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Butlletí setmanal (23/03/2018)

Butlletí de Cabrera de Mar

Divendres, 23 de març de 2018

Notícies
Últimes notícies publicades:

 

23/03/2018

Sorea garanteix la qualitat de l’aigua que arriba a les llars
del municipi
Les diferències de sabor i olor en el subministrament han vingut donades per un
canvi en la procedència del cabal

   

 

23/03/2018

Disponible l'agenda del mes de març
El document es pot descarregar des d'aquesta mateixa pàgina web

   

 

22/03/2018

Tot i les troballes, es garanteix la construcció dels
habitatges de protecció oficial
Davant l’aparició d’algunes restes arqueològiques, ha estat necessari estudiar els
terrenys de la zona de Cal Conde

   

 

22/03/2018

Instal·lats dos radars pedagògics al municipi
La voluntat és conscienciar als conductors sobre el risc d’una excessiva velocitat a
les zones urbanes

   

 

21/03/2018

El curs de teatre musical de Cabrera És Espectacle
presenta “High School Musical”
L’obra estarà interpretada pels alumnes del curs que organitza aquesta entitat teatral
del municipi

   

Agenda d'actes
Pròxims esdeveniments:

Ajuntament Cabrera de Mar
dv. 23/03/2018 15:22
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Audicions de l’Escola de Música Cabrera de Mar
Dia i hora: divendres 23/03/2018 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
   
Curs de Monitors de lleure infantil i juvenil
Dia i hora: dissabte 24/03/2018
 
Curs de Monitors de lleure infantil i juvenil Can Martinet. Curs intensiude Setmana Santa. Més informació i
inscripcions a Can Martinet
Lloc: Can Martinet
Organitza: Ajuntament de Cabrera de Mar
   

 

Teatre musical: ‘High School Musical’
Dia i hora: dissabte 24/03/2018 a les 17:00
 
Teatre musical: ‘High School Musical’ Fi de curs teatre musical. .
Lloc: Envelat Municipal.
Organitza: CABRERA ÉS ESPECTACLE

   

 

Tardes de Ball a l'Envelat
Dia i hora: diumenge 25/03/2018 a les 18:00
 
Ball amb el Duo Sheila Preu: Socis: 3€ / No Socis: 5€.
Lloc: Envelat
Organitza: Gent Gran Cabrera de Mar

   
Casal Infantil de Setmana Santa
Dia i hora: Del dilluns 26/03/2018 a les 9:00 al dijous 29/03/2018 a les 13:30
 
Casal Infantil de Setmana Santa De 9 a 13.30 h. Can Martinet Casal infantil del 26 al 29 de març. Més informació i
inscripcions a Can Martinet.
Lloc: Can Martinet
Organitza: Ajuntament de Cabrera de Mar
   
Ruta teatralitzada al Castell de Burriac
Dia i hora: Del divendres 30/03/2018 al dissabte 31/03/2018
 
DIVENDRES 30 MARÇ I DISSABTE 31 MARÇ  Ruta teatralitzada al Castell de Burriac 10.30 h. Per confirmar Ruta
especial de Setmana Santa. El punt de sortida es confirrmarà en el moment de la reserva.
   

Tauler d'anuncis
Últims anuncis publicats:

19/03/2018

Edicte d'aprovació de la constitució del Consell de Govern de l'Ajuntament de
Cabrera de Mar
Edicte d'aprovació de la constitució del Consell de Govern de l'Ajuntament de Cabrera de Mar

19/03/2018

Edicte d'aprovació de la concessió de subvencions als grups municipals de
l'Ajuntament de Cabrera de Mar
Edicte d'aprovació de la concessió de subvencions als grups municipals de l'Ajuntament 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.
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