18.30 h, Taller infantil fashion: ungles,
tatuatges, braçalets i collarets. A la
plaça de la Doma de Calonge. Preu: 1 €.
19 h, XVIII Trobada Gegantera de
Calonge: cercavila de tots els gegants i
les colles participants. Pels carrers del
nucli antic de Calonge.
20 h, XVIII Trobada Gegantera de
Calonge: entrega de records a les
colles i ball final de gegants. Als jardins
del castell.
20 h, Calonge Country-line Festival.
A la plaça d’Armes del castell. Ho
organitza: Country David amb el suport
de l’Ajuntament de Calonge i Sant
Antoni. Gratuït.
23.30 h, Barraques: Espai J Band,
Kisapkè i Orquestra Di-Versiones. A la
zona esportiva de Calonge. Gratuït.

ALTRES ACTIVITATS
DIUMENGE, 15 DE JULIOL
9 a 13 h, Trobada de plaques de cava,
als jardins del castell. Ho organitza:
Club Motor Clàssi Calonge.

A les 23.30 h, Ball de Festa Major,
a càrrec de la Cobla-Orquestra La
Selvatana. A la plaça d’Armes del
castell. Gratuït.

11 h, Ofici solemne de Festa Major, a
l’església parroquial de Sant Martí.
La coral Palamós Gospel Choir oferirà
una missa gòspel.

DILLUNS, 16 DE JULIOL

En acabar l’ofici, concert del Palamós
Gospel Choir, a l’església de Sant
Martí.

18 h, Benedicció de vehicles davant
l’església de Sant Martí. Ho organitza:
Club Motor Clàssic Calonge amb la
col·laboració de la Colla Els Trapelles.

19 h, HOLICANA TRAPELLA. Gimcana
popular per a totes les edats. Circuit
de proves, inflables, escuma, minifesta
Holi, jocs. Ho organitza: Colla Els Nins
Trapelles.
A les 19 h, Audició de sardanes, a
càrrec de la Cobla-Orquestra La
Selvatana, a la plaça Major.
A les 22.30 h, Gran Concert de Festa
Major El món de l’espectacle, a càrrec
de la Cobla-Orquestra La Selvatana. A
la plaça d’Armes. Gratuït

17.30 h, Concentració de vehicles
per a la benedicció al pont del mas
Ambrós.

18 h, Ball del Casal L’Amistat, a la Sala
Fontova.
19 h, Espectacle infantil: Farsa de
farsants, a càrrec de la Companyia
Els Farsants. Plaça de la Doma de
Calonge. Gratuït.

21 h, Botifarrada popular, al PAEC,
organitzada per la Unió Esportiva
Calonge, amb degustació de
cremat gratuït per a tothom, ofert
per l’Ajuntament de Calonge i Sant
Antoni.
22.30 h, Castell de focs artificials,
al parc infantil del PAEC, ofert per
l’Ajuntament de Calonge i Sant
Antoni.

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: “70 anys en
Vespa”, de Josep Fort. Al castell de Calonge.
Ho organitza: Club Motor Clàssic Calonge.
Del 13 de juliol al 30 de setembre. Al castell
de Calonge.
Inauguració: divendres, 13 de juliol, a les 20 h,
L’exposició estarà oberta del 13 de juliol al
30 de setembre, de 18 a 21 h,
Ho organitza: Club Motor Clàssic Calonge
EXPOSICIÓ DELS TREBALLS DEL CURS
DE PINTURA DE L’ÀREA DE CULTURA. a la
capella del Carme.
Inauguració: dissabte, 14 de juliol, a les 18 h,
Horaris de l’exposició: dissabte, de 18 a
20.30 h, diumenge i dilluns, d’11 a 13 h i de
18 a 20.30 h.
Ho organitza: Alumnes del curs amb el
suport de l’Ajuntament de Calonge i Sant
Antoni

EXPOSICIÓ DE MANUALITATS DELS
ALUMNES DEL TALLER DEL CASAL
L’AMISTAT, TREBALLS DEL CURS
2017-2018. Del 14 al 16 de juliol. Al casal
l’Amistat. Horari de l’exposició: matins, de
10 a 13 h i tardes, de 17 a 20 h.

Calonge

Manel Bea (PINTURA). Del 13 de juliol al
30 de setembre. Al castell de Calonge.
Obert cada dia menys els dilluns, de les
17 hores a les 21 hores, Durant el mes
de setembre només obriran els caps de
setmana de les 17 hores a les 21 hores.
Josep Canals (ESCULTURA)
i Nuria Efe (ESCULTURA I CERÀMICA).
Del 13 de juliol al 19 d’agost. Al castell de
Calonge. Obert cada dia menys els dilluns,
de les 17 hores a les 21 hores.

