
  AGENDA MAIG 2021 
 Campllong   

        

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.   

 

 

XARXA D’ITINERARI SALUDABLE  

 

Dia: Cada Dilluns  

Hora: 16.30 a 17.30 h 

Preu: Gratuït 

Lloc: Punt de trobada parc saludable  

 

Aquesta activitat es desenvoluparà amb un mínim 

de participants. Interessats/des truqueu a l’Estela 

Gómez al telèfon 677028414 o envieu un correu 

a estelafisio28@gmail.com 

 

PUNT INFOENERGIA 

Punt d’informació 

Dia: Dijous 6 

Hora: 9.30  a 13.30 h 

Preu: Gratuït 

Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament 

 

El tècnic del Servei Comarcal d’Energia es 

desplaçarà a l’Ajuntament de Campllong, per 

donar assessorament  en la despesa energètica 

a la llar i els serveis, en la instal·lació 

d’energies renovables als habitatges, i dels  

avantatges del cotxe elèctric, entre d’altres.  

Cita prèvia, al telèfon 972461504 o 

ajuntament@campllong.cat 

 

 

PREINSCRIPCIONS CASAL D’ESTIU 

Empadronats a Campllong: 

Del 3 al 9 de maig 

Obertes: 

Del 17 al 23 de maig 

 

Informació i criteris de puntuació al 

www.elcastellet.cat o bé contactant amb 

l’Ajuntament de Campllong 

cultura@campllong.cat 

 

PRESTECS DE JOCS DE TAULA 

Dia:   A partir del 4 de maig 

Hora:      A  partir de les 17.00 h 

Preu:  Gratuït 

Lloc:        Sala de lectura 

 

Préstecs  

de jocs de taula!! 

Gaudeix amb la teva família 

Amb aquesta proposta educativa. 

  

Per temps limitat!!  

Truca’ns 693817656 
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AGENT DIGITAL 

Sol·licituds d’Ajut de menjador 2020/2021 

Dia: Cada dimarts 

Hora: 9.00  a 14.00 h 

Preu: Gratuït 

Lloc: Ajuntament 

 

Durant el mes de maig es 

durà a terme la campanya de 

beques menjador.  

Durant aquest període el servei d’agents digitals 

es destinarà a aquest fi. Enguany la gestió de les 

beques menjador serà 100% telemàtica  

 
Demana cita: al telèfon 972461504 o  

ajuntament@campllong.cat

 

ESPAI FEINA 

Dia:   Dimecres cada 15 dies (5 i 19 de maig) 

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 

SERVEI DE PODOLOGIA 

 

Dia:  Primer i últim dimarts de cada mes. 

Hora:    De 18.00 a 20.00 h  

Preu: 17€ / 23€ visites a domicili  

Lloc: Consultori mèdic local. 

Visites a domicili: de 16.00h a 18.00h 

Cita prèvia: 972 46 15 04 

 

Per als Jubilats residents a Campllong sempre són 5€ 

  

 
APARADOR DE VIATGES 

Dia:   A partir del 25 de maig 

Hora:      A partir de les 17.00 h 

Preu:  Gratuït 

Lloc:        Sala de lectura 

 

Vols planificar  

les teves  

Vacances? 

 

Doncs, en aquest aparador trobaràs moltes idees per 

gaudir de les teves vacances. Excursions, passejades i 

llocs màgics per descobrir.  
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NOVETATS BIBLIOTECA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVETATS 

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

Lectura a les xarxes socials: 

Facebook: Ajuntament de Campllong 

Instagram: @localsocialcampllong 

 

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. 
 

 

  

 

 
 


