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El gra i la palla

Carta de l’alcalde

En aquest darrer Ple celebrat el 26 de setembre 
s’han aprovat les modificacions a les ordenances fis-
cals per l’any vinent. Un dels canvis que ha proposat 
l’Equip de govern ha estat el d’aplicar un increment 
en l’IBI a aquelles cases que restin abandonades i 
desaprofitades per al seu ús com a habitatges. 

Aquest increment, que ens marca la llei la possibili-
tat d’aplicar-lo o no, no té altra intenció que tocar la 
campaneta de la consciència dels propietaris per tal 
que decideixin fer alguna cosa per recuperar aquests 
habitatges per al seu normal ús. 

L’Ajuntament, amb això, fa un primer pas cap una lí-
nia determinada, la de no deixar que les cases del 
poble de tota la vida es perdin ja que a pagès, avui 
dia, és quasi impossible poder fer-hi una casa nova. 
I, vist que hi ha molta gent que voldria viure a pagès, 
diguem doncs que tot plegat és una autèntica contra-
dicció (a Campllong tenim 10/12 cases en un estat 
lamentable).

Potser és per manca de finançament per part dels 
propietaris, per falta de projecte o per disputes 
familiars. En tot cas, sigui quina sigui la qüestió, 
creiem que és hora de donar un impuls a l’arranja-
ment d’aquests edificis tenint en compte que algun 
d’aquests són emblemàtics en el seu veïnat. 

Sospesant pros i contres, crec necessari iniciar una 
acció progressiva en favor d’incentivar que els pro-
pietaris decideixin posar solució a aquesta situació. 
És en aquest sentit que el Ple va aprovar l’augment 
d’un 50% de l’impost d’IBI a aquells que tinguin les 
cases abandonades o desocupades de forma per-
manent. 

Per altra banda, dins d’aquest exercici, proposarem 
l’aprovació de diverses mesures per afavorir els 
arranjaments d’aquests habitatges als quals se’ls 
apliqui l’augment de l’IBI, tal com subvencionar o 
bonificar una part de l’impost de les obres (ICIO), 
sempre amb la intenció d’incentivar que s’arreglin 
aquests béns que són de propietat privada però que 
seria discutible en més d’un cas si es poden deixar 
ensorrar. 

Una altra actuació que l’Ajuntament pot oferir a 
aquells propietaris que hi estiguin interessats seria 
la cessió pública del bé per a utilització com a habi-
tatge social. L’Ajuntament arranjaria i transformaria 
els habitatges per al seu ús i els posaria a lloguer per 
als joves del nostre poble. En aquest cas, la cessió 
seria per un termini suficient perquè les administra-
cions actuats recuperessin la inversió (el lloguer de 
l’habitatge amortitzaria la inversió) i amb l’única in-
tenció de posar a disposició per a gent del poble una 
casa per viure i evitar-ne la ruïna o el deteriorament, 
amb l’opció que a partir de 5 o 10 anys, i si les neces-
sitats familiars li convinguessin, el propietari podria 
recuperar la casa assumint el deute pendent. 

En tot cas el que heu llegit fins ara no deixa d’ésser 
literatura, això sí, més o menys bona a les vostres 
orelles segons la implicació que hi pugueu tenir. El 
que sí us puc dir és que les iniciatives estan bé que 
comencin per això: un relat en aquest cas amb moltes 
ganes de fer-lo realitat. De veritat que m’agradaria 
que el principal escull fos el de trobar finançament 
per part de l’Ajuntament.

Crec que tots plegats hem de fer poble. Aquestes fór-
mules van en aquest sentit i es pot fer amb aquestes 
solucions que he anat desgranant en aquest escrit o 
potser amb alguna altra fórmula encara millor que 
algú de vosaltres pot tenir al llegir aquests propòsits 
i consideracions.

Us desitjo a tots/es molta sort i salut. 

QUÈ FAREM AMB EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC?

Lluís Freixas i Vilardell, 
Alcalde de Campllong
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RESUM DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GO-
VERN LOCAL DEL DIA 5 DE MAIG DE 2019

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària d’11 d’abril de 2019.

2.- Aprovació expedient de contractació de les 
obres d’arranjament del paviment del pavelló. 
Inici licitació per import de 117.639,31 €.

3.- Aprovació de l’autorització, disposició i reconei-
xement de l’obligació de la despesa de la contra-
ctació de professors/monitors dels cursos del Local 
social del primer trimestre de 2019. 
Factura de Joan Colls Llobet per import de 6.608,25 €.

4.- Aprovació de l’autorització, disposició i reconei-
xement de l’obligació de la despesa de impressió 
del llibre "Campllong. Crònica del segle XX". 
Factura de Cubert Edicions, SL per import de 10.634  €.

5.- Xarxa local de tributs de la Diputació de Girona. 
Aprovació comptes de recaptació 2018

INSPECCIÓ TOTAL
PENDENT ANY 
ANTERIOR 268.140,22 € 476.254,96 € 744.395,18 €

CÀRRECS 716.743,55 € 124.169,01 € 840.912,56 €
INGRESSOS 734.854,97 € 495,616,66 € 1.230.471,63 €
BAIXES 3.216,31 € 0,00 € 3.216,31 €
PENDENT A
31/12/18 246.812,49 € 104.807,31 € 351.619,80 €

RESUM DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUN-
TAMENT DEL DIA 23 DE MAIG DE 2019

1.- Aprovació de l’esborrany de les actes de la sessió 
ordinària del 28 de març de 2019 i les sessions extra-
ordinàries i urgents dels dies 1 i 29 d’abril de 2019

2.- Aprovació d’un nou conveni entre l’Ajunta-
ment de Campllong i el Consorci de les vies ver-
des de girona per a la gestió de les vies verdes del 
municipi. 

3.- Dissolució i liquidació del Consell d’Iniciatives 
Locals per al Medi Ambient de les comarques de 
girona (CILMA)

4.- Establiment de les Festes Locals 2020.
Seran els dies 8 de juny, dilluns de la Festa Major de Cassà de 
la Selva i 24 d’agost, dilluns de la Festa Major de Campllong. 

5.- Donar compte de les resolucions dictades per 
l’alcaldia des de l’última sessió plenària, de la núm. 
65/2019 a 111/2019

6.- Assumptes urgents
6.1.- Aprovació inicial de l’inventari de camins. Exposi-
ció pública fins el 30/09/2019. 

7.- Qüestions d’alcaldia-presidència
El Sr. Alcalde comunica als assistents que ja s’han finalitzat els 
tràmits per al nomenament del nou Jutge de Pau titular que 
ha recaigut en la persona d’Esteve Prunell Ciurana, i el Jutge 
de Pau substitut que serà la sra. Anna Bancells Bagudanch. 
Alhora, el Sr. Freixas aprofita per agrair els serveis de la Maria 
Cufí Portes (la Maria de Can Barris) que ha ostentat el càrrec 
de Jutgessa de Pau fins avui. 

Tot seguit comenta que des del darrer Ple ha assistit en nom 
de l’Ajuntament de Campllong a les Comissions d’Urbanisme 
de Girona, al dia de les esquadres i als 40 anys d’ajuntaments 
democràtics. 

Per acabar, fa esment de l’arribada de la fibra òptica al mu-
nicipi, després de treballar-hi molt per tal que les empreses 
despleguessin la xarxa pel municipi, sembla que finalment a 
dia d’avui ja s’està cablejant el municipi i en breu serà una 
realitat poder tenir un servei de comunicacions a l’alçada de 
l’època que ens toca viure. 

