícies
Últimes notícies publicades:

 

23/02/2018

Ja es pot consultar l'agenda d'activitats del mes de març
La publicació es pot descarregar des d'aquesta mateixa pàgina web

   

 

22/02/2018

El Castell de Burriac ofereix visites teatralitzades per
Setmana Santa
En total seran tres les visites organitzades que tindran lloc del 30 de març al 31
d’abril

   

 

21/02/2018

L’Ajuntament ofereix un curs per formar monitors de lleure
La formació rep una subvenció per a joves empadronats a Cabrera de Mar o
persones derivades pel Servei Local d’Ocupació

   

 

19/02/2018

Cabrera de Mar edita una guia d’acollida per a nouvinguts
La publicació ha de servir per tal de facilitar la integració i el dia a dia de les persones
nouvingudes a la nostra població

   

Agenda d'actes
Pròxims esdeveniments:

 VÍdeo: Balneari de la Vall del Jerte, Kurdistan i Omplim
Brussel·les
Dia i hora: dissabte 24/02/2018 a les 18:00

Ajuntament Cabrera de Mar
dv. 23/02/2018 15:21

Per a:rocmarjo@hotmail.com <rocmarjo@hotmail.com>;
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VÍdeo: Balneari de la Vall del Jerte, Kurdistan i Omplim Brussel·les El Sr. Julià Sàez
ens ensenyarà vídeos dels seus viatges, i com és costum, berenarem junts,
comentant les seves aventures.
Lloc: El Castellet

   

 

Ruta arqueològica
Dia i hora: diumenge 25/02/2018 a les 10:30

Ruta arqueològica Cabrera de Mar Reviurem l’apassionant passat de la vila i el seu
ric patrimoni arqueològic, descobrirem les restes més significatives del llegat romà
fent un recorregut a peu per …
Lloc: carres del Poble
Organitza: Ajuntament de Cabrera de Mar

   

 

Ballada sardanes i calçotada
Dia i hora: diumenge 25/02/2018 a les 11:30

Ballada sardanes i calçotada
Lloc: Cal Conde
Organitza: : Agrupació Sardanista i Cultural de Cabrera de Mar i Amics de la
Calçotada.

   

 

L’hora del conte: ‘Els calaixos del cel’
Dia i hora: dimarts 27/02/2018 a les 18:00

L’hora del conte: ‘Els calaixos del cel’ A càrrec d’ Ada Cusidó.
Organitza: Ajuntament de Cabrera de Mar

   

 

Xerrada: Com prevenir les estafes a la gent gran
Dia i hora: dimecres 28/02/2018 a les 17:00

. Xerrada: Com prevenir lesestafes a la gent gran A càrrec dels Mossos
d’Esquadra de Mataró. Temes: seguretat a la llar; robatoris i furts; què fer en
cas d’emergència; conductors i vianants; …
Lloc:  Casal El Castellet

   

Documents oficials
Últims documents oficials publicats:

23/02/2018

Acta provisional de la sessió ordinària del Ple del dia 18 de gener de 2018
Acta provisional de la sessió ordinària del Ple del dia 18 de gener de 2018

23/02/2018

Acta provisional de la sessió extraordinària del Ple del dia 12 de febrer de 2018
Acta provisional de la sessió extraordinària del Ple del dia 12 de febrer de 2018

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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