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Butlletí setmanal (27/07/2018)

Butlletí de Cabrera de Mar

Divendres, 27 de juliol de 2018

Notícies
Últimes notícies publicades:

 

26/07/2018

L’Ajuntament aprova el seu Codi Ètic i de Bon Govern
El codi serà aplicable a tots els càrrecs municipals electes, als càrrecs de confiança i
als consellers de l’empresa municipal de serveis GICSA

   

 

25/07/2018

Aquest diumenge arriba la baixada d’andròmines
L’activitat està emmarcada en les propostes de la Festa Major 2018

   

 

23/07/2018

Ja es pot consultar l'agenda dels mesos d'agost i setembre
El document es pot descarregar des d'aquesta mateixa pàgina web

   

Agenda d'actes
Pròxims esdeveniments:

2a Master Classe de Cant
Dia i hora: divendres 27/07/2018 a les 18:30
 
2a Master Classe de Cant Classes Magistrals de Cant a càrrec de Rosa Mateu. Els participants poden ser
actius(places limitades) o oients. Els actius, portaran UNA obra o fragment que comunicaran a l’…
Lloc: Escola de música.
Organitza: Cor Parroquial Sant Feliu de Cabrera de Mar.
   
Torneig de dòmino
Dia i hora: dissabte 28/07/2018 a les 9:00
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Per a:rocmarjo@hotmail.com <rocmarjo@hotmail.com>;

http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/07/26/l-ajuntament-aprova-el-seu-codi-etic-i-de-bon-govern
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/07/26/l-ajuntament-aprova-el-seu-codi-etic-i-de-bon-govern
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/07/25/aquest-diumenge-arriba-la-baixada-d-andromines
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/07/25/aquest-diumenge-arriba-la-baixada-d-andromines
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/07/23/ja-es-pot-consultar-l-agenda-dels-mesos-d-agost-i-setembre
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/07/23/ja-es-pot-consultar-l-agenda-dels-mesos-d-agost-i-setembre
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/07/27/2a-master-classe-de-cant
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/07/28/torneig-de-domino


1/8/2018 Correu - rocmarjo@hotmail.com

https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/inbox/rp 2/3

Torneig de dòmino Inscripcions a arinsbcn@gmail.com o al 659.488.931. Preu: 20€ per persona. Premis especials
pels primers classificats i per un obsequi per a tots els participants. Inclou l’esmorzar
Lloc: Envelat Municipal.
   
Torneig de petanca
Dia i hora: dissabte 28/07/2018 a les 17:30
 
Torneig de petanca Torneig de Festa Major. Inscripcions a les 17 h.
Lloc:  Petanca del Pla de l’Avellà.
Organitza: Petanca Pla de l’Avellà.
   
Torneig agility.
Dia i hora: dissabte 28/07/2018 a les 19:00
 
Torneig agility  . Exhibició d’agility amb els gossos del club Agility Canic. Durant l’activitat es podrà participar.
Lloc: Mas Terrillo
Organitza: Club Agility Canic.
   
Pasturabirres
Dia i hora: dissabte 28/07/2018 a les 19:00
 
Pasturabirres   Processó cívico-festiva que es realitza recorrent el centre del poble de Cabrera de Mar, anant de bar
en bar per aconseguir una tapa. Preu: 5 tapes + 7 cerveses + got + obsequi: 12€ (…
Lloc: Carres del Poble
Organitza: Enkbronats.
   

 

Cabrera és Espectacle
Dia i hora: dissabte 28/07/2018 a les 22:00
 
Cabrera és Espectacle Vibrant repertori de músiques de tots els temps interpretades
per artistes del poble. Una nit de playbacks per a tots els públics que avala la feina i
dedicació de tot un any …
Lloc: Masia Castell Can Rodon.
Organitza: CABRERA ÉS ESPECTACLE

   
Bicicletada popular
Dia i hora: diumenge 29/07/2018 a les 10:00
 
Bicicletada popula. Plaça Nova Sortida de de la tradicional passejada amb bicicleta pels carrers del poble.
Finalitzarà a amb un refrigeri per a tots els participants.
Lloc: Carres del Poble
Organitza:  Bikeburriac.
   
Circuit de tir airsoft
Dia i hora: diumenge 29/07/2018 a les 11:30
 
Circuit de tir airsoft Els joves de l’entitat juvenil l’Escamot ens portaran les seves rèpliques per a que tots i totes
puguem provar la nostra punteria. Hi haurà decoració i pintacares de l’època.
Lloc: Mas Terrillo
Organitza: Escamot.
   

 

X Baixada d’andròmines
Dia i hora: diumenge 29/07/2018 a les 18:00
 
X Baixada d’andròmines Cabrera de Mar acollirà la 10a edició de la baixada
d’andròmines, un dels actes que forma part dins la Festa Major de Cabrera de Mar.
Per a més informació, adreceu-vos a Can …
Lloc: Avinguda de la Zona Esportiva
Organitza: Can Martinet

   

Tauler d'anuncis
Últims anuncis publicats:

26/07/2018

http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/07/28/torneig-de-petanca
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/07/28/torneig-agility
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/07/28/pasturabirres
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/07/28/cabrera-es-espectacle
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/07/28/cabrera-es-espectacle
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/07/29/bicicletada-popular
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/07/29/circuit-de-tir-airsoft
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/07/29/x-baixada-d-andromines
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/07/29/x-baixada-d-andromines
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Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu per a la rehabilitació parcial de la
coberta del masia de "Cal Conde "
Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu per a la rehabilitació parcial de la coberta del masia de "Cal Conde "

26/07/2018

Edicte d'informació del conveni del projecte RESPIR
Edicte d'informació del conveni del projecte RESPIR

Documents oficials
Últims documents oficials publicats:

26/07/2018

Acta de la sessió ordinària del Ple del 10 de maig de 2018
Acta de la sessió ordinària del Ple del 10 de maig de 2018

26/07/2018

Acta de la sessió extraordinària del Ple del 14 de juny de 2018
Acta de la sessió extraordinària del Ple del 14 de juny de 2018

26/07/2018

Codi Ètic i de Bon Govern
Document que recull els principis ètics i de bon govern de l'Ajuntament de Cabrera de Mar

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/seu_electronica/informacio-municipal/modul-anuncis-edictes/aprovacio-inicial-del-projecte-basic-i-executiu-per-a-la-rehabilitacio-parcial-de-la-coberta-del-masia-de-cal-conde
http://www.cabrerademar.cat/seu_electronica/informacio-municipal/modul-anuncis-edictes/edicte-d-informacio-del-conveni-del-projecte-respir
http://www.cabrerademar.cat/adreces-i-telefons/documents-oficials/acta-de-la-sessio-ordinaria-del-ple-del-10-de-maig-de-2018
http://www.cabrerademar.cat/adreces-i-telefons/documents-oficials/acta-de-la-sessio-extraordinaria-del-ple-del-14-de-juny-de-2018
http://www.cabrerademar.cat/adreces-i-telefons/documents-oficials/codi-etic-i-de-bon-govern
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

