Agenda d'activitats
MARÇ 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.

Exposició especial:
Teresa Juvé

Teatre:
ZHU-ZHI Filla de Bhutan

Data:
Hora:
Lloc:
Preu:

Data:
Hora:
Lloc:
Preu:
Públic:

A partir del 8 i fins al 31
De 17.00 a 21.00 hrs
Local social
Gratuït

Els ulls savis de Teresa Juvé han vist desfilar davant seu
un segle d'història viva d'Europa: la dictadura de Primo
de Rivera durant la seva infantesa a Madrid, la Guerra
Civil a Barcelona, l'exili a Tolosa, a París, a Montgeron,
el retorn a casa el 1970. Les circumstàncies vitals que
ha travessat Teresa Juvé l'han convertit en una
humanista en el sentit més ple del terme: algú que ha
fet del respecte humà el valor suprem pel qual cal
lluitar abnegadament en els contextos més adversos.

Divendres 11
A les 20.00 hores
Sala gran local social
Gratuït
Tot públic

Aquest mes, el 8 de març commemorem el dia de la
dona treballadora, en aquesta ocasió des del local
social volem portar-vos una obra excepcional i
divertida, que toca un tema molt important per totes
les dones del món.... la felicitat.
Zhu-Zhi ve de Bhutan, un país situat en la serralada
dels Himàlaia i que exporta felicitat.
L'objectiu de la seva visita es explicar-nos quin el secret
per a ser feliç. Un fantàstic viatge per la complexitat de
l'ànima humana, la seva ombra i la seva llum, amb
humor i poesia.

Imprescindible reservar al: 693 817656 o
envia’ns un correu: localsocial@campllong.cat
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Jornada de portes obertes
El tractoret
Data:
Hora:
Lloc:
Preu:

Dissabte 19
De 10.00 a 11.30 h
Carrer de la Fira 7
Gratuït

Límit de 10 persones per franja horària:
de 10,00 a 10,30.
de 10,30 a 11,00. o de 11,00 a 11,30.

Demana cita prèvia al 972464457

Espai feina
Data:
Hora:
Lloc:
Preu:

Dimecres 9 i 23
De 9.00 a 14.00 h
Ajuntament
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

Tennis Taula
CTT Campllong - CTT Tramuntana B

Oficina del porta a porta
Data:
Hora:
Lloc:
Preu:

Cada Dimarts
De 17.00 a 20.00 h
Ajuntament
Gratuït

Contacte:
campllong@elgironesrecicla.cat

Bar del local social
Tancat per vacances del 21 de
febrer al 14 de març.

Data:
Hora:
Lloc:

Divendres 11
21:00h
Sala petita local social

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: 19 € / 25 € domicili
Per als Jubilats residents a Campllong sempre
són 5€

Cita prèvia: 972 46 15 04
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Novetats Biblioteca

T'agradaria llegir algun llibre en
especial?
O veure alguna pel·lícula?
Estem recollint propostes per fer la nostra
propera compra de llibres.
Vine a la biblioteca i digues-nos què
t'agradaria llegir.

Novetats Audiovisuals

