Diumenge, 10 de juny
A les 18 h, al paratge del Collet, cantada
d’havaneres, amb el grup Els Pescadors de
l’Escala. Gratuït.
Seguidament, degustació gratuïta de cremat per a tothom, ofert per l’Ajuntament
de Calonge i Sant Antoni. Gratuït.

Dimecres, 13 de juny
A les 20 h, a l’església parroquial, missa
en honor a Sant Antoni de Pàdua.

Dissabte, 16 de juny
A les 18 h, a l’església, concert de cant
coral, organitzat per la coral Harmonia
Antoniense. Gratuït.
A les 22 h, al mirador de l’espigó del Mig,
“Liceu a la fresca”: projecció de l’obra Manon
Lescaut, de G. Puccini, que es representarà
al Gran Teatre del Liceu. Gratuït.

Ho organitzen:

CORAL HARMONIA
ANTONIENSE

Ateneu Popular de
Calonge i Sant Antoni

Espigó
de l’Amistat

Festa de les Entitats de Sant Antoni
Del 9 al 16 de juny de 2018
Un any més la Festa de les Entitats de Sant
Antoni ens ensenya com amb la implicació
ciutadana i la participació de les entitats i les
associacions es poden organitzar un conjunt
d’activitats atractives i per a totes les edats.
Les entitats i associacions d’un municipi són una
peça important del teixit social, contribueixen a
crear relacions, a fer amistats i a establir vincles.
És justament la implicació desinteressada de
moltes persones el que fa possible que, any rere
any, a Sant Antoni puguem gaudir d’aquesta
festa que, per altra banda, ens anuncia que
l’estiu està a tocar.

Salutació
de l’alcalde

A les 18 h, al camp municipal de Sant
Antoni, partit de futbol de la Festa de les
Entitats entre els equips FC Sant Antoni i La
Sauleda. Ho organitza: FC Sant Antoni.
A les 18 h, a la plaça de la Llibertat, jocs
tradicionals gegants. Activitat per a públic
familiar amb la cia. Rovell d’Ou.

Com podeu veure, el programa d’actes està
pensat perquè tothom pugui passar-ho bé,
amb activitats infantils, esportives, culturals,
unes activitats que es renoven i d’altres
que ja són una tradició, com el concurs de
pesca amb volantí. En definitiva, es tracta
d’una festa pensada per a tothom i del tot
consolidada.
Us convido a participar-hi i a viure de
prop les activitats que us ofereix aquesta
Festa de les Entitats i espero que us ho
passeu bé i que gaudiu d’aquests moments
d’alegria i diversió.
Jordi Soler i Casals
Alcalde de Calonge i Sant Antoni

Edita: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni

Dissabte, 9 de juny

Diumenge, 10 de juny

A les 18.30 h, a la plaça de la Llibertat,
audició de sardanes amb la cobla Reus Jove.

A les 9.30 h, a l’espigó de l’Amistat, esmorzar popular, organitzat per l’espigó
de l’Amistat.

Seguidament, es faran les tradicionals
ofrenes a Sant Antoni de Pàdua i la coral
oferirà un breu concert.

A les 10 h, al paratge del Collet, inscripcions i recollida de tiquets per al dinar
de germanor.

A les 13 h, regata commemorativa de la
Festa de les Entitats, amb la participació
de navegants amb patí de vela, que és una
embarcació originària de Catalunya, a la
badia de Sant Antoni.
Ho organitza: Club de Vela Sant Antoni.

A les 10 h, visita guiada sobre quatre mil•lennis
de vida humana a Sant Antoni: del Puigsesforques (menhir i dolmen) a les restes de la
vil•la romana. Punt de trobada per a la sortida,
l’aparcament del Collet. Gratuït. Ho organitza:
Ateneu Popular de Calonge i Sant Antoni.
A les 12.30 h, a l’església de Sant Antoni,
ofici solemne cantat per la coral Harmonia
Antoniense.

A les 14 h, al paratge del Collet, dinar popular,
Menú: amanida, arròs i postres. Preu: 10 €.
Cal portar els plats i la beguda. Reserves
al telèfon 619 405 429 (Joan), 100 tiquets
disponibles. Ho organitza: Associació de
Veïns i Amics de Sant Antoni.

