
Agenda d'activitats
octubre 21 Campllong

Inici dels cursos del 
local social

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. 

 
A partir del divendres 1 d'octubre.

 
Inscripcions al següent enllaç: 

https://forms.gle/d1VvzgYZDRNiTjFB7
 

Informació al telèfon 693817656, demana el link
per whats app

 

 Xarxa d'itineraris saludables

Aquesta 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  

Punt d'Infoenergia
Data:     Dijous  7
Hora:     De 9.30 a 13.30 hores
Lloc:       Ajuntament de Campllong 

Com puc estalviar energia a casa? , Vols entendre les factures
d'energia elèctrica? Quins avantatges té el cotxe elèctric? 

 
Cita prèvia, al telèfon 972461504 o

ajuntament@campllong.cat
 Encara queden places als

següents cursos:

Data:     Dimarts  
Hora:     De 17.00 a 18.30 hores

Curs de anglès Infantil: dirigit a infants de 3r a 5è
de primària

Curs d'anglès inicial

Data:     Dilluns
Hora:     De 20.15 a 21.15 hores

Curs de Francés Inicial

Data:     Dijous 
Hora:     De 19.30 a 20.30 hores

Curs de BTT infantil

Curs de Gimnàs de manteniment

Data:     Dimarts i divendres
Hora:     De 11.00 a 12.00 hores

Curs de Condicionament físic
Data:     Dimarts
Hora:     De 19.30 a 21.00 hores

Curs d'Aquarel·la
Data:     Dilluns 
Hora:     De 19.00 a 20.30 hores

Data:     Dimarts
Hora:     De 17.15 a 18.45 hores

Espai feina

Data:     Dimecres 6 i 20
Hora:     A partir de les 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
 

mailto:ajuntament@campllong.cat
mailto:borsa@campllong.cat
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Curs per aprendre a
retocar fotografies per
tal de millorar-ne el
color, la lluminositat,
eliminar imperfeccions,
etc.

 

Inscripcions obertes curs de
skate

Data curs: Dissabtes cada 15 dies. 
A partir del 6 de novembre
Hora:          De 12.00 a 13.30 hores
Lloc:            Pista de skate
Preu:          18 € mes

Inscripcions obertes  fins al 22 d'octubre

Mínim 6 persones

Colla gegantera de Campllong

Data:      Diumenge 10
Hora:     10.00 h plantada de gegants
                11.00 h balls de plaça
Lloc:       Guíxols Arena
Preu:      Gratuït

En Quirze sortirà a ballar!! 
 VILA GEGANTERA 2021 SANT

FELIU DE GUÍXOLS
 

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

Inscripcions obertes curs de 
Photoshop

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 €

Servei de podologia

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€

Visites a domicili: 
de 16.00h a 18.00h

Cita prèvia: 972 46 15 04
 
 
 
 

Inscripcions obertes fins al 22 de octubre



Durant tot el matí visites guiades al
fons d’eines
Presentació de la màquina de batre
antiga (trilladora) . AJURIA
A les 11:30h actuació dels grallers i
timbalers de Campllong
A les 12h vermut musical amb
l’actuació d’ Emma Yuzz & Alverd Oliva

Data:      Diumenge 17
Hora:      A partir de les 9.00 del matí
Lloc:       C/ de la Riera, 4 , Pol. Ind. Les Ferreries
Preu:      Gratuït
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Jornada de portes obertes del
Museu d'eines antigues del
camp i d'oficis tradicionals de
Campllong. Data:     Divendres 29

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

Per la castanyada
narrarem tot de contes
d'esperits, monstres,
morts i fets
misteriosos, però
sempre amb el bon
humor que ens
caracteritza. Prepareu-
vos per a una sessió de
contes de por que fan
riure!

Cal inscripció prèvia trucant o
enviant un whatsapp al telèfon:

693817656

L'hora del conte: 
Castanyada de por

Port Aventura per Halloween 
Data:     Dissabte 6 de novembre
Hora:     Tot el dia
Lloc:       Port Aventura
Preu:      45 €

Des de la Zona Jove Gironès es
vol organitzar una sortida
mancomunada a Port Aventura
per Halloween el proper dissabte
6 de novembre per a joves del
Gironès. El cost per als i les
participants serà de 45€ (que
inclou l’entrada al parc i el
transport) i des del Consell
Comarcal del Gironès es
gestionaran les inscripcions i els
pagaments.

Inscripcions:
Fins  al 22 d'octubre

www.zonajovegirones.cat 

Novetats biblioteca

http://www.zonajovegirones.cat/