8.- Regidories. Donar compte dels assumptes i ges-
tions realitzades
En primer lloc, el regidor sr. Àlex Carrera comenta: "Ja fa 
vuit anys vaig entrar al Ple de l’Ajuntament com a regidor de 
Cultura i educació. Ha estat un repte il·lusionant i un treball 
d’aprenentatge durant aquest temps. Des de la meva regidoria 
hem pogut estrenar la Llar d’infants del poble, engegar dife-
rents propostes d’activitats educatives al Local social, donar 
continuïtat al casal d’estiu i gestionar des de l’Ajuntament el 
festival Musicant, entre d’altres coses. Crec que vuit anys a 
l’Ajuntament són suficients i reconec que la il•lusió que tenia 
els primers anys no és la mateixa que tinc ara i toca donar 
pas a noves cares i noves maneres de fer. Vull agrair a les 
treballadores i treballadors d’aquest Ajuntament la seva tas-
ca. La seva predisposició i actitud per fer la feina ben feta són 
fonamentals per tirar el poble endavant. I per acabar, podeu 

Cop d’ull a les actes municipals
NOTA: El text complet de les actes es pot consultar a: 
https://www.seu-e.cat/web/campllong/govern-
obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa
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Cop d’ull a les actes municipals
comptar amb mi perquè la meva intenció és continuar parti-
cipant i col·laborant en les diferents activitats que es fan a 
Campllong".

Tot seguit, la regidora sra. Roser Freixas comenta el desenvo-
lupament de la 37a. Fira Comarcal de Primavera que va tenir 
lloc al municipi els dies 27 i 28 d’abril de 2019. Reproduïm tot 
seguit el balanç de la Fira que han redactat els serveis de Co-
municació (vegeu el text a la transcripció sencera a l’adreça 
esmentada a l’inici de la secció de "Cop d’ull a les actes mu-
nicipals".

La Regidora sra. Sílvia Bosch fa saber que properament els 
Serveis socials municipals atendran al Local Social en horari 
de tarda 1 hora al mes, amb la intenció de fer més fàcil el con-
tacte i recopilar les demandes dels usuaris. 

Els regidors reunits també comenten que ja s’han realitzat les 
inscripcions de la Llar d’Infants per al curs 2019/2020 i les del 
Casal d’estiu que enguany i, d’acord amb el contracte subscrit 
amb el licitador que va guanyar el concurs, es farà a través de 
l’empresa que executa el casal. 

Finalitza el torn de paraules el regidor Sr. José Luís Zúñiga 
comentant que un cop revisat l’informe de comprabilitat ener-
gètica s’ha detectat una baixada dels consums excepte en els 
comptadors de l’Ajuntament i el Local Social.

RESUM DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DEL DIA 12 DE JUNY DE 2019

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió 
anterior de data 5 de maig de 2019

RESUM DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUN-
TAMENT DEL DIA 12 DE JUNY DE 2019

1.- Ratificació de la urgència de la sessió

2.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió 
anterior de data 23  de maig de 2019

RESUM DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUN-
TAMENT DEL DIA 15 DE JUNY DE 2019

A la vista dels resultats de les Eleccions Municipals celebrades 
el dia 26 de maig de 2019, per a la renovació de la totalitat dels 

membres de les Corporacions Locals, l’Ajuntament de Camp-
llong queda format per: 

LLUÍS FREIXAS VILARDELL - Alcalde
ÀLEX ALSINA PUERTAS – 1r. Tinent d’Alcalde
ROSER FREIXAS PUIG – 2n. Tinent d’Alcalde
SÍLVIA BOSCH I AGUSTÍ
GEMMA JOHÉ I BARNÉS
PAULA TUBERT I CASALS
JOAN DESCALS I RABAT

Tot seguit transcrivim les paraules de la sra. Gemma Johé 
Barnés, cap de llista pel partit ERC-AM:

"Gràcies per venir. Nosaltres el que pretenem és fer una 
oposició en positiu, una oposició valenta i una oposició ge-
nerosa, amb uns principis d’escolta i diàleg tant pels nostres 
votants com els de l’altra part, per respecte tant a uns com 
als altres. Com que representem quasi el 50% dels votants 
de Campllong, per això demanem que se’ns considerin les 
mocions que puguem, propostes i textos que puguem pre-
sentar, se’ns tingui informats de tot i que hi hagi una bona 
entesa que almenys per nosaltres hi serà segur. Estem con-
tents perquè això és l’inici d’una democràcia al consistori de 
Campllong i també el que pretenem en definitiva és sumar 
i treballar pel poble amb tot el que això suposa i sobretot, 
sobretot, ser útils. Gràcies". 

Tot seguit transcrivim les paraules del Sr. Lluís Freixas Vilar-
dell, Alcalde, cap de llista pel partit JUNTSxC:

"Veïns i veïnes de Campllong. En primer lloc agrair-vos la vostra 
confiança que és la que em permet estar parlant avui aquí. Segur 
que no us defraudarem i complirem amb el nostre programa. 

Voldria en primer lloc tenir un pensament per aquells politics 
catalans que no poden anar dormir a casa i que estan a la 
presó o a l’exili pel fet de fer la política demandada pels seus 
electors, vaja contradicció, no? Voldria sumar-me a la deman-
da d’una solució política per a Catalunya i que sigui quan més 
aviat millor!  

També voldríem fer un reconeixement públic als regidors que 
aquests últims quatre anys han col•laborat aportant i dedicant 
una part del seu temps l’Ajuntament i, per tant, al poble:  

- En David Bou que va estar amb nosaltres un temps relativa-
ment curt, però caracteritzat per a la seva creativitat. 
 
- En José Luis Zúñiga del qual he de dir que les seves idees no 
han interferit de cap forma en el dia a dia i el podríem classi-
ficar de "pencaire" número 1 d’aquesta legislatura passada. 

- L’Eliseu Carreras, que s’ha mostrat sempre com a persona amb 
criteri propi, sabent portar les coses amb tranquil·litat i bon fer. 
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Cop d’ull a les actes municipals 
- L’Ester Roqueta, que ha estat vuit anys a l’equip de govern, i 
a la qual vull agrair que, tot i que els últims anys vivia lluny de 
Campllong, ha continuat desenvolupant la seva tasca i en oca-
sions ho ha fet amb una intensitat afegida, per exemple durant 
la Festa Major passada.

- L’Àlex Carrera ha estat vuit anys amb nosaltres, els últims 
com a Tinent d’alcalde. Sempre desenvolupant les tasques as-
signades amb puntualitat i tarannà propi, demostrant al llarg 
d’aquest temps criteri i capacitat de treball amb equip.

Per a tot ells la gratitud de l’Alcalde, dels regidors i de tots els 
veïns de Campllong.  I ja sabeu com és aquest poble, encara 
que hàgiu deixat les vostres tasques de representants públics, 
us esperem com a ciutadans "pencaires" en el dia a dia en el 
voluntariat del nostre poble.

Us demanaria un aplaudiment per a tots ells. 

Aquestes eleccions han estat diferents ja que tots els veïns 
han tingut l’oportunitat de triar a qui votar: una llista nova 
amb inscripció a ERC i la llista de Junts x Campllong on es 
presentaven els regidors que continuen de l’anterior man-
dat, amb una important renovació d’inquietuds i ganes de 
fer. L’equip i el programa triat pels veïns/es ha estat el de 
Junts x Campllong. I és amb aquest ideari que ens posarem 
a treballar. 

