AGENDA
Maig 2017

Calonge

Sant Antoni

Dilluns, 1 de maig
Fira Expohàbitat.
Hora: de 10h a 20h
Lloc: Palau Firal de Sant Antoni

Divendres, 5 de maig
Taller de Màgia a càrrec de “David El Mag”. Per a nens i nenes a partir de P5.
Cal inscripció prèvia: les places són limitades.
Hora: 17.30h
Lloc: Biblioteca Pere Caner

Dissabte, 6 de maig
“Els petits secrets de l’aigua”. Sessió adaptada de pesca científica a la Riera dels
Molins (Calonge).
Organitza: Consorci de les Gavarres.
Hora: 10h
Punt de trobada: al creuament del
carrer d’Olot amb la Riera dels Molins.
*L’activitat és gratuïta, però cal
inscripció prèvia, per tal que s’assigni
un grup i una hora de sortida als
participants. Les places són limitades.
Les inscripcions es realitzen contactant
(abans del dijous, 4 de maig) amb
l’àrea d’eficiència energètica i medi
ambient de l’Ajuntament de Calonge:
al correu electrònic mediambient@calonge.cat o al telèfon 972 66 03 75 (de 8h a
14h).
Bibliomúsica: recital a càrrec dels alumnes de l’Escola de Música Adrià Sardó de
Calonge.
Obert a tothom.
Hora: 11.30h
Lloc: Biblioteca Pere Caner
Llegim el Teatre.
Trobada de Clubs al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) per veure l’obra
“Ricard III”, de William Shakespeare.
Hora: 18h
*Cal inscripció prèvia a la Biblioteca Pere Caner.

Diumenge, 7 de maig
“Geolodia” a Sant Antoni. Processos geològics a la vora del mar.
Recorregut guiat per la façana litoral de Calonge per descobrir algunes històries
amb la Terra com a protagonista: els moviments de sorra als espigons, les
riuades, els despreniments rocallosos…
Hora: sortides a les 9.30h, 10h, 10.30h i 11h (durada aprox. d’entre 2 i 3 hores)
Punt de trobada: al Punt de Socors de Torre Valentina.
*L’activitat és gratuïta, però cal inscripció
prèvia, per tal que s’assigni un grup i una
hora de sortida als participants. Les places
són limitades.
Les inscripcions es realitzen contactant
(abans del dijous, 4 de maig) amb l’àrea
d’eficiència energètica i medi ambient de
l’Ajuntament de Calonge: al correu
electrònic mediambient@calonge.cat o
al telèfon 972 66 03 75 (de 8h a 14h).
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Dimarts, 9 de maig
JOCS EMPORION (del 9 a 14 de maig)
Jornada d’Educació i Olimpisme:
L’Esport i els valors educatius en edat
escolar.
Conferenciants: Pep Marí, psicòleg
de l’esport especialitzat en alt
rendiment; Víctor López-Ros, Director
de la Càtedra d’Esport i Educació
Física-Centre d’Estudis Olímpics
de la Universitat de Girona, i Melcior
Mauri, ciclista professional durant 16
anys i olímpic a Atlanta ’96.
Hora: de 18.30h a 21h
Lloc: Sala Fontova
*L’entrada és gratuïta, però cal
inscripció prèvia.

Dijous, 11 de maig
Presentació del llibre “Muses de l’Educació Viva”, de Sara Cendán Masip.
Hora: 18h
Lloc: Biblioteca Pere Caner

Divendres, 12 de maig
Taula rodona: “Pere Caner, l’homenot de Calonge”. A càrrec de l’Associació
Colònico, en motiu del 10è Aniversari de la Biblioteca Pere Caner de Calonge.
Ponents: Mn. Jaume Aymar, Albert Vilar, Carme Echevarría, Montserrat
Darnaculleta i Josep Cargol.
Hora: 19h
Lloc: Biblioteca Pere Caner
Jornada “Mobilitat: proposa solucions. T’escoltem!”.
Hora: 19.30h
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Calonge

Dissabte, 13 de maig
V Concurs de Pintura Ràpida de Calonge-Sant Antoni.
Hora: de 10h a 13h.
Inscripcions: de 8h a 10h, al castell de
Calonge.
Entrega de premis: 14h, al castell de
Calonge.
*Es poden consultar les bases de
participació a www.calonge.cat.
DoReMiFa’n FLORS
Hora: d’11h a 21h
Lloc: centre històric de Calonge
JOCS EMPORION (del 9 al 14 de maig)
Jocs Esportius Escolars de Catalunya
Finals territorials de Girona de Futbol 7 i
Vòlei i trobades territorials d’Handbol,
Vòlei i Judo.
Podeu consultar tots els horaris de partits
i activitats a www.jocsemporion.ddgi.cat.

Diumenge, 14 de maig
DoReMiFa’n FLORS
Hora: d’11h a 21h
Lloc: centre històric de Calonge

Dilluns, 15 de maig
Xerrada de salut: “El manteniment natural
de la salut: naturopatia, homeopatia i
teràpies naturals”, a càrrec d’Esther Pardo.
Oberta a tothom.
Hora: 19h
Lloc: Biblioteca Pere Caner
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Dimecres, 17 de maig
Audició comentada sobre Els Beatles, a càrrec de Carles Ribas.
Hora: 19h
Lloc: Biblioteca Pere Caner

Divendres, 19 de maig
RODAJOC: trobada de centres educatius basada en la recuperació dels jocs
tradicionals cooperatius.
Organitza: Consell Esportiu del Baix Empordà.
Hora: de 9.30h a 12:30h
Lloc: Jardins del Castell de Calonge

Diumenge, 21 de maig
Musicletada 2017 {Interludi}.
Hora: 11h (Recollida d’acreditacions: a partir de les 10h)
Punt de sortida: Paratge del Collet de Sant Antoni
*Les inscripcions es poden fer prèviament a www.interludi.cat.

Divendres, 26 de maig
XIV HOMENATGE A LA VELLESA DE CALONGE-SANT ANTONI
12.30h: Celebració de la missa, oficiada per mossèn Josep Lafont i cantada per
la coral, a la parròquia de Calonge.
14h: Dinar de Germanor, on estan convidades totes les persones majors de 75
anys empadronades al municipi. A la Sala Fontova.
15.30h: Actuació musical.
17h: Cloenda.
Xerrada cultural en motiu del 10è Aniversari de la Biblioteca Pere Caner de
Calonge: “Canvis del segle XIX: final dels senyorius feudals de Calonge; liberals i
carlins; el suro i la fil·loxera (1882)”, a càrrec de Joan Molla Callis i Esther Loaisa
Dalmau, de l’Ateneu Popular de Calonge.
Oberta a tothom.
Hora: 19h
Lloc: Biblioteca Pere Caner
Nit de l’Esport de Calonge i Sant Antoni.
Hora: de 21h a 23h
Lloc: Silken Park Hotel San Jorge

Dissabte, 27 de maig
Club de lectura: es comentarà l’obra “En la orilla”, de Rafael Chirbes.
Hora: 10.30h
Lloc: Biblioteca Pere Caner

Diumenge, 28 de maig
IV Marxa Popular La Vall dels Molins
Hora de sortida: 8h
Lloc de sortida: zona esportiva de Calonge (pavelló esportiu de Calonge).
*Les incripcions es poden fer el mateix dia, de 6.45h a 8h.
*Hi haurà dos circuits: un de 14km (dificultat alta) i un de 10km (dificultat baixa).
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