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Butlletí setmanal (06/04/2018)

Butlletí de Cabrera de Mar

Divendres, 6 d'abril de 2018

Notícies
Últimes notícies publicades:

 

06/04/2018

Cabrera de Mar s’anuncia a les estacions de tren de
Barcelona
La campanya incideix en la proximitat del nostre municipi a la capital catalana

   

 

05/04/2018

La biblioteca multiplica l’activitat amb l’arribada de Sant
Jordi
Un cop més els centres d’estudis estan convidats a una narració de la llegenda

   

Agenda d'actes
Pròxims esdeveniments:

1a Trobada d’Entitats i Empreses dedicades a l’esport
Dia i hora: diumenge 08/04/2018 de les 10:00 a les 14:00
 
1a Trobada d’Entitats i Empreses dedicades a l’esport Dia Mundial de l’Activitat Física.
Lloc: Club Esportiu la Genera
   

 

RUTA ARQUEOLÒGICA
Dia i hora: diumenge 08/04/2018 a les 10:30
 
Ruta arqueològica Reviurem l’apassionant passat de la vila i descobrirem les restes
més signi ficatives del llegat romà fent un recorregut a peu per tots els jaciments
arqueològics de Cabrera de Mar.

   
Ballada de sardanes
Dia i hora: diumenge 08/04/2018 a les 18:30
 
Ballada de sardanes i exhibició de colles sardanistes Sardanes de lluïment i punts lliures

Ajuntament Cabrera de Mar
dv. 06/04/2018 15:20
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Lloc: Plaça Nova.
Organitza: Agrupació sardanista
   

 

Club de lectura:
Dia i hora: dilluns 09/04/2018 a les 19:00
 
Club de lectura: ‘Tòquio blues’ de Haruki Murakami A càrrec de Toni Sala.
Lloc: Biblioteca Ilturo
Organitza: Biblioteca Ilturo

   
EXPOSICIÓ
Dia i hora: Del dijous 12/04/2018 al dimarts 24/04/2018
 
Exposició: ‘Arran del Camí Ral: de Barcelona a Arenys de Mar (1880 - 1920)’ Exposició documental sobre
el contingut del llibre Arran del Camí Ral: de Barcelona a Arenys de Mar (1880- 1920). …
Lloc: Biblioteca Ilturo
Organitza: Biblioteca Ilturo
   
Conferència i col·loqui:
Dia i hora: dijous 12/04/2018 a les 19:00
 
Conferència i col·loqui: ‘Sobreviure Pedrolo’ A càrrec de Sebastià Bennasar, periodista, escriptor i traductor.
Presentació a càrrec d’Albert Calls, periodista i escriptor.
Lloc: Biblioteca Ilturo
Organitza: Biblioteca Ilturo
   

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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