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Butlletí setmanal (15/06/2018)

Butlletí de Cabrera de Mar

Divendres, 15 de juny de 2018

Notícies
Últimes notícies publicades:

 

15/06/2018

Diumenge, itinerari guiat per a descobrir i identificar les
papallones del Montcabrer
La proposta, amb la participació de la Biblioteca Ilturo, està emmarcada en el VI Dia
de les papallones

   

 

13/06/2018

L’Ajuntament fa una crida per a obtenir documentació de la
glorieta de l'Escola Parroquial Sant Feliu
L’element ha estat verificat recentment com a obra del reconegut arquitecte
modernista, Josep Puig i Cadafalch

   

 

12/06/2018

Comencen les obres de millora de la mobilitat a l’antic camí
del Mig
Aquest dimarts dia 12 de juny s'inician les obres d’arranjament de l’antic camí del
Mig. L’actuació, centrada en el drenatge i la pavimentació, té prevista una durada
aproximada d’un mes

   

 

11/06/2018

Cabrera de Mar destinarà enguany més de 30.000 € a la
cooperació internacional
Les aportacions locals van a parar a causes com l’atenció als refugiats saharauís o a
contrarestar els efectes de l’huracà Irma

   

Agenda d'actes
Pròxims esdeveniments:

Festival Final de curs Club Rítmica Cabrera
Dia i hora: dissabte 16/06/2018 a les 19:30
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Per a:rocmarjo@hotmail.com <rocmarjo@hotmail.com>;

http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/06/15/diumenge-itinerari-guiat-per-a-descobrir-i-identificar-les-papallones-del-montcabrer
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/06/15/diumenge-itinerari-guiat-per-a-descobrir-i-identificar-les-papallones-del-montcabrer
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/06/13/l-ajuntament-fa-una-crida-per-a-obtenir-documentacio-de-la-glorieta-de-l-escola-parroquial-sant-feliu
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/06/13/l-ajuntament-fa-una-crida-per-a-obtenir-documentacio-de-la-glorieta-de-l-escola-parroquial-sant-feliu
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/06/12/comencen-les-obres-de-millora-de-la-mobilitat-a-l-antic-cami-del-mig
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/06/12/comencen-les-obres-de-millora-de-la-mobilitat-a-l-antic-cami-del-mig
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/06/11/cabrera-de-mar-destinara-enguany-mes-de-30-000-a-la-cooperacio-internacional
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/06/11/cabrera-de-mar-destinara-enguany-mes-de-30-000-a-la-cooperacio-internacional
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/06/16/festival-final-de-curs-club-ritmica-cabrera
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Festival Final de curs Club Rítmica Cabrera . Festival de fi de curs, on les gimnastes ensenyaran els exercicis de
competició que han estat practicat durant el curs escolar i realitzaran un muntatge …
Lloc: Poliesportiu
Organitza: Club Rítmica Cabrera
   
L’embruix del solstici
Dia i hora: dissabte 16/06/2018 a les 22:00
 
L’embruix del solstici Enguany el solstici anirà de bruixeria, danses, corrandes, històries, poemes i alguna sorpresa.
Tot això amb un xic de coca i una copa de cava.
Lloc: Jardins de Can Bartomeu.
Organitza: TAC.
   
Itinerari guiat:
Dia i hora: diumenge 17/06/2018 a les 10:00
 
Itinerari guiat:  Descobreix i identifi ca les papallones del Montcabrer  a càrrec de Jordi Corbera de la Delegació de
la Serralada Litoral Central - ICHN. Adreçada a tots els públics. Inscripció prè…
Lloc:  Punt d’informació Font Picant.
   

 

Club de lectura Infantil
Dia i hora: dilluns 18/06/2018 a les 18:00
 
 Club de lectura infantil: ‘Queixalades de lectura’ A càrrec de mOn Mas. Amb la
lectura de L’illa de Paidonèsia d’Oriol Canosa.
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca Ilturo

   
Audicions de fi nal de curs
Dia i hora: Del dilluns 18/06/2018 a les 19:30 al divendres 22/06/2018
 
Audicions de fi nal de curs Les audicions es fan durant tota la setmana de dilluns a divendres.
Lloc: Escola de música.
Organitza: Escola de música.
   
Exposició: ‘S’ha escrit un crim’
Dia i hora: Del dijous 17/05/2018 al diumenge 17/06/2018
 
Exposició: ‘S’ha escrit un crim’ Del 17 de maig al 17 de juny. Una exposició en la qual, sota el símbol d’una lupa o
d’una pistola, tothom qui s’hi apropa troba tot d’històries on es plantegen casos …
Lloc: Biblioteca Ilturo
Organitza: Biblioteca Ilturo.
   

Tauler d'anuncis
Últims anuncis publicats:

08/06/2018

Llistat definitiu admesos i exclosos del Pla d'Ocupació, Auxiliar Administratiu/va.
Dies de proves i entrevistes
Llistat definitiu admesos i exclosos del Pla d'Ocupació, Auxiliar Administratiu/va. Dies de proves i entrevistes

12/06/2018

Acta de resultats de les proves de Català Nivell C. Pla d'Ocupació: Auxiliar
Administratiu/va
 Acta de resultats de les proves de Català Nivell C. Pla d'Ocupació: Auxiliar Administratiu/va

13/06/2018

Acta de resultats de la Prova Pràctica: tipus test. Pla d'Ocupació: Auxiliar
Administratiu/va
Acta de resultats de la Prova Pràctica: tipus test. Pla d'Ocupació: Auxiliar Administratiu/va

Documents oficials

http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/06/16/l-embruix-del-solstici
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/06/17/itinerari-guiat
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/06/18/club-de-lectura-infantil
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/06/18/club-de-lectura-infantil
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/06/18/audicions-de-fi-nal-de-curs
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/05/17/exposicio-s-ha-escrit-un-crim
http://www.cabrerademar.cat/seu_electronica/informacio-municipal/modul-anuncis-edictes/llistat-definitiu-admesos-i-exclosos-del-pla-d-ocupacio-auxiliar-administratiu-va-dies-de-proves-i-entrevistes
http://www.cabrerademar.cat/seu_electronica/informacio-municipal/modul-anuncis-edictes/acta-de-resultats-de-les-proves-de-catala-nivell-c-pla-d-ocupacio-auxiliar-administratiu-va
http://www.cabrerademar.cat/seu_electronica/informacio-municipal/modul-anuncis-edictes/acta-de-resultats-de-la-prova-practica-tipus-test-pla-d-ocupacio-auxiliar-administratiu-va
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Últims documents oficials publicats:

11/06/2018

Ordre del dia Ple extraordinari del dia 14 de juny de 2018
Ordre del dia Ple extraordinari del dia 14 de juny de 2018

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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