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Butlletí setmanal (09/03/2018)

Butlletí de Cabrera de Mar

Divendres, 9 de març de 2018

Notícies
Últimes notícies publicades:

 

09/03/2018

Aquest diumenge arriba la ruta enoturística “Maridatge de
lletres i vins”
L’activitat inclourà un recital de poesia a càrrec de Teatre d’Aficionats de Cabrera i un
tast de vins

   

 

09/03/2018

El darrer temporal marítim deixa importants danys a la
nostra costa
L’Ajuntament ha elaborat un informe que ha fet arribar a la Demarcació de Costes del
Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient de l’Estat

   

 

08/03/2018

La piscina municipal s’adapta per al bany de persones amb
mobilitat reduïda
L’equipament municipal ha incorporat una cadira-grua que permet que les persones
amb problemes de mobilitat també en puguin fer ús

   

 

06/03/2018

Prop de 100 persones han presentat la sol·licitud als
habitatges de Cal Conde
El sorteig dels 20 pisos de protecció oficial se celebra aquest vespre a la Sala Nova a
partir de les 19.30 h

   

Agenda d'actes
Pròxims esdeveniments:

Torneig de petanca
Dia i hora: diumenge 11/03/2018 de les 9:00 a les 14:00

Ajuntament Cabrera de Mar
dv. 09/03/2018 15:22
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Torneig de petanca  Pistes de petanca de Can Llorell (C. Agustí Vendrell, 26) En finalitzar el torneig, calçotada per a
tots els jugadors i acompanyants.
Lloc:  Pistes de petanca de Can Llorell
Organitza: Club Petanca Cabrera de Mar
   

 

Ruta teatralitzada al Castell de Burriac
Dia i hora: diumenge 11/03/2018 a les 10:30

Ruta teatralitzada al Castell de Burriac 10.30 h. Can Benet Si voleu conèixer les
llegendes i la història del Castell de Burriac de manera lúdica i divertida veniu a fer
la ruta guiada teatralitzada …
Lloc: Castell de Burriac
Organitza: Ajuntament de Cabrera de Mar

   

 

Ruta enoturística: Maridatge de lletres i vi
Dia i hora: diumenge 11/03/2018 a les 11:00

Ruta enoturística: Maridatge de lletres i vi Visitarem el centre productor
d’àmfores d’època romana de Ca l’Arnau i, posteriorment, l’antic celler de Can
Bartomeu, en el qual el Teatre d’Aficionats …
Lloc: Can Benet
Organitza: Ajuntament de Cabrera de Mar

   
Concert de sardanes i corals
Dia i hora: diumenge 11/03/2018 a les 18:30

Concert de sardanes i corals Amb la participació del Cor Parroquial Sant Feliu,i de la Coral d’alumnes de l’escola
Sant Feliu, del Grup de Flabiolaires de la Colla Gegantera de Cabrera de Mar i la …
Lloc: Envelat Municipal.
Organitza:  Agrupacio Sardanista
   

 

Club de lectura Infantil
Dia i hora: dilluns 12/03/2018 a les 18:00

  Club de lectura infantil: ‘Queixalades de lectura’ 18 h. Biblioteca Ilturo. A càrrec de
mOn Mas. La lectura del mes és Un Intruso en mi cuaderno de David Fernández
Sifres. Club de lectura adreçat …
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca Ilturo

   
L’hora del conte: ‘El viatge del vi’
Dia i hora: dimarts 13/03/2018 a les 18:00

L’hora del conte: ‘El viatge del vi’ A càrrec d’Elisabeth Ulibarri. Follets entremaliats, noies poderoses, bruixots
malignes i fades amb ales ens acompanyaran en un viatge màgic a la recerca del …
Lloc: Biblioteca Ilturo
Organitza: Biblioteca Ilturo
   
Audició i tast de vi: ‘Gran reserva de l’òpera’
Dia i hora: dijous 15/03/2018 a les 19:30

Audició i tast de vi: ‘Gran reserva de l’òpera’ A càrrec de David Puerta, músic i periodista. Una xerrada-audició-tast
sobre el vi a l’òpera. Tastarem vins brindant i escoltant fragments de les ò…
Lloc: Biblioteca Ilturo
Organitza: Biblioteca Ilturo
   

Tauler d'anuncis
Últims anuncis publicats:

02/03/2018

Convocatòria del procés selectiu per proveir amb caràcter temporal i urgent la
plaça d'agutzil de l'ajuntament de Cabrera de Mar a jornada complerta per
interinitat i fins a la incorporació del titular de la plaça
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Convocatòria del procés selectiu per proveir amb caràcter temporal i urgent la plaça d'agutzil de l'ajuntament de
Cabrera de Mar a jornada complerta per interinitat i fins a la incorporació del …

06/03/2018

Llistat definitiu admesos i exclosos Operari Forestal. Dia i hora de les entrevistes
Llistat definitiu admesos i exclosos Operari Forestal. Dia i hora de les entrevistes

Documents oficials
Últims documents oficials publicats:

09/03/2018

Ordre del dia del 15 de març ordinària
Ordre del dia del 15 de març ordinària

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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