
Espai feina

Agenda d'activitats
DESEMBRE '21 - GENER '22 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 1 i 15
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
 

Tennis Taula

Campllong amb La Marató de TV3

Assajos de Pastorets

Dates : Diumenge 28/11
              Dissabte 4/12
              Diumenge 12/12
              Dissabte 18/12
Hora: Dissabtes a les 16:30h
            Diumenges a les 11h
Lloc: Dissabtes al pavelló i diumenges a l'església

Data:      Divendres 17
Hora:     21:00h         

CTT Campllong - CTT Arbúcies 

Data: Dissabte 11
Hora: A les 11h
Lloc: Local social
Preu: Gratuït

Espectacle de Nadal:
BUSCANT EL TIÓ

Dos científics busquen un objecte amb el transmissor de
freqüències: un objecte que fa màgia només al Nadal. El trobaran?
O potser necessitaran l'ajuda de tots els nens i nenes.

Buscant el tió és un espectacle infantil perfecte per abans de fer
cagar el tió. Un espectacle on hi ha música, contes, animació i al
final cagarem el tió!!
A càrrec de H6 Clown - www.h6clown.com

Cal inscripció prèvia trucant o enviant un
whatsapp al telèfon: 693817656

18 i 19 de Desembre
Vine i col·labora!

Veure programa a part

Servei de podologia
Data:     7 de Desembre
Hora:     De 11.00 a 13.30 hores
Lloc:       Consultori mèdic
Preu:     17 € / 23 € domicili, per als Jubilats
residents a Campllong sempre són 5€

Visites a domicili: 
de 11.00h a 12.00h

Cita prèvia: 972 46 15 04
 
 
 
 

mailto:borsa@campllong.cat
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Missa del Gall

Data: 24 de Desembre
Lloc: Jardins de l'Església
Hora: 19h

Representació dels Pastorets

Vine a veure la mainada del poble escenificant els Pastorets

Data: 24 de Desembre
Lloc: Església de Campllong
Hora: 18h

La QUINA de Nadal

Dates: 25 i 26 de Desembre, 1 i 2 de Gener
Lloc: Pavelló de Campllong
Hora: 18h 
Pots guanyar estades de cap de setmana, televisors,
 electrodomèstics, sopars i molt més...No t’ho perdis!!

Organitza: Museu d’eines antigues del Camp i d’oficis 
Tradicionals de Campllong i AE Campllong
Col·labora: Ajuntament de Campllong

Visita del Patge Reial

Data: 2 de Gener
Lloc: Local Social
Hora: 11-12:30h

Els nens i nenes de Campllong podran donar directament la
carta als Patges Reials de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient.

 

Servei de podologia

Data:     4 i 25 de Gener
Hora:     De 16.00 a 18.30 hores
Lloc:       Consultori mèdic
Preu:     17 € / 23 € domicili, per als Jubilats
residents a Campllong sempre són 5€

Visites a domicili: 
de 16.00h a 17.00h

Cita prèvia: 972 46 15 04 
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Bibliocarretó de la diversitat

Data: Del 18 de Gener al 4 de Febrer
Lloc: Local Social de Campllong

Durant tres setmanes tindrem un bibliocarretó amb
58 llibres on els protagonistes tenen diverses
discapacitats (físiques, sensorials, intel·lectuals, entre
altres).

Amb la col•laboració del Servei de Biblioteques
 de la Diputació de Girona

Cavalcada de Reis
En Melcior, en Gaspar i en Baltasar i els seus patges arribaran a Campllong ben
puntuals! Tal i com van fer l'any passat, passaran a casa dels nens i nenes per tal
d’evitar les aglomeracions al carrer i gaudir d’aquesta festa en condicions de
seguretat. És aconsellable que la mainada esperi els Reis a casa amb el fanalet ben
il·luminat per tal que Ses Majestats us puguin veure bé. La recepció oficial amb la
salutació dels 3 reis la podreu veure en directe a través del canal de Youtube de
l'Ajuntament.

Data: 5 de Gener
Hora: 18h

 

A partir de les 18:00 h la colla de Grallers i Timbalers de Campllong es desplaçaran
per diferents punts del poble per animar i fer xerinola!

És imprescindible fer RESERVA PRÈVIA totes les famílies que vulguin rebre als Reis a casa seva. Cal que es posin en
contacte amb l’Ajuntament (972461504) o enviïn un WhatsApp al 693817656 o al 664050514.

 
Data límit inscripció: 29 de desembre, per tal de planificar el recorregut i ajudar als Reis.