El programa de treball es centra molt especialment en les per-
sones, el seu benestar i confort, pensant molt especialment en 
la gent de més edat: Fomentant l’envelliment actiu, l’ampliació 
de l’atenció domiciliària, ajudes a la dependència i al Casal de 
la Gent Gran. 

També facilitarem la potenciació de l’esport local, participant 
en el sosteniment dels equips existents i en els de nova cre-
ació, generant i modernitzant espais per a desenvolupar les 
activitats esportives.

Increment dels recursos de seguretat o vigilància.

Manteniment del nostre llistó en educació. Actualment tenim 
una de les llars d’infants i un dels casals amb mes solvència 
i carisma de les nostres contrades. Volem que els nostres 
nens/es tinguin encara una millor educació si pot ser. És per 
això que posarem en joc recursos i mitjans per aconseguir 
tornar a tenir escola a Campllong. Sabem que és un repte 
gegantí però creiem que la nostra obligació és tirar endavant 
la iniciativa.

La relació i suport a totes les associacions que tenim i que 
es puguin crear en un proper futur, que la seva prioritat sigui 
la d’agrupar gent per a crear voluntariat per a fer activitats 
per als nostres veïns i veïnes, també gaudirà de tot el nostre 
suport. 

El Local Social continuarà amb els cursos i les activitats que 
tant bons resultats han tingut fins ara.

Incentivarem l’estudi i el treball dels nostres joves.

Farem  un poble més sostenible, incentivant el transport públic 
els vehicles elèctrics, intentant que els nostres veïns cuidin el 
reciclatge i l’estalvi energètic.

El nostre poble ha estat i continuarà essent líder en activitats 
culturals i de lleure amb la Fira, la Festa Major, el Musicant, 
activitats de Nadal, teatre, curses i caminades i altres activi-
tats per a tots els públics.

Publicació del Gra i la Palla i edició de llibres.

Farem tot això sense descuidar el dia a dia dels serveis, ni de 
les nostres infraestructures, aquelles que ens han costat anys 
i esforç arribar a aconseguir.

Pensarem en la renovació dels paviments de les nostres vies 
de comunicació, vies, camins, carrers i places, mantindrem i 
millorarem els nostres edificis públics (Local Social, Pavelló, 
Ajuntament, Museu, Cementiri i potser l’església). Durant 
aquest mandat totes les lluminàries del municipi esdevindran 
de baix consum i de cap manera descuidarem l’espai natural 
on estem (rieres, zones verdes, jardins...) ni la mobilitat en 
aquestes zones.

Les relacions amb els pobles veïns continuaran essent 
fluides, correctes i col·laboracionistes, buscant si cal anar 
junts per portar a terme activitats, tasques o obres. Per 
exemple, ara tenim entre mans doncs la carretera de Riu-
dellots, el futur carril bici fins a Cassà, etc. i una altre obra 
que vindrà amb un FEDER o obres que requereixin d’aques-
ta col•laboració puntual, o continuada. També actualment 
tenim un agermanament amb San Valentino in Abruzzo. Cre-
iem que hem de potenciar aquest agermanament, natural-
ment si el Comuni italià hi està d’acord. També hi va haver 
eleccions allà i convé generar un contacte amb ells a veure 
com ho continuem això. 

Tot això que està escrit en el nostre programa, ho portarem 
a terme des del nou equip de govern de Campllong i està clar 
que això ho haurem de fer amb la vostra col•laboració, per la 
qual cosa requerim de totes les veïnes/s el vostre suport, la 
vostra critica constructiva, la vostra assistència a qualsevol 
consulta ciutadana, presencial o mitjançant enquesta i, el que 
és principal, la vostra participació en tot i per a tot. Que tin-
guem salut i que la resta ja vindrà.

Desitjo que encertem amb la línia que ens heu encomanat i 
junts hem traçat. Campllonecs, campllonenques, que tingueu 
salut i sort tots plegats per portar-ho a terme ja que el repte 
s’ho mereix. Bon dia i moltes gràcies".
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Cop d’ull a les actes municipals
RESUM DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUN-
TAMENT DEL DIA 4 DE JULIOL DE 2019

1.- Establiment de la periodicitat de les sessions or-
dinàries del Ple 
Tindran lloc l’últim dijous de cada 3 mesos, a les 20:00 hores a 
la sala d’actes petita de la planta baixa de l’Ajuntament. Concre-
tament, seran l’últim dijous de març, juny, setembre i desembre. 

2.- Designació de membres corporatius als dife-
rents òrgans col•legiats municipals
Comissió especial de comptes, mancomunitat de la conca de 
l’Onyar, Consell d’administració de Campllong iniciatives SAU, 
Museu d’eines antigues del camp i oficis tradicionals de Camp-
llong, Comissió d’agermanament entre l’Ajuntament de Camp-
llong i Sant Valentino in Abruzzo, etc.

3.- Constitució de la junta de govern local i periodi-
citat de les seves sessions
Tindrà lloc el segon dijous de cada mes, a les 20:00 hores. 

4.- Règim de dedicacions, retribucions, assistènci-
es i dietes dels membres electes
L’Alcalde té una dedicació parcial de 30 hores setmanals (75% 
de la jornada) i 25.200 € anuals, distribuïts en 14 pagues, par-
cialment subvencionat per la Generalitat de Catalunya.

La resta dels regidors: 
- Assistència al Ple: ordinari, 100 €/sessió; extraordinari, 50 
€/sessió (màxim 8 sessions anuals) .
- Assistència a la Junta de Govern Local: ordinària, 150 €/ses-
sió, extraordinària 100 €/sessió (màxim 12 sessions anuals).
- Assistència a la comissió especial de comptes i a les meses 
de contractació, 50 €/sessió.
- Suplències de l’Alcaldia (Tinents d’Alcalde): 150 €/setmana.

A més,  l’Alcalde i regidors tenen dret a ser indemnitzats per 
les despeses ordinàries per l’exercici del càrrec, prèvia acre-
ditació documental d’aquestes.

5.- Notificació de les convocatòries de les sessions 
dels òrgans col•legiats, que seran mitjançant apli-
cacions electròniques 

6.- Aprovació inicial modificació de crèdit 
1CE4/2019 inversions financerament sostenibles
Finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals 
per import de 13.220,69  €.

7.- Aprovació inicial modificació de crèdit 
2CE5/2019 
Es  finança amb càrrec a baixes de crèdits de despeses d’al-
tres aplicacions pressupostàries no compromeses del pressu-
post vigent, per import de 24.316,68 €

8.- Aprovació inicial modificació de crèdit 1TC6/2019 
Transferència de crèdit del pressupost de despeses de la cor-
poració per import de 15.000 €

9.- Aprovació inicial modificació de crèdit 2SC7/2019 
A finançar amb càrrec a romanent de tresoreria per a despe-
ses generals provinent de la liquidació de l’exercici 2018, per 
import de 68.950 €

10.- Ratificar decrets d’alcaldia
Decret 2019DECR000153 de delegacions de l’alcaldia a favor 
de la junta de govern, Decret 2019DECR000155 de nomena-
ment dels tinents d’alcalde, decret 2019DECR000159 de distri-
bució de la gestió municipal en àrees.

RESUM DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GO-
VERN LOCAL DEL DIA 18 DE JULIOL DE 2019

1.- Contracte menor de serveis de sonorització i 
il•luminació del Musicant 2019
Adjudicatari Carles Xirgu Puig per import de 8.554,70 €

2.- Adjudicació contracte menor subministrament 
conjunt de jocs infantils. 
No tramitat. 

