SALUTACIÓ

CALONGE FESTA MAJOR DE SANT MARTÍ I FESTA DEL VI NOU

La Festa Major de Sant Martí i la
Festa del Vi Nou de Calonge constitueixen una de les celebracions
més arrelades en el nostre poble.
Any rere any aquesta celebració
se’ns presenta com una magnífica
oportunitat per fer quelcom plegats:
tots units en els preparatius i, sobretot, en la gresca de la celebració.
Hi ha altres esdeveniments culturals al nostre calendari, però la Festa Major de Sant Martí i la Festa del
Vi Nou és de tots. Com sempre, hi
estan treballant un munt de persones que sumem esforços i il·lusions
perquè tot surti a la perfecció.

ningú. Unes festes per a tothom per
fer d’aquests dies uns dies de Festa
amb majúscula i per recordar i posar en valor les tradicions del nostre
poble i la vinculació de la nostra terra amb el món del vi.

Enguany teniu a les vostres mans
un programa que aglutina una gran
oferta cultural, d’oci i festiva dirigida a tots els sectors de la població
i que té la voluntat de no excloure

Bona Festa Major i bona Festa del
Vi Nou!

Celebrem aquests dies amb l’esperit amable i hospitalari del nostre
poble, amb el seny i la rauxa gaudim
de la festa, tastem el nostre vi, fruit
del treball i de l’esforç dels pagesos
que any rere any saben treure de la
terra i dels ceps l’essència del nostre poble. Celebrem-ho i gaudim de
les activitats de la nostra festa!

Jordi Soler i Casals
Alcalde de Calonge i Sant Antoni
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PROