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Butlletí setmanal (22/06/2018)

Butlletí de Cabrera de Mar

Divendres, 22 de juny de 2018

Notícies
Últimes notícies publicades:

 

22/06/2018

En marxa el projecte Quatre Ribes per a l’impuls de
l’activitat econòmica
Els ajuntaments de Cabrera de Mar, Argentona, Dosrius i Òrrius treballen
conjuntament per tal d’optimitzar els recursos

   

 

21/06/2018

El ple municipal aprova àmpliament reprendre el projecte
de la sala de teatre municipal
Nou dels onze regidors del ple donaven el seu vistiplau per a desencallar la creació
del futur equipament cultural

   
 21/06/2018

Ajuntament Cabrera de Mar <reply@cabrerademar.cat>
dv. 22/6/2018 15:21

Per a:rocmarjo@hotmail.com <rocmarjo@hotmail.com>;
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Consells per a gaudir de la revetlla de Sant Joan
Des de l’Ajuntament es recorda la importància de prendre determinades precaucions
amb la manipulació de petards o de foc

   

 

20/06/2018

Convocats els ajuts socials per a famílies amb fills en edat
escolar
L’Ajuntament de Cabrera de Mar vol garantir que tots els infants i joves tenen accés
als serveis educatius en igualtat de condicions

   

Agenda d'actes
Pròxims esdeveniments:

Torneig verbena de Sant Joan
Dia i hora: dissabte 23/06/2018 a les 18:00
 
Torneig verbena de Sant Joan De 18 a 02 h. Pistes petanca Can Llorell. Torneig de petanca, verbena i sopar de peix
pels socis i assistents.
Lloc:  Pistes petanca Can Llorell.
Organitza: Club Petanca Cabrera de Mar
   
Taller de decoloració de samarretes
Dia i hora: dilluns 25/06/2018 a les 18:00
 
Taller de decoloració de samarretes Decorarem una samarreta blanca amb diferents tints.
Lloc: Can Martinet
Organitza: Can Martinet
   
Sortida ‘Humor Amarillo’
Dia i hora: dimarts 26/06/2018 a les 10:00
 
Sortida ‘Humor Amarillo’ Sortida a Hostalric. Circuït d’activitats aquàtiques i in ables que simulen el divertit concurs
de TV ‘Humor amarillo’.  Preu: 15€.
Lloc: Hostalric
Organitza: Can Martinet
   
Taller de tasses Mr. Wonderful
Dia i hora: dimecres 27/06/2018 a les 18:00
 
Taller de tasses Mr. Wonderful Decorarem una tassa amb frases del Mr Wonderful.
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Lloc: Can Martinet
Organitza: Can Martinet
   
Taller creació de xapes
Dia i hora: dijous 28/06/2018 a les 18:00
 
Taller creació de xapes Crearem les nostres pròpies xapes amb frases i dibuixos.
Lloc: Can Martinet
Organitza: Can Martinet
   
Commemoració diada LGTBI
Dia i hora: dijous 28/06/2018 a les 20:00
 
Commemoració diada LGTBI Bandera LGTBI al bacó de l’Ajuntament de Cabrera de Mar durant tot el dia
commemoració diada.
Lloc: Ajuntament
   
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.
   

Tauler d'anuncis
Últims anuncis publicats:

20/06/2018

Acta final Pla d'Ocupació: Auxiliar Administratiu/va
Acta final Pla d'Ocupació: Auxiliar Administratiu/va

Documents oficials
Últims documents oficials publicats:

18/06/2018

Acta provisional de la sessió ordinària del dia 10 de maig de 2018
Acta provisional de la sessió ordinària del dia 10 de maig 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.

http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/06/28/taller-creacio-de-xapes
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/06/28/commemoracio-diada-lgtbi
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/06/18/audicions-de-fi-nal-de-curs
http://www.cabrerademar.cat/seu_electronica/informacio-municipal/modul-anuncis-edictes/acta-final-pla-d-ocupacio-auxiliar-administratiu-va
http://www.cabrerademar.cat/adreces-i-telefons/documents-oficials/acta-provisional-de-la-sessio-ordinaria-del-dia-10-de-maig-de-2018
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/newsletter/subscripcio?newsletter-email=rocmarjo%40hotmail.com&password=3688a8881cb69410b53a76833759f5ae
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/newsletter/subscripcio?action=delete&newsletter-email=rocmarjo%40hotmail.com&password=3688a8881cb69410b53a76833759f5ae

