
Espai feina

Agenda d'activitats
FEBRER 2022 Campllong

Tota la programació de l’agenda està subjecta als canvis i restriccions dictats per les
autoritats sanitàries, per prevenir la propagació del COVID- 19. 

Les activitats proposades es realitzaran sempre en condicions de seguretat segons la
normativa vigent. 

Data:     Dimecres 9 i 23
Hora:     De 9.00 a 14.00 h
Lloc:       Ajuntament
Preu:      Gratuït

L’espai feina és un servei d’assessorament, orientació i
acompanyament a la inserció, dirigit a persones que cerquen

feina o volen millorar la situació laboral.
 

Truca’ns 972 46 15 04 o envia’ns un correu: borsa@campllong.cat
 

Bar del local social 

Data:      Divendres 11
Hora:     21:00h         

CTT Campllong - CTT Vilablareix

Tennis Taula

Tancat per vacances del 21 de
febrer al 14 de març. 

Tarda del conte:
La casa de la mosca fosca

Data:     Divendres 18
Hora:     A les 17.30 hores
Lloc:       Sala gran del local social
Preu:      Gratuït

Versió musical del conte La casa
de la mosca Fosca, un conte
popular rus (adaptat per Eva

Mejuto i Sergio Mora), amb un
grapat de personatges

representats per titelles i un
munt de cançons originals,

interpretades com sempre en
directe i acompanyades del

piano. Cada personatge té una
cançó amb un estil musical

diferent que va des del blues fins
al rock, la salsa o l'havanera. Una
proposta divertida i amb molt de

ritme que connecta amb tot el
públic familiar.

Inscripcions per whatsapp al 693817656

mailto:borsa@campllong.cat


Servei de podologia
Data:     Primer i últim dimarts de cada mes
Visites a domicili:    De 16.00 a 17.00 hores
Visites al consultori:   De 17.30 a 18.30 hores
Preu:    17 € / 23 € domicili
Per als Jubilats residents a Campllong sempre són 5€

Agenda d'activitats
FEBRER 2022 Campllong

Tota la programació de l’agenda està subjecta als canvis i restriccions dictats per les
autoritats sanitàries, per prevenir la propagació del COVID- 19. 

Les activitats proposades es realitzaran sempre en condicions de seguretat segons la
normativa vigent. 

Oficina del porta a porta

 
Cita prèvia: 972 46 15 04

 
 
 
 

Data:     Cada Dimarts 
Hora:     De 17.00 a 20.00 h
Lloc:       Ajuntament
Preu:      Gratuït

Contacte:
campllong@elgironesrecicla.cat

Novetats Biblioteca