4.- Assumptes urgents. 
Aprovació dels preus públics dels concerts del 16è festival Mu-
sicant... 2019.

RESUM DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GO-
VERN LOCAL DEL DIA 21 D´AGOST DE 2019

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió 
anterior de data 18 de juliol de 2019

2.- Aprovació de la certificació de l’obra de millora 
acústica del Local social 
Per import de 17.539,47 €

3.- Aprovació de la pròrroga del contracte d’obres 
d’arranjament del paviment del pavelló 
S’ha fixat fins el 17 de setembre de 2019

4.- Contracte menor de subministraments i 
instal•lació d’un conjunt de jocs infantils. 
Adjudicatari Benito Urban, SLU per import de 6.592,08 €
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La  vida del pobleObres i gestió municipal

A mitjan juliol es van iniciar les obres de substitució del paviment 
del pavelló. Es va demolir el paviment antic i es va construir una 
nova solera de formigó armat sobre una base drenant amb la 
interposició de capes aïllants i impermeabilitzants. També es va 
instal·lar un sistema de drenatge i ventilació pel seu perímetre.  

Manca realitzar el paviment sintètic definitiu que serà continu 
de poliuretà, per la seva funcionalitat, prestacions i durada; i 
el marcatge dels terrenys de joc.
 
Aquesta obra està subvencionada en part per la Diputació de 
Girona, amb un import de subvenció de 45.000 €. 

Com a millores a l’obra, l’empresa contractista ha realitzat la 
millora del sistema de recollida i canalització de les aigües plu-
vials de l’entrada del soterrani del pavelló, l’arrebossat i pintat 
dels paraments verticals interiors del soterrani i la neteja i 
pintat del paviment.

Un cop finalitzades les obres del paviment del pavelló, es re-
pintaran els paraments verticals interiors de la pista i s’instal-
laran unes porteries de futbol sala/handbol d’alumini noves. 
Per a l’adquisició de les porteries s’ha obtingut una subvenció 
del Servei d’Esports de la Diputació de Girona. 

ARRANJAMENT DEL PAVIMENT DEL 
PAVELLÓ

A principis del mes de juliol es van començarn les obres d’ar-
ranjament del camí públic del veïnat de Can Canyet. Prime-
rament, es van arranjar els flonjalls. Concretamnet, se’n va 
sanejar la part superior i es van replanar les superfícies dels 
flonjalls amb formigó sec. 

Posteriorment, es va estendre el reg d’adherència a tota la 
superfície del camí i es va pavimentar amb una capa de mescla 
bituminosa contínua en calent. 

També es van pavimentar els accessos a les finques privades i 
l’entrada al camí públic rural de Can Guitó Petit, a Can Canyet. 
Finalment es va pintar la línia central del camí, les de retenció 
i les senyals d’STOP. 

Aquestes obres han estat finançades per la Generalitat 
de Catalunya, amb una subvenció per a inversions en 
camins públics locals 
per al període 2018-
2020, per un import de 
48.813,28 €.

Com a millores de 
l’obra, l’empresa con-
tractista va realitzar 
la neteja i reperfilat 
de les cunetes laterals 
de terra i dels passos 
de tubs salvacunetes. 
També va ampliar un 
pas salvacunetes, va 
arranjar més flonjalls 
així com va arranjar 
el tram final del camí 
paral·lel a la carretera 
C-25 amb un paviment 
de 20 centímetres de 
gruix de formigó ar-
mat.

Prèviament a l’inici 
de les obres es varen 
tallar i esporgar les 
branques dels arbres 
que envaïen el camí i, 
finalitzades les obres, 
la brigada municipal va 
renovar la senyalitza-
ció vertical de l’esmen-
tat camí. 

ACTUACIONS DIVERSES ALS CAMINS 
PÚBLICS RURALS, A LES RUTES 
VERDES  I ALS ESPAIS PÚBLICS
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A l’esplanada situada entre el Local Social i l’Església s’ha modi-
ficat l’accés dels vehicles que hi aparquen. S’hi ha instal·lat nova 
senyalització vertical per indicar-ho.

Durant el mes d’agost es va fer la sega dels marges de diversos 
camins públics rurals per tal de garantir la visibilitat i seguretat 
dels vehicles i usuaris. també es va realitzar la sega, desbros-
sada i esporga d’arbres de la ruta verda de la Riera Seca i de la 
ruta verda de la Riera de Gotarra. 

Recentment, s’ha estassat el sotabosc i s’han eliminat les restes 
vegetals a les franges de protecció perimetrals de 25 metres 
al voltant del polígon industrial "Les Ferreries", i de la resta de 
zona boscosa situada propera al polígon.

El mes de setembre s’han realitzat actuacions de manteniment 
dels jocs, fonts i cistella de bàsquet dels parcs infantils del  nucli 
urbà. Se n’ha netejat i repintat les peces i se n’ha substituït els 
elements malmesos.

A la pista poliesportiva exterior s’han substituït les dues porte-
ries antigues per unes porteries de futbol sala/handbol noves 
antivandàlliques, galvanitzades de color verd. Per a l’adquisició 
d’aquestes porteries també s’ha obtingut una subvenció del Ser-
vei d’Esports de la Diputació de Girona.

També s’ha adequat 
un espai de la zona 
verda "La Roureda" de 
la Selva per als més 
petits, amb la instal·
lació d’un conjunt de 
jocs infantils format 
per una estructura 
multi jocs, una molla 
i un balancí.

ACTUACIONS AL SISTEMA VIARI

Durant aquests mesos, el Consorci de les Vies Verdes de Giro-
na ha fet la senyalització horitzontal i vertical de la via verda 
de Campllong a Fornells, concretament del tram que discorre 
pel Polígon Industrial "Les Ferreries".

També s’ha substituït un fanal aixafat per un camió al passeig 
de Campllong, s’ha substituït una lluminària en un fanal del 
carrer Sant Jordi, s’han arranjat els senyals verticals de circu-
lació i s’han arreglat i substituït tapes de registre d’arquetes, 
entre d’altres actuacions de manteniment i reparació dels ele-
ments de les vies públiques.

A finals de setembre s’ha 
adquirit i instal·lat un punt 
de càrrega semiràpida de 
vehicles elèctrics model 
Urban Wallbox T22 de la 
casa Circutor, emplaçat 
al carrer de la Fira, a la 
façana del pavelló munici-
pal, al costat del desfibril·
lador. Aquest punt de re-
càrrega és doble, disposa 
de 2 preses de corrent, de 
mode de càrrega 3 i amb 
connectors tipus 2. Dispo-
sa de mòdem 3G i és auto-
rearmable. 

És d’accés públic i actualment s’hi poden carregar els vehicles 
elèctrics de forma gratuïta. Aquesta actuació ha estat subven-
cionada per la Diputació de Girona dins el programa "Del Pla 
a l’acció" anualitats 2018-2019, amb una subvenció per import 
de 4.150,97 €. 

INSTAL·LACIÓ D’UN PUNT DE CÀRREGA 
PÚBLIC PER A VEHICLES ELÈCTRICS
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Durant la tardor de l’any 2017 en el transcurs de la diagnosi 
dels arxius i fons documentals de la comarca del Gironès –tre-
ball promogut pel Consell Comarcal del Gironès i l’Arxiu Histò-
ric de Girona (AHG)– es va detectar que l’arxiu de l’Ajuntament 
de Campllong requeria d’una intervenció immediata. 

