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Butlletí setmanal (27/04/2018)

Butlletí de Cabrera de Mar

Divendres, 27 d'abril de 2018

Notícies
Últimes notícies publicades:

 

27/04/2018

Una cinquantena de participants a la pujada de la gent gran
al castell
Les persones amb problemes de mobilitat tenien la possibilitat de completar el
recorregut en cotxe i amb l’ajut de voluntaris al recinte del castell

   

 

26/04/2018

S'entreguen els premis del concurs literari Anton Isern
Les obres guardonades es podran llegir properament al blog de la Biblioteca Ilturo

   

 

25/04/2018

Ja està disponible l'agenda del mes de maig
El document es pot descarregar des d'aquesta mateixa pàgina web

   

Agenda d'actes
Pròxims esdeveniments:

Festa de les Bruixes
Dia i hora: Del dissabte 28/04/2018 a les 10:00 al diumenge 29/04/2018
 
Festa de les Bruixes . Fira medieval i esotèrica en motiu del 10è aniversari dels diables Macabres.
Lloc: Plaça de la Fàbrica.
Organitza: Diables Macabres
   

 Ruta teatralitzada
Dia i hora: dissabte 28/04/2018 a les 10:30
 

Ajuntament Cabrera de Mar
dv. 27/04/2018 15:22
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Ruta teatralitzada al Castell de Burriac Descobrirem les llegendes del Castell de
Burriac d’una manera lúdica i divertida! No us ho perdeu!
Lloc: CAN BENET
Organitza: Ajuntament de Cabrera de Mar

   
Trobada de bèsties de foc
Dia i hora: dissabte 28/04/2018 a les 22:00
 
Trobada de bèsties de foc . En Rosegaescrots i la bruixa Isolda han convidat a bèsties de foc d’altres poblacions
que vindran a Cabrera de Mar a cremar la vila. Acte amb foc, cal que us protegiu amb …
Lloc: Des de la Plaça de la Fàbrica i pels carrers del poble.
Organitza: Ajuntament de Cabrera de Mar
   
RUTA TEATRELITZADA AL CASTELL
Dia i hora: diumenge 29/04/2018 a les 10:30
 
Ruta teatralitzada al Castell de Burriac
Lloc:  Can Benet, centre d’atenció als visitants.
Organitza: Ajuntament de Cabrera de Mar
   

Tauler d'anuncis
Últims anuncis publicats:

20/04/2018

Edicte de l'aprovació inicial de la modificació del projecte de la urbanització de
Cal Conde per a la realització de la urbanització en dues fases
Edicte de l'aprovació inicial de la modificació del projecte de la urbanització de Cal Conde per a la realització de la
urbanització en dues fases

26/04/2018

Acta dels resultats de la prova tipus test del procés de selecció per a la provisió
temporal d'una plaça d'agutzil fins a la incorporació del titular de la plaça
Acta dels resultats de la prova tipus test del procés de selecció per a la provisió temporal d'una plaça d'agutzil fins a
la incorporació del titular de la plaça

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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