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Butlletí setmanal (25/05/2018)

Butlletí de Cabrera de Mar

Divendres, 25 de maig de 2018

Notícies
Últimes notícies publicades:

 

25/05/2018

S’inicia l’ampliació del servei de bus als diumenges i
festius
Des d’aquest proper 3 de juny i fins el 16 de setembre es podrà fer servir la línia C16
cada dia de la setmana

   

 

25/05/2018

Cabrera de Mar recupera la seva platja
Aquest dilluns 28 de maig s’inicia l’actuació per a restaurar els danys causats pel
darrer temporal registrat

   

 

24/05/2018

Ja es pot consultar l'agenda del mes de juny
El document es pot descarregar des d'aquesta mateixa pàgina web

   

 

23/05/2018

L’Ajuntament ofereix un curs de manipulador d’aliments,
intoleràncies alimentàries i al·lèrgies
Les inscripcions es poden formalitzar a Can Martinet fins a aquest proper 4 de juny

   

Agenda d'actes
Pròxims esdeveniments:

 RUTA TEATRALITZADA AL CASTELL
Dia i hora: diumenge 27/05/2018 a les 11:00
 
Ruta teatralitzada al Castell de Burriac Ruta guiada al Castell de Burriac amb la
teatralització de la història del castell i les llegendes, vine a gaudir-la! Cal reserva
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prèvia, a través de turisme@…
Lloc:  Nou Punt d’informació de la Font Picant de Cabrera de Mar.
Organitza: Ajuntament de Cabrera de Mar

   
Taller i ballada de sardanes
Dia i hora: diumenge 27/05/2018 a les 12:00
 
Taller i ballada de sardanes   Activitat combinada amb visita guiada al castell de burriac i butifarrada.
Lloc: Font Picant.
Organitza:  Agrupacio Sardanista i Cultural.
   

 

Club de lectura infantil: ‘Queixalades de lectura’
Dia i hora: dilluns 28/05/2018 a les 18:00
 
Club de lectura infantil: ‘Queixalades de lectura’ A càrrec de mOn Mas. Amb la
lectura de Vols ser el nòvio de la meva germana? de Maite Carranza.
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca Ilturo

   
Taller de còmic
Dia i hora: dimarts 29/05/2018 a les 18:00
 
Taller de còmic Aprenem a dibuixar els personatges dels còmics. A càrrec d’Assumpció Ramón, professora de
dibuix.
Lloc: Biblioteca Ilturo
Organitza: Biblioteca Ilturo
   

Tauler d'anuncis
Últims anuncis publicats:

18/05/2018

Edicte d'aprovació inicial de la modificació de la ordenança número 55,
reguladora de la taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les
vies públiques municipals i altres terrenys d'ús públic sota control horari
Edicte d'aprovació inicial de la modificació de la ordenança número 55, reguladora de la taxa per l'estacionament de
vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals i altres terrenys d'ú…

18/05/2018

Edicte d'aprovació inicial de la modificació de la ordenança número 25,
reguladora del trànsit,circulació de vehicles a motor i seguretat viària de
l'Ajuntament de Cabrera de Mar (zona verda)
Edicte d'aprovació inicial de la modificació de la ordenança número 25, reguladora del trànsit,circulació de vehicles a
motor i seguretat viària de l'Ajuntament de Cabrera de Mar (zona verda)

18/05/2018

Edicte d'aprovació inicial de la modificació de la ordenança número 25,
reguladora del trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària de
l'Ajuntament de Cabrera de Mar (zona taronja)
Edicte d'aprovació inicial de la modificació de la ordenança número 25, reguladora del trànsit, circulació de vehicles
a motor i seguretat viària de l'Ajuntament de Cabrera de Mar (zona taronja)

24/05/2018

Edicte llistat provisional admesos i exclosos Pla d'Ocupació 2018: Auxiliar
Administratiu/va
Edicte llistat provisional admesos i exclosos Pla d'Ocupació 2018: Auxiliar Administratiu/va

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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