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Butlletí setmanal (13/07/2018)

Butlletí de Cabrera de Mar

Divendres, 13 de juliol de 2018

Notícies
Últimes notícies publicades:

 

13/07/2018

Es fa públic el programa de la propera Festa Major de Sant
Feliu
L’Emplaça’t, que se celebra per tercer any consecutiu, tornarà a ser l’acte central de
la festa gran

   

 

11/07/2018

A punt de finalitzar la reposició de sorra a les platges
Aquesta setmana està previst que acabi l’actuació per restablir provisionalment els
danys provocats pel darrer temporal

   

 

09/07/2018

El millor pàdel torna a Cabrera
L’AI DClub rep del 9 al 15 de juliol el Cabrera de Mar Challenger 2018

   

Agenda d'actes
Pròxims esdeveniments:

Òpera: ‘Norma’ de Bellini
Dia i hora: divendres 13/07/2018 a les 21:00
 
Òpera: ‘Norma’ de Bellini . Vetllada d’òpera a la fresca.
Lloc: Plaça de l’Església
Organitza: Fundació Burriac
   

 Recital: ‘Quatre llunes’
Dia i hora: dimecres 18/07/2018 a les 19:00
 

Ajuntament Cabrera de Mar
dv. 13/7/2018 15:21

Per a:rocmarjo@hotmail.com <rocmarjo@hotmail.com>;

http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/07/13/festamajorprogram
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/07/13/festamajorprogram
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/07/11/a-punt-de-finalitzar-la-reposicio-de-sorra-a-les-platges
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/07/11/a-punt-de-finalitzar-la-reposicio-de-sorra-a-les-platges
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/07/09/el-millor-padel-torna-a-cabrera
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/07/09/el-millor-padel-torna-a-cabrera
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/07/13/opera-norma-de-bellini
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/07/18/recital-quatre-llunes
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/07/18/recital-quatre-llunes
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Recital: ‘Quatre llunes’ A càrrec de Montse Assens, Maria Català, Emília Illamola i
Núria López. Quatre escriptores amb quatre estils diferents però amb un
denominador comú, El Maresme. Oferiran un …
Lloc: Jardinet Biblioteca Ilturo.
Organitza: Biblioteca Ilturo

   

 

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.

   

Tauler d'anuncis
Últims anuncis publicats:

10/07/2018

Edicte atorgament subvencions entitats de Cabrera de Mar 2018
Edicte atorgament subvencions entitats de Cabrera de Mar 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/2018/07/09/cabrera-de-mar-challenger-2018-world-padel-tour
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/07/09/cabrera-de-mar-challenger-2018-world-padel-tour
http://www.cabrerademar.cat/seu_electronica/informacio-municipal/modul-anuncis-edictes/edicte-atorgament-subvencions-entitats-de-cabrera-de-mar-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

