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Butlletí de Cabrera de Mar

Divendres, 6 de juliol de 2018

Notícies

Últimes notícies publicades:

 

06/07/2018

Ja es disposa de les guies d’acollida al municipi
Aquestes publicacions estan destinades a facilitar la integració de
les persones nouvingudes a la nostra vila

   

 

04/07/2018

Creixen els nivells de seguretat ciutadana
Al llarg de l’any passat va disminuir notablement el nombre de
robatoris registrats

   

Agenda d'actes

Pròxims esdeveniments:

 

Monòleg: ‘Pompeu Fabra,
Dia i hora: dissabte 07/07/2018 a les 19:00

 
Monòleg: ‘Pompeu Fabra, jugada mestra’  Monòleg a càrrec de
l’actor Òscar Intente, dirigit per Maria P. Pla.Un tenista interpel·la el
públic de la sala. Es pot jugar a tenis sense regles? No és …
Lloc: Biblioteca Ilturo
Organitza: Biblioteca Ilturo

   
 IX Playbagrillats

Dia i hora: dissabte 07/07/2018 a les 22:00
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Safata d'entrada

A Ajuntament Cabrera de Mar 
dv. 6/7, 15:21
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Respon | Suprimeix Correu brossa | 
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IX Playbagrillats  Més de 110 artistes, 20 col·laboradors i moltes
hores de treball, fan possible un espectacle de 2 hores en que es
podrà gaudir de 27 números musicals de diversos estils, …
Lloc: Parc de la Nova Cançó Catalana Pla de l’Avellà
Organitza: Grillats Teatre.

   
.Al DClub.

 

Cabrera de Mar Challenger 2018 World Padel Tour
Dia i hora: Del dilluns 09/07/2018 al diumenge 15/07/2018

 
Cabrera de Mar Challenger 2018 World Padel Tour Del 9 al 15 de
juliol.Al DClub.. Torneig internacional de pàdel amb els millors
jugadors d’aquest esport. Més informació
a www.worldpadeltour.com.
Lloc: .Al DClub.
Organitza: .Al DClub.

   

 

Contes per a adults
Dia i hora: dijous 12/07/2018 a les 20:00

 
Contes per a adults: ‘Las travesuras de Eros’. Relats “picants” a
càrrec de Sandra Rossi. Una lligacama, un espectre, un desig
obsessiu i un tango, quatre històries travessades per la mirada …
Lloc: Biblioteca Ilturo
Organitza: Biblioteca Ilturo

   

 

Exposició: ‘Pompeu Fabra.
Dia i hora: Del dilluns 02/07/2018 al dijous 12/07/2018

 
Exposició: ‘Pompeu Fabra. Una llengua completa’ Del 2 al 12 de
juliol. Biblioteca Ilturo. Aquesta mostra té per objectiu difondre la
figura i l’obra de Fabra amb motiu dels 150 anys del seu …
Lloc: Biblioteca Ilturo
Organitza: Biblioteca Ilturo

   

Tauler d'anuncis

Últims anuncis publicats:

03/07/2018

Edicte d'informació pública de la llicència d'activitats de Motorsol
Edicte d'informació pública de la llicència d'activitats de Motorsol

Documents oficials

Últims documents oficials publicats:

06/07/2018

Ordre del dia 12 de juliol ordinària
Ordre del dia 12 de juliol ordinària

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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