Arrel d’aquesta diagnosi es va programar una intervenció d’un 
any de durada que va finalitzar el mes de maig de 2019. Durant 
aquest temps, l’Ajuntament ha comptat amb un tècnic d’arxiu 
responsable de l’actuació a les oficines municipals. 

Les fases d’aquesta intervenció han estat: 

1- Millora de les instal·lacions de l’arxiu municipal mitjançant 
la instal·lació de lleixes modelables de fusta i un aparell de 
climatització. 
2- Identificació dels fons documentals
3- Classificació i descripció dels fons documentals
4- Eliminació de documentació aplicant les TAAD (Taules d’Ac-
cés i Avaluació Documental) i altres criteris generals (fotocò-
pies, còpies de publicacions...)
5- Transferència a l’Arxiu Històric de Girona de la documenta-
ció inactiva. 

La documentació més rellevant transferida a l’Arxiu Històric de 
Girona ha estat digitalitzada i es pot consultar en  línia a través 
de la seva pàgina web. La resta es pot consultar presencial-
ment a la seva seu a la plaça Sant Josep de Girona.  

MILLORES A L’ARXIU MUNICIPAL

Amb aquesta actuació l’Ajuntament ha aconseguit modernitzar 
l’arxiu municipal i preservar la conservació de tota la docu-
mentació existent. 

Durant l’últim trimestre de l’any escolar 2018- 2019  les acti-
vitats al Local Social varen continuar el seu ritme frenètic de 
sempre. A poc a poc els dies varen començar a fer-se una mica 
més llargs i més càlids, donant pas a una primavera ventosa i 
més tard a un calorós estiu.

Després de tot l’any de classes els/les  alumnes i professors/
es es van  organitzar per compartir un sopar i així celebrar i 
gaudir junts el final del curs. 

LOCAL SOCIAL

Final de curs 1
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El 23 de juny vam donar la benvinguda oficial a l’estiu amb la celebració de la  Revetlla  de 
Sant Joan (més informació, a la pàgina 16)  i a l’agost  vam fer una mica de vacances i el 
local es va tancar fins al dia 18. 

El primer dia de tornada vam omplir la biblioteca de nens i nenes que van venir a escoltar 
els contes de la Gemma Gumbau i vàrem entrar de ple a les activitats de Festa Major.

L’endemà, una altra ac-
tivitat de la Festa Ma-
jor que es va fer aquí 
al Local va ser la Tarda 
lúdica-artística. A la sala 
petita vam fer una manu-
alitat molt divertida que 
consistia en un peix molt 
cridaner, fet amb CDs 
reciclats. 

Paral·lelament, a la sala gran vàrem gaudir en família d’una tarda 
de  jocs de taula, molt divertida. Més de 15 jocs diferents i ori-
ginals i una nova manera de gaudir:  pares, mares i amics, tots 
plegats amb l’objectiu comú de passar-s’ho bé... 

Els contes de la Gemma Gumbau

Jocs de taula

Tarda lúdico-artística

Final de curs 2
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El dia 28 de maig es va realitzar una trobada entre les perso-
nes jubilades del nostre municipi, la regidora Sílvia Bosch i la 
treballadora social Montse Barea. L’objectiu d’aquesta reunió 
era recollir de primera mà les inquietuds i necessitats de les 
persones majors i així oferir recursos i activitats per a aquest 
col·lectiu, d’acord amb les seves pròpies demandes. A partir 
d’aquest primer contacte es van establir reunions periòdiques, 
per donar continuïtat a aquest model participatiu.

CASAL DE JUBILATS DE CAMPLLONG

Però la millor activitat d’aquesta temporada va ser la Diada 
del Soci del Casal de jubilats que es va celebrar el dia 24 
de juliol. En aquesta oportunitat vam fer l’esdeveniment a 
la tarda. La trobada va començar cap a les 18.00 h amb  un 
ball amenitzat per la música d’en Pep i la Mª José. Tot seguit  
vam gaudir d’un sopar al Restaurant del Local Social. Per 
acabar la vetllada, cada soci i sòcia va rebre un regal per 
part de l’Ajuntament. Tots i totes estàvem molt contents i 
emocionats. L’acte va estar molt ben organitzat i vam passar 
una molt bona estona.

Al mes de juliol un grup de persones jubilades va assistir a 
una xerrada informativa que tractava sobre el tema de l’in-
somni. La presentació va anar a càrrec de la farmacèutica 
Anna Rosa Camps. Molta gent va arribar tard o no va poder 
venir perquè aquell dia just abans de la xerrada va caure una 
pluja molt intensa al nostre municipi. Malgrat el mal temps, 
algunes persones varen poder arribar i gaudir de la interes-
sant exposició.
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LLAR D’INFANTS “EL TRACTORET”

Engeguem un nou curs... Aquests 
primers dies, els més petits ens 
hem estat adaptant, hem conegut 
un espai nou, amb amics nous i 
educadores noves... però ho hem 
fet molt bé i ara ja tots estem súper 
contents de venir a la llar. Els més 
grans ja vam començar súper con-

tents i fèiem de germans grans dels més petits, els mimàvem 
i els portàvem joguines perquè així 
no ploressin... Ara que ja estem 
tots molt contents, hem començat 
a fer diferents activitats com ex-
perimentació, pintar amb els dits, 
enganxar gomets, cantar moltes 
cançons... Els més grans algun 
dia també hem sortit a passejar i 
a veure les gallines del costat de 
l’església.

Ara ja ha arribat la tardor i les 
senyoretes ens han explicat que 
d’aquí poc celebrarem la Casta-
nyada i vindran els avis a berenar 
amb nosaltres les castanyes que 
portarà la senyora castanyera... 
en tenim moltes ganes! Ja us ani-
rem informant de tot el que fem... 
BONA TARDOR!!!
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Dins del marc del programa de les activitats de l’Associació  
”Amics de l’UNESCO de Girona” d’aquest estiu, el dia 13 de 
juliol es va celebrar l’acte “Plantem la Pau” a Campllong. Es va 
plantar  un cirerer cedit per la Carmen Muñoz de Cassà de la 
Selva, que simbolitza el desenvolupament i la promoció de la 
pau. Es va dedicar especialment al músic de Campllong  Albert 
Bosch, en reconeixement als valors de la música. Es va plantar 
també com a element de relació i concòrdia entre les persones
Cada any  els “Amics de l’ UNESCO  de Girona” planten un arbre 
fruiter en diferents pobles de les comarques de Girona i en 
aquest any, el 16è, ha estat un cirerer a Campllong.

PLANTEM LA PAU
L’acte, organitzat amb la col·laboració de l’Ajuntament, va 
constar, primer de tot, de la benvinguda de l’alcalde de Camp-
llong, Lluís Freixas. Seguidament es va fer la presentació de 
l’acte per part de la presidenta de l’associació,  Maria  Dolors 
Reig. I, per últim,  es va fer una lectura de poemes a càrrec 
de membres de l’associació, dedicats als cirerers, les cireres, 
l’amor i la pau.
La cerimònia va estar acompanyada per l’actuació d’una co-
lla de joves músics de Campllong, sota la direcció de l’Albert 
Bosch, que varen cloure la vetllada interpretant tres peces 
catalanes.    
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Sentiu com les gralles i els timbals acompanyen en Quirze 
mentre balla? Aquest any, la cercavila de la Festa Major 
ens ha quedat ben lluïda. Hi han participat les colles de 
Vidreres, de Caldes de Malavella, la de La Salle de Cassà, 
la de l’Aldric i la del col·legi Puig d’Arques. Reis medievals, 
un estudiant, una parella de romans, la bruixa Malavella, 
un matrimoni de l’època de l’esplendor del suro... Tots ells 
han animat els carrers de Campllong. I al final, a la pista, 
totes les colles ens han fet el seu ball de plaça i hem fet 
xerinola tots junts.

