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Butlletí setmanal (08/06/2018)

Butlletí de Cabrera de Mar

Divendres, 8 de juny de 2018

Notícies
Últimes notícies publicades:

 

08/06/2018

En marxa el tractament contra els mosquits
Des de finals de maig fins al mes de setembre es duen a terme diferents actuacions
per minimitzar les molèsties provocades per aquests insectes

   

 

07/06/2018

L’avinguda 11 de setembre es fa més accessible i
sostenible
A més de procedir al cobriment dels escocells, l’Ajuntament de Cabrera de Mar ha
implantat tecnologia LED a l’enllumenat

   

 

06/06/2018

L’Escola de Música posa el punt i final al curs amb el
festival Simfònic
Per cinquè any el centre participa aquest dissabte d’un festival que aplega 100
concerts gratuïts arreu de Catalunya

   

Agenda d'actes
Pròxims esdeveniments:

Curs de manipulador d’aliments,
Dia i hora: dissabte 09/06/2018 de les 9:00 a les 18:00
 
Curs de manipulador d’aliments, al·lergògens i intoleràncies alimentàries De 9 a 14h i de 15 a 18h Can Martinet. Per
a joves de 16 a 30 anys, per a persones derivades del SLO de Cabrera de Mar i per …
Lloc: Can Martinet
Organitza: Can Martinet
   
Festival Simfònic
Dia i hora: dissabte 09/06/2018 a les 19:00
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Festival Simfònic concert fi nal de curs L’escola de música participa per 5è any consecutiu a la Diada de 100
concerts simultanis i gratuïts realitzats per més de 5.000 estudiants d’ escoles de mú…
Lloc: Jardins de Cal Conde
Organitza: Escola de música de Cabrera de Mar.
   
XIX Trobada d’amics al Castell de Burriac
Dia i hora: diumenge 10/06/2018 a les 9:30
 
XIX Trobada d’amics al Castell de Burriac Trobada tradicional dels excursionistes del pobles veïns. Premi al més
gran i al més petit. Postal de record.Acte singular. Contacte: davidfarell@ hotmail.…
Organitza:  Fundació Burriac (Cabrera de Mar) i entitat Natura (Argentona).
   

 

Tardes de Ball a l'Envelat
Dia i hora: diumenge 10/06/2018 a les 18:00
 
Ball amb Quim el Marxós Quim el Marxós tocarà algunes de les seves cançons i
podrem ballar i passar una estona agradable. Preu: Socis: 3€ / No Socis: 5€.
Lloc: Envelat
Organitza: Gent Gran Cabrera de Mar

   
Dia del ganxet al carrer
Dia i hora: dimarts 12/06/2018 a les 10:00
 
Dia del ganxet al carrer En motiu de celebrar el dia del ganxet al carrer, farem una actuació/ exhibició de ganxet del
grup de taller solidari i vestirem els arbres de la plaça del Ajuntament.  
Lloc: Plaça de l´Ajuntament
Organitza: Cabrera solidària.
   
L'hora del Conte
Dia i hora: dimecres 13/06/2018 a les 18:00
 
L’hora del conte:‘Entremaliadures’ . A càrrec d’Albert Estengre. D’una caixa de música apareix un titella petit, el d’en
Patufet. Temps era temps en Patufet també va ser una revista illustrada en la …
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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