
AGENDA   ACTIVITATS JULIOL 
Campllong  2021 

        

Tota la programació de l’agenda està subjecta als canvis i restriccions dictats per d’autoritats 

sanitàries, per prevenir la propagació del COVID- 19.  

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

 

 

CURS INTENSIU DE SKATEBOARD 

Dies:   A partir del dia 1 

Dimarts i dijous  

Hora:      18.30 a 19.30 h 

Preu:    55 € el curs 

Lloc:        Pista de skate de Campllong 

 
Curs adreçat a persones de  totes les edats,  que 

vulguin aprendre tècniques i trucs bàsics d’equilibri. 

Considerem l’skateboard com un esport fantàstic, 

potent, creatiu, que enganxa, i que té uns beneficis 

físics i mentals importants. 

Préstec de SKATE, per a les persones que no tinguin 

material i vulguin provar! 

Per la pràctica recomanen l’ús de proteccions 

(genolleres i colzeres) i sabatilles amb sola plana. 

 **Ús de Casc obligatori. 

  

Inscripcions fins al 25 de juny. 

Places limitades! 

 

 

 

 

MUSICANT: CONCERT PRESENTACIÓ 

HELENA ROSICH + QUARTET 

Dia:   Dimecres 14 

Hora:       20.30 h presentació i a les 20.00 h concert 

Preu:   Gratuït 

Lloc:        Jardins de l’església 

 

 

 

 

 

 

Cançons imprescindibles en clau de jazz: Una 

vetllada plena de sensibilitat i de textures 

musicals a traves de la seva veu rica amb 

matisos i expressivitat. 
 

 
RECORDAR-VOS TAMBÉ QUE ELS 

EMPADRONATS/DES A CAMPLLONG PODEN 

ADQUIRIR LES SEVES ENTRADES AMB EL 50% DE 

DESCOMPTE A LES OFICINES DE L’AJUNTAMENT. 

 

NOVETATS 

Segueix tota l’activitat del Local Social i la Sala de 

Lectura a les xarxes socials: 

Facebook: Ajuntament de Campllong 

Instagram: @localsocialcampllong 
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AGENT DIGITAL 

 
Tot el que necessites saber de 
la gestió telemàtica. 
 

T’ajudem! 
 
Truca al 972.011.667 o bé escriu 

un correu electrònic a: 

treballiformacio@girones.cat 

 

Atenció presencial al nostre municipi 

els dies 6 i 20 de juliol, demana cita! 

 

TALLER DE CIRC 

Dia:   Divendres 16 

Hora:       18.00 a 20.00 h 

Preu:   Gratuït 

Lloc:        A les afores del pavelló 

 
3 racons:  

Un de creatiu amb bombolles gegants de sabó, 

mocadors de colors, dansa i moviment. 

Un de malabars, diablos i bitlles. 

un d’equilibri amb slak-line i rodaboles (corda fluixa i 

jocs d’equilibris) pots venir amb els teus amics i 

amigues i gaudir d’una tarda diferent i especial. 

ESPAI FEINA 

Dia:   Dimecres cada 15 

dies (14 i 28 de juliol) 

Hora:       9.00 a 14.00 h 

Preu:   Gratuït 

Lloc:        Ajuntament 

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 

Si busques feina envia una petició d’entrevista a 

la Borsa de Treball de Campllong 

borsa@campllong.cat t’ajudarem a trobar feina el 

més ràpid possible.  

 

SERVEI DE PODOLOGIA 

Dia:  Aquest mes només hi haurà visita el dia 6 de 

juliol. 

Hora d’estiu :    De 17.00 a 18:30 h  

Preu: 17€ / 23€ visites a domicili  

Lloc: Consultori mèdic local. 

Visites a domicili: de 16.00h a 17.00h 

Cita prèvia: 972 46 15 04 

 

Per als Jubilats residents a Campllong sempre són 5€ 
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DESCARREGAT LA APP DE 

L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG  

Si et vols mantenir informat del poble de Campllong, de 

les novetats, notícies i incidències de forma ràpida, 

segura i respectant la llei de protecció de dades, 

descarregat l’aplicació. 
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVETATS BIBLIOTECA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