La cercavila ens ha permès fer sonar aquelles cançons que 
durant mesos hem estat assajant. Moltes ja les coneixeu 
però des de la Colla gegantera en volem anar introduint 
de noves i recuperar-ne algunes que fa temps que ja no 
toquem. 

Si algun dimecres al vespre passeu pel costat de l’Ajuntament 
o sou al Local social, ens escoltareu assajar. I si us animeu a 

formar part de la Colla, quants més serem, més riurem. Per-
què d’allò que es tracta és de passar-ho bé tots junts.

Amb la cercavila de la Festa Major, des de la Colla gegante-
ra també hem començat el gruix de sortides d’aquest 2019. I 
l’agenda, fins al desembre, està ben plena. Ja hem anat a la 
Festa major de Vidreres i a la de Riudarenes, participem en la 
cercavila de l’Oncolliga de Cassà, a la Fira de l’Aigua de Cal-
des, anirem a Llagostera a la trobada de gegants del Gironès i 
el Pla de l’Estany i aquest any, per primer cop, també portarem 
en Quirze a les Fires de Girona.

Si us ve de gust acompanyar-nos, trobareu informació de totes 
les sortides que fem a l’agenda del poble. I si allò que voleu és 
veure’ns a Campllong, veniu el dia de portes obertes al Museu 
del Camp o per La Marató de TV3! 

Així que ja ho sabeu: bé sigui ballant amb nosaltres o formant 
part de la colla, sereu tots benvinguts!

COLLA GEGANTERA

Festa Major de CampllongLa Colla Gegantera de Campllong

Sortida a VidreresSortida a Riudarenes
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Novè Torneig de tennis taula de 
Campllong 2019
El dissabte 7 de setembre de 2019 passat 
vam celebrar la novena edició del tradicio-
nal Torneig de tennis taula de la Festa Ma-
jor de Campllong.

 
Enguany la competició, en format open, va reunir una quaran-
tena de jugadors a les sales del primer pis de l’edifici del Local 
Social de Campllong, a causa de les obres de pavimentació del 
Pavelló de Campllong.

El jugador sabadellenc Francesc Castells, vigent campió del 
torneig, va repetir victòria, aquest cop derrotant a la final al 
figuerenc Joni Díaz. 

Els jugadors del CTT Campllong més ben classificats van ser 
Xavier Subirós i Pablo Araya, nova incorporació del club per la 
temporada 2019-2020.

Com sempre, agraïm a tots els participants que any rere any 
repeteixen al torneig i a les empreses col·laboradores  La Sel-
va, Restaurant Social de Campllong i Jardineria Riera. Espe-
rem retrobar-nos-hi l’any vinent! 

Aquesta va ser la classificació del torneig:

Classificació Noms

1r Francesc Castells

2n Joni Díaz

3rs Manolo Carmona / Josep Gual

5-8n
Jose Antonio Machin / Pau Vilarnau / Pablo 
Araya / Antonio de Miguel Salamanca.

9-16ns
Marc Mora / Valentí Palat / Eduardo Bernal 
/ Marc Pluma / Xevi Subirós / Robert Ber-
neda / Alexey Sadyrev / Lluís Cassà

AE CAMPLLONG

Associació Esportiva Campllong
Referent al Club ciclista, començem els preparatius per l’On-
cobike 2019, una cursa benèfica per l’Oncolliga familiars de 
malalts del càncer, que s’haurà celebrat el 19 d’octubre a la 
Vall del Llémena. Enguany haurem portat 3 equips de cicle-
istes a participar-hi i cadascun haurà aportarat 500 € per 
ajudar a la causa. Volem donar les gràcies a Improlac i al 

Restaurant Can Barris per la seva col·laboració en aquest 
projecte.

També heu de recordar que el primer cap de semana de no-
vembre, l’Associació orgranitza la caminada per Campllong. 
Hi esteu tots convidats i el mateix dia al vespre farem una 
castanyada per arrodonir el dia.
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Una vegada més, la nit del 23 de juny, els veïns de la nostra 
vila fem una trobada per viure junts la revetlla de San Joan. El 
que va començar molts anys enrere com un sopar de carrer 
organitzat per algun Joan que volia compartir la nit del foc o nit 
de les bruixes, coneguda popularment, que se celebra arreu 
dels Països Catalans, ja s’ha convertit en un sopar popular on 
tothom hi té cabuda i és benvingut.

L’Ajuntament, que sempre fa per un, en actes que donin la pos-
sibilitat de relacionar-se tots els vilatans, ens posa taules i 
cadires i el luxe de música per alegrar la vetllada. Som molts 
que hi acudim i ens portem el sopar al gust i el beure.

Diuen de la revetlla que és una nit màgica, en què es remarca 
els solstici d’estiu, amb dos dies de retard, per commemorar  
el naixement de Joan Baptista, en la qual el foc és el protago-
nista al igual que els balls de mitjanit.

SANT JOAN: LA NOSTRA REVETLLA

Realment té la seva màgia, perquè, moltes vegades som 
campllonguesos que coincidim només aquella nit per xerrar 
una bona estona ja que durant la resta dels dies tothom va 
per feina i et creues pel carrer amb una salutació i prou, per 
manca de temps. Però en aquesta festa, tots estem de xerino-
la, relaxats i fins i tot compartim menjars i tasts de ratafies o 
d’altres licors casolans que passen de taula en taula i llargues 
tertúlies. 

I acabem omplint la pista improvisada, ballant i saltant al rit-
me de la música i fent-nos abraçades i sobretot molta rialla i 
corredisses per ésser els primers de felicitar als Joans i Joa-
nes  que es trobin entre nosaltres.

Gràcies a l’Ajuntament per la seva col·laboració i muntatge, 
que vol el seu temps, i per la iniciativa de deixar-nos participar 
de la nit màgica d’estiu.
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Un any més hem gaudit de veure créixer els infants a través 
del casal. Un any més obrim les portes a nous infants que trien 
visitar-nos. La sort que tenim amb aquesta feina és la que ens 
permet acompanyar l’experiència dels infants i fer-ho sabent 
que formem part d’una activitat que ocupa un lloc preferent als 
cors i records de tots els participants. 

És aquí on conflueixen el seny i la rauxa de l’equip d’educadors. 
El seny que ens permeti ser conscients de l’enorme responsa-
bilitat que tenim. La rauxa que no ens deixi allunyar-nos de l’es-
sencial: la felicitat i el desenvolupament integral de l’infant.

Aquest és el punt de partida que determina el procés de millo-
ra de les nostres propostes d’educació en el lleure. Un procés 
que en els darrers temps ha vist sorgir el protocol QS (qualitat 
i seguretat). Aquest protocol QS és el que és inherent a tot el 
que proposem i és aquell que ens dona les eines d’anàlisi del 
context de totes i de cada una de les activitats que desenvolu-
pem. L’idea d’aquest protocol és minimitzar el risc d’accidents 
a les nostres activitats a la vegada que procurem que totes les 
propostes que fem tinguin el màxim possible de garanties de 
seguretat.

