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Notícies
Exposició Escola Sant Roc de Castellfollit de Riubregós
Exposició de treballs fets pels alumnes
Dijous, 5 de maig de 2022

Bar Local Social a Ca l'Adela
Després de molts mesos de treball de reforma i millora, us anunciem l’obertura el 7
d’abril del nou BAR del Local Social a Ca l'Adela, ubicat a la planta baixa de l’edifici
consistorial.
Dijous, 7 d'abril de 2022

S’obre convocatòria per a l'elecció del càrrec de Jutge/ssa
de Pau substitut/a d’aquest municipi
Termini de presentació de candidatures : 24/02/22 a 24/03/22 (20 dies hàbils)
Dijous, 24 de febrer de 2022

S’obre consulta pública prèvia a la redacció de la
Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de
Planejament Urbanístic Municipal
S’obre la consulta pública prèvia a la redacció de la Modificació Puntual de les Normes
Subsidiàries de Planejament Urbanístic Municipal: Dilluns 21 de febrer a les 8:00 h.

La ciutadania en general, organitzacions i associacions, poden fer arribar les seves
aportacions fins al 21 de març, inclòs.
Dilluns, 21 de febrer de 2022

2a Diada del Setge
La 2ona Diada del Setge, tindrà lloc dissabte 23 d'octubre, començarà amb una
caminada i una botifarrada al Castell de Sant Esteve.

Divendres, 15 d'octubre de 2021

Visita guiada al Castell de Sant Esteve
El passat dissabte 9 d’octubre al matí, un nombrós grup de persones vam poder gaudir
de la visita guiada organitzada per l’Ajuntament al Castell de Sant Esteve, en motiu dels
30 anys d’organització de les Jornades Europees de Patrimoni.
Dilluns, 11 d'octubre de 2021

Les Jornades Europees de Patrimoni celebren 30 anys de
descobertes
L'Ajuntament de Castellfollit de Riubregós participa en aquestes jornades de Patrimoni
amb la visita guiada al Castell de Sant Esteve el dissabte 9 d'octubre de 11 a 13h.
Dimecres, 6 d'octubre de 2021

