
Espai feina

Data curs:     Del 8 de novembre  al 18 de
desembre (cada dilluns)
Hora:     De 19.30 a 21.00 h
Lloc:        Sala de Lectura
Preu:      50 €

Agenda d'activitats
NOVEMBRE '21 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 3 i 17
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
 

Curs de skate
Data d'inici:     Dissabte 6
Hora:                 De 12.00 a 13.30 hores
Lloc:                   Pista de skate
Preu:                 18 € mes

Curs de Photoshop

Curs per aprendre a retocar fotografies per
tal de millorar-ne el color, la lluminositat,
eliminar imperfeccions, etc.

 

Reunió/Assaig de Pastorets
Data : Dissabte 6
Hora: 16:30h
Lloc: Davant l'església

Animem a tota la mainada 
a venir a participar!

Es definiran la resta de dies d'assaig

Colla Gegantera de Campllong

Data : Diumenge 7
Hora: Plantada a les 10h
Inici de la Cercavila 11:30h
Lloc: Parc del Migdia (Girona)

Si vols aprendre a tocar la gralla o timbal posa't en
contacte amb la colla gegantera a través del 
e-mail: collageganteracampllong@gmail.com

En Quirze sortirà a ballar a les Fires de Sant
Narcís de Girona 2021!

mailto:borsa@campllong.cat
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Tennis Taula

Data:      Divendres 12
Hora:     21h         
Lloc:       Local Social de Campllong

CTT Campllong vs TT Cassà 

Gran Recapte 2021

Del 19 al 27 de Novembre
     

X Trobada gegantera comarcal
del Gironès i el Pla de l'Estany
Data:      Diumenge 21 de Novembre
Hora:     10.00 h plantada de gegants
                11.00 h Passejada de gegants
Lloc:  Campllong     

Si vols aprendre a tocar la gralla o timbal posa't en
contacte amb la colla gegantera a través del 
e-mail: collageganteracampllong@gmail.com

Mostra de balls i ball comarcal
al arribar a plaçaAquesta activitat és gratuïta i requereix un mínim de 10

participants, si estàs interessada/t truca'ns al
693817656.

Data :        Cada Dilluns
Hora:         16.30 hores
Lloc:           Parc saludable  

 Xarxa d'itineraris saludables

Aparador de concienciació i foment de la
lectura de ficció i coneixements dirigit
especialment als infants, famílies i escoles
en relació a l'emergència climàtica.

Data:     Del 9 al 26 de novembre 
Lloc:        Sala de Lectura

Aparador del canvi climàtic



Agenda d'activitats
NOVEMBRE '21 Campllong

Data:     Divendres 26
Hora:     A les 17.30 h
Lloc:        Sala gran del Local social
Preu:      Gratuït

Cal inscripció prèvia trucant o
enviant un whatsapp al telèfon:

693817656

Espectacle:
La Calaixera d'en Peret

A La calaixera d'en Peret hi ha molts contes i
cançons. Podríem estar hores i hores remenant-ne
els calaixos i encara hi trobaríem alguna història per
explicar. És com un calaix de sastre on hi ha tota
mena d'històries: divertides, tristes, màgiques,
solidàries... que ens faran somriure o pensar i que
de ben segur ens faran volar la imaginació i passar
una bona estona. Per això cada sessió és diferent.
No és només un espectacle: en són molts, tancats
dins els calaixos, i s'adapten a cada sessió segons
l'edat dels infants, l'època de l'any i, si la sessió ho
requereix, un tema concret.

Novetats biblioteca

Visites a domicili: 
de 16.00h a 18.00h

Cita prèvia: 972 46 15 04
 
 
 
 

Data:     Primer i últim dimarts de cada mes
Hora:     De 18.00 a 20.00 hores
Lloc:       Consultori mèdic
Preu:     17 € / 23 € domicili, per als Jubilats
residents a Campllong sempre són 5€

Servei de podologia