El casal de Campllong d’aquest estiu 2019 segueix aquesta 
tònica de dur a terme propostes que sedueixin l’interès dels 
infants i que aquestes propostes els ofereixin oportunitats 
d’aprenentatge a partir de les capacitats de cadascú. Per 
aconseguir això la proposta és variada i el projecte és ambi-
ciós. 

Els que participeu del casal sabeu que no busquem excuses 
per a no fer activitats. Més aviat trobem motius per fer-les. 
Amb seny i amb rauxa. 

El casal d’estiu d’enguany ha servit entre altres coses per 
consolidar el projecte de casal jove. La proposta, en resum, 
consisteix en desenvolupar una activitat que dura tot el mes 
i que culmina amb una sortida de 5 dies a on es promociona 
l’autogestió: el procés de decisió de la sortida, de preparació, 
en el repartiment de tasques necessàries durant l’activitat...

La resta d’activitats del casal es consoliden també en tant que 
en la seva majoria es van duent a terme des de fa una bona 
colla d’estius i, per tant, s’han convertit pràcticament en tradi-
ció. Parlem de l’acampada del casal, el taller de botifarres i la 
botifarrada amb els avis, les sortides amb bicicleta, el dia de 
piscina, els jocs d’aigua amb el tobogan, la festa de l’escuma, 
els tallers diversos, les estones de joc lliure...

Molt contents de seguir tenint la confiança de les famílies. Molt or-
gullosos d’ajudar als infants a ser feliços i gaudir d’unes activitats 
que recordaran. Molt engrescats amb la idea de seguir innovant 
a nivell d’activitats, de gestió, de comunicació... Les activitats que 
fem i el procés que estem vivint a nivell professional i personal és 
garantia de seguir nodrint les activitats d’El Castellet de les eines 
adients per fer que les nostres propostes siguin una aposta com-
promesa amb tots els agents que en formen part. 

Gràcies per compartir aquest procés amb nosaltres.

CASAL D’ESTIU
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Des de la Comissió de Festes donem les gràcies a tothom qui 
ha ajudat i col·laborat per tirar endavant les diferents activi-
tats de Festa Major d’enguany i també agraïm a les empreses 
i establiments col·laboradors pel suport.

La Comissió prepara amb molta il·lusió la programació inten-
tant engrescar els campllonencs i campllonenques a participar 
dels diferents actes i activitats i esperem que hagi estat així. 

FESTA MAJOR 2019

Com cada any,  hem treballat de valent i hem fet algun canvi 
d’activitat o d’ubicació esperant millorar.

I per últim, i no menys important, sobretot gràcies a tots el que 
ens heu acompanyat aquests dies. Esperem que hàgiu gaudit 
de la Festa Major! GRÀCIES a tothom!

Comissió de Festes



20
El gra i la palla

La vida del poble



El gra i la palla A21

La  vida del poble



22
El gra i la palla

La vida del poble

De festivals de música als Països Catalans n’hi 
ha molts però el Musicant de Campllong és di-
ferent. Tenim un cicle de música del país que 
durant 16 anys ha apostat pels nostres artis-
tes, intentant diversificar les nits amb èpoques 
i estils musicals ben diversos.

La primera cita d’enguany va ser l’espectacle 
"Petita festa",  de Toti Soler i Gemma Humet, on 
ens van oferir un concert elegant i emocionant 
de poesia musicada amb la veu d’Humet que 
dona emoció a cada peça cantada. 

El dimecres va tocar el torn a l’artista de la 
Vall d’Aran Alidé Sans i l’acordionista de Sa-
badell Carles Belda. Alidé Sans, acompanyada 
del seu inseparable guitarrista Paulin Cour-
tial  van proposar un concert amb paraules i 
músiques araneses que juntament amb Carles 
Belda varen fer del concert  una vetllada única 
amb melodies i músiques populars del nostre 
territori.

La nit de dijous, el conegut tenora Jordi Mo-
lina amb el seu espectacle "Retrat amb groc" 
va dedicar un concert d’alta qualitat musical. 
Els jardins de l’església va ser un nou entorn 
pel Musicant que va tenir molt bona crítica com 
espai escollit.

Els Pets varen ser els encarregats de clausurar 
el Musicant d’enguany. El grup tarragoní amb 
l’espectacle "SOM" celebrava trenta anys a dalt 
dels escenaris i a la Plaça Catalunya de Camp-
llong plena de gom a gom vàrem poder escoltar 
i ballar les seves cançons.

En definitiva, un any més, el Musicant ens ha 
donat quatre vetllades musicals que formaran 
part de la nostra història.

MUSICANT

Els Pets

Jordi Molina

Toti Soler i Gemma Humet

Inauguració dels Muicant a càrrec del president de la Generalitat, Quim Torra
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SERVEI ALS CIUTADANS

BUSCAR FEINA ÉS UNA FEINA
A la Borsa de Treball de l’Ajuntament de Campllong 
t’acompanyem en el camí de cerca i millora professional 
amb l’objectiu que les teves ACCIONS obtinguin resultat 
i el teu PERFIL sigui competent dins el mercat laboral

COM? 

- FORMANT part de la Borsa de treball de l’Ajuntament de 

Campllong. 

- Realitzant SESSIONS D’ACOMPANYAMENT I ASSESSORA-

MENT  en la cerca de feina i en la definició del perfil profes-

sional.

- Oferint-te ORIENTACIÓ O RE-ORIENTACIÓ PROFESSIONAL. 

Sessions individualitzades.

- T’INFORMEM dels cursos de formació o reciclatge en l’àmbit 

de desenvolupament professional.

- TREBALLANT I DESENVOLUPANT  tècniques i habilitats perso-

nals vinculades al món laboral.

- Amb TALLERS de formació i Coaching (segons de-

manda).

SERVEI A LES EMPRESES
 
CONNECTEM ELS SERVEIS LOCALS AL TEIXIT EMPRESARIAL
A la Borsa de Treball de l’Ajuntament de Campllong te-
nim com a objectiu connectar la demanda laboral de les 
empreses amb la oferta laboral des de la PROXIMITAT, 
tant amb les empreses com amb els candidats.

COM? 

- Suport en la DEFINICIÓ DE PERFILS I PERSONAL QUALIFI-

CAT que encaixin amb les necessitats de l’empresa.

- SELECCIÓ de personal des de la PROXIMITAT.

- CERCA DE PERFILS ESPECÍFICS i/o TÈCNICS en funció dels 

requeriments.

- Accés a candidats i perfils professionals de la BORSA DE TREBALL.

- Informació sobre BONIFICACIONS I AJUDES a la contracta-

ció de treballadors, segons les necessitats de l’empresa.

- FORMACIÓ BÀSICA de COMPETÈNCIES als candidats (segons 

demanda).

- CERCA I PROGRAMACIÓ de FORMACIONS i CURSOS que 

l’empresa consideri interessants.

TREBALLAR A CAMPLLONG

Si vols inscriure’t al butlletí o sol·licitar una reunió  amb el servei de Borsa de treball i promoció econòmica 
de l’Ajuntament de Campllong, per iniciar una col·laboració, posa’t amb contacte amb nosaltres enviant un 
correu a borsa@campllong.cat

CONTACTA AMB NOSALTRES

Tot els dijous al matí (amb cita prèvia)

Segon i últim dijous tarda de cada mes (amb cita prèvia)

borsa@campllong.cat – 972 46 15 04
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Davant la necessitat de mantenir 
informat el poble de Campllong 
de les novetats, notícies i inci-
dències de forma ràpida, segura i 
respectant la llei de protecció de 
dades, l’Ajuntament de Campllong 
va decidir implantar una aplicació 
que facilités la comunicació entre 
l’Ajuntament i els veïns. 