DURANT ELS DIES DE LA FESTA MAJOR, TROBAREU LES ATRACCIONS INFANTILS
A LA ZONA ESPORTIVA DE CALONGE

Entitats de Calonge

Festa Major d'estiu
Del 6 al 16 de juliol de 2018

Programa
FESTA MAJOR D'ESTIU DE CALONGE Del 6 al 16 de juliol de 2018

DIVENDRES, 6 DE JULIOL

La Festa Major és un moment important per a un poble, són
dies d’alegria, de diversió, d’entreteniment. A Calonge la Festa
Major d’estiu ens convida a sortir al carrer, a viure sobretot els
vespres i les nits d’estiu a la fresca. Després de la calor dels
dies de juliol, al vespre la Festa Major ens obre la porta a sortir
al carrer, a trobar-nos amb els nostres veïns i veïnes i a passar
una estona divertida en bona companyia. Aquests dies ens
permeten gaudir d’activitats diverses que la resta de l’any no
tenim, i també ens obre una porta per evadir els problemes i
passar-ho bé amb la família, amb els amics, amb les persones
que apreciem.
Aquest any la festa està plena d’activitats per a totes les
edats, està pensada per oferir un ventall ampli, una barreja de
música, esport, tradició, cultura i activitats infantils, una barreja
refrescant amb l’objectiu que tothom hi trobi un espai, un
moment per gaudir de la Festa.
Esperant poder-vos saludar personalment aquests dies en
alguna de les activitats de la Festa Major, us animo a passar-ho
bé i a participar de les activitats que hem organitzat i que són un
punt de trobada per fer poble.

BONA FESTA MAJOR!
Jordi Soler i Casals
Alcalde de Calonge i Sant Antoni

19.30 h, Presentació del llibre Les
illes Formigues i el seu entorn, de
l’historiador Gabriel Martín Roig. A la
Sala Fontova.

DISSABTE, 7 DE JULIOL
10 h, 1a Beach Volley Party. A la platja
de Torre Valentina. Prèvia Festa Major.
Ho organitza: Espai Jove

DILLUNS, 9 DE JULIOL
20 h, 8è TORNEIG FUTBOL 7. Al camp
de futbol de Calonge de dilluns a
dijous. Ho organitza: Espai Jove

DIJOUS, 12 DE JULIOL
21 h, Concert de 3 cors de Pueri
Cantores, de nacionalitat alemanya,
francesa i polonesa. A la plaça
d’Armes del castell. Gratuït. Consulteu
programes a part. Ho organitza:
Federació Catalana de Pueri Cantores.

22 h, Perkufarra, amb grup de
percussió. Inici a la plaça Major.
Recorregut itinerant. Ho organitza:
Cargol Treu Farra.
23.30 h, Concert de la Perkufarra,
als jardins del castell. Ho organitza:
Associació Cargol Treu Farra. Gratuït.

DIVENDRES, 13 DE JULIOL
18.30 h, Concurs infantil de dibuix,
a la plaça de la Doma. Ho organitza:
Estiu-Actiu
20 h, Inauguració de l’exposició
fotogràfica “70 anys en Vespa”, de
Josep Fort. Al castell de Calonge. Ho
organitza Club Motor Clàssic Calonge.

22 h, Pregó de la Festa Major d’Estiu
de Calonge, a càrrec d’Albert Om,
periodista, presentador i director del
programa Islàndia de RAC 1. A la plaça
d’Armes.

23.30 h, Barraques: Festucs, EAM i
Kharlooss Slekta. A la zona esportiva
de Calonge.

Seguidament, “Ensierru d’animals
cornuts”, amb música a càrrec
de la Txarang Bufant Fort Street
Band. Circuit pel nucli antic. Durant
el recorregut, pintxos i sangria per
als majors de 18 anys. Ho organitza:
Espai Jove

Durant tota la tarda, trobada de
puntaires a la plaça Major.

22.30 h, Concert de Festa Major: Les
Anxovetes. Repertori d’havaneres
clàssic i tradicional amb guitarra i
contrabaix, cantades amb frescor
i sinceritat, assaborint cada tema i
tot amb el seu punt de salabror. A la
plaça d’Armes del castell. Gratuït.

DISSABTE, 14 DE JULIOL

18 h, Inauguració de l’exposició dels
treballs del curs de pintura de l’Àrea
de Cultura, a la capella del Carme.
Horaris de l’exposició: dissabte, de 18 a
20.30 h, diumenge i dilluns, d’11 a 13 h i
de 18 a 20.30 h,
18 h, Plantada de gegants al passeig
d’Hivern. Hi trobareu tots els gegants
que participen a la XVIII Trobada
Gegantera de Calonge.

PUBLI

