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Butlletí setmanal (16/03/2018)

Butlletí de Cabrera de Mar

Divendres, 16 de març de 2018

Notícies
Últimes notícies publicades:

 

15/03/2018

Entra en vigor la prohibició de fer foc
La mesura afecta també a la franja de 500 metres al voltant d’aquests espais

   

 

14/03/2018

La Burriac Bike celebra aquest diumenge la seva quarta
edició
La pedalada en bicicleta tot terreny tornarà a passar per alguns dels racons més
singulars de la comarca

   

Agenda d'actes
Pròxims esdeveniments:

IV Burriac Bike
Dia i hora: diumenge 18/03/2018 a les 9:00

IV Burriac Bike Pedalada en bicicleta de muntanya pels racons més bonics dels Maresme. Inscripcions i mes
informació a www.burriacbike.com
Organitza: Club Ciclista Bikeburriac
   
RUTA ARQUEOLÒGICA
Dia i hora: diumenge 18/03/2018 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: Can Benet
   

 Taller infantil
Dia i hora: dilluns 19/03/2018 a les 18:00

Ajuntament Cabrera de Mar
dv. 16/03/2018 15:20

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

http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/03/15/entra-en-vigor-la-prohibicio-de-fer-foc
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/03/15/entra-en-vigor-la-prohibicio-de-fer-foc
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/03/14/la-burriac-bike-celebra-aquest-diumenge-la-seva-quarta-edicio
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/03/14/la-burriac-bike-celebra-aquest-diumenge-la-seva-quarta-edicio
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/03/18/iv-burriac-bike
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/03/18/ruta-arqueologica
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/03/19/taller-infantil
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/03/19/taller-infantil
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Taller infantil: Manualitats amb taps de suro A càrrec d’Assumpció Ramón. Adreçat a
nens i nenes de 4 a 7 anys. Places limitades.
Lloc: Biblioteca Ilturo
Organitza: Biblioteca Ilturo

   
Audicions de l’Escola de Música
Dia i hora: dilluns 19/03/2018 a les 19:30

Audicions de l’Escola de Música Interpretació de peces a càrrec dels alumnes per tal d’oferir una mostra dels
coneixements que han adquirit.
Lloc: Escola de música.
Organitza: Escola de mùsica
   

Tauler d'anuncis
Últims anuncis publicats:

13/03/2018

Edicte d'aprovació provisional de la modificació del Reglament del Consell
Municipal d'Entitats
Edicte d'aprovació provisional de la modificació del Reglament del Consell Municipal d'Entitats

Documents oficials
Últims documents oficials publicats:

13/03/2018

Reglament de funcionament del Consell Municipal d'Entitats de Cabrera de Mar
Reglament de funcionament del Consell Municipal d'Entitats de Cabrera de Mar

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/agenda/2018/03/19/audicions-de-l-escola-de-musica
http://www.cabrerademar.cat/seu_electronica/informacio-municipal/modul-anuncis-edictes/edicte-d-aprovacio-provisional-de-la-modificacio-del-reglament-del-consell-municipal-d-entitats
http://www.cabrerademar.cat/adreces-i-telefons/documents-oficials/reglament-de-funcionament-del-consell-municipal-d-entitats-de-cabrera-de-mar
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