Aquesta aplicació es va posar en 
marxa el mes d’abril del 2019 i 
pretén ser l’únic canal de co-
municats urgents i importants 
(via on-line) per als habitants 
de Campllong. 

Aquesta aplicació té diferents mò-
duls, entre els quals:

COMUNICATS: apartat on re-
breu els comunicats d’aquelles 
àrees d’interès que hagueu confi-
gurat prèviament.

INTERESSOS: apartat en el que 
podreu seleccionat les àrees que 
siguin del vostre interès i de les 
quals vulgueu rebre comunicats. 
Les àrees són: llar d’infants, es-
ports, fires i festes, gent gran, 
urbanisme i sanitat.

EL MUNICIPI: amb la informació més rellevant del municipi.

AGENDA: on trobareu els diferents actes que es fan en 
el municipi de Campllong. Podeu guardar automàticament 
els esdeveniments que considereu a la vostra agenda del 
mòbil.

NOTÍCIES: llistat de notícies que també podeu visualitzar a 
al nostre web: www.campllong.cat

SEU ELECTRÒNICA: accés directe a la seu electrònica

TELÈFONS D’INTERÈS: llistat de telèfons, contactes i ho-
raris d’interès.

GUIA COMERCIAL: llistat d’empreses del poble amb les da-
des més importants.

BÚSTIA D’INCIDÈNCIES: 
apartat des del que podreu envi-
ar les incidències que es donin al 
poble. Aquestes incidències són 
enviades i gestionades directa-
ment per l’Ajuntament. Per cada 
incidència podeu enviar una foto, 
la localització exacte de la incidèn-
cia i una petita descripció.

ALERTA CIUTADANA: opcional 
per als veïns que així ho escullin. 
Aquest mòdul serà un canal de co-
municació directe entre els veïns 
(per enviar aquelles notificacions 
que es considerin d’interès públic 
per al poble). 

Per accedir a l’Alerta ciutada-
na és necessari anar a l’Ajun-
tament a recollir el codi per 
registrar-se.

REGISTRE: per accedir al servei 
d’alerta ciutadana és necessari re-
gistrar-se. Només podran fer-ho els 
habitants de Campllong. Per aquest 
motiu és necessari anar a demanar 
el codi a l’Ajuntament i seguida-
ment entrar les dades a REGISTRE.

Esperem que poc a poc tots anem utilitzant l’aplicació i traiem 
el màxim profit.  Per a més informació sobre l’aplicació podeu 
venir o trucar a l’Ajuntament cada dijous al matí.

NOU APLICATIU DE L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG
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SERVEI PER A LA CIUTADANIA
El Consorci de Benestar Social 
Gironès-Salt desenvolupa una 
sèrie de serveis que s’adrecen 
a la ciutadania en general, als 
diferents agents del territori 
i/o a la població immigrada 
d’origen estranger.

Els serveis que s’ofereixen són:

    • Servei de prevenció i mediació de conflictes

    • Servei de traducció i interpretació cultural

    • Servei de suport i assessorament tècnic

    • Servei de primera acollida

    • Servei d’acollida especialitzada en reagrupament familiar

    • Servei d’assessorament jurídic en matèria d’estrangeria

  
En aquest escrit, entrarem a explicar-vos concretament el 
SERVEI DE PREVENCIÓ I MEDIACIÓ DE CONFLICTES:

De què es tracta?
Es tracta d’un servei de gestió i resolució de conflictes, basat 
en el diàleg i el respecte, que ajuda que les persones i/o col-
lectius que tenen un conflicte o problema arribin a un acord 
satisfactori per a tothom.
 

SERVEIS SOCIALS
La mediació és una oportunitat per restaurar la relació, recu-
perar el benestar i apropar posicions quan el conflicte es troba 
enquistat. Es tracta d’una nova eina a disposició de la ciutada-
nia on totes les parts hi guanyen. Es regeix pels principis de 
neutralitat, imparcialitat, voluntarietat i confidencialitat.
 
El servei ofereix dues línies d’actuació:

• Prevenció: formacions, xerrades, tallers participatius... en-
caminats a la prevenció i la gestió dels conflictes.

• Mediació: espais de diàleg, tant a nivell interpersonal com 
a nivell comunitari, on es facilita que les persones i/o col-
lectius en conflicte arribin a acords sense necessitat de tren-
car la relació ni d’arribar als jutjats. 
 
Qui hi pot accedir?
El servei s’adreça a tota la ciutadania, així com als diferents 
agents dels municipis de la comarca del Gironès, amb l’excep-
ció de Girona i Salt.

On em puc adreçar?
Es pot sol·licitar a través de diferents vies:
 
• Contactant amb els Serveis Socials de Campllong (dijous a 
l’Ajuntament)

• Enviant un correu electrònic a inclusio@cbs.cat

• Trucant al 972201962

El mes de setembre passat, l’Ajuntament ha hagut de decidir 
el nou format de recollida d’escombraries per als propers 4 
anys ja que el contracte actual finalitza el novembre del 2020.

Per aquest motiu, el dia 21 de setembre es va dur a terme una 
reunió amb els veïns/es per parlar-ne. La conclusió de la reu-

EL PORTA A PORTA ARRIBARÀ A CAMPLLONG AL 2020
nió va ser que la majoria dels assistents estaven d’acord amb 
el sistema porta a porta.

En el Ple del 26 de setembre, l’Ajuntament va decidir optar per 
aquest format del 2020 al 2024 per poder aconseguir els nivells de 
reciclatge que exigeix la normativa actual i les directives europees.



26
El gra i la palla

La vida del poble



El gra i la palla A27

La  vida del poble

NOTA D’AGRAÏMENT: Agraïm tothom qui ens facilita fotos i, especialment, la col·laboració d’en Jordi Lamiel Camarasa per la cessió de 
les seves instantànies d’actes que se celebren a Campllong.

LA RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS SERÀ 
ELS DIES:
Els dijous 17 d’octubre, 21 de novembre i 19 de 
desembre

Ajuntament de Campllong

AQUEST PROPER TRIMESTRE...

EL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA SERÀ ELS 
DIES:
Els dimarts 5 i dilluns 18 de novembre i el dimarts 3 
de desembre

JOC DE LA QUINA 
25, 26 i 30 de desembre

I TOTES LES ACTIVITATS HABITUALS DE 
NADAL...

BALLS DE JUBILATS (preu: 7€ socis; 8€ no socis)
Els dimecres, quinzenalment:
- Octubre: dies 16 i 30
- Novembre: Dies 13 i 27
- Desembre: Dia 11

- AJUNTAMENT (972 46 15 04, de dilluns a divendres, 
de 9 a 14h i els dijous, de 18 a 20h). 

- AL LOCAL SOCIAL (972 46 07 87, de dilluns a 
divendres, de 17 a 21h).

PER A MÉS INFORMACIÓ, TRUQUEU A: 

ACTIVITATS:
 
CAMINADA I CASTANYADA POPULAR:
Diumenge, 3 de novembre

MARATÓ DE TV3
Diumenge, 15 de desembre (el tast de Vins solidari 
amb data encara per concretar)

EL SERVEI DE DEIXALLERIA MÒBIL SERÀ ELS DIES: Els dissabtes 9 de novembre i 14 de desembre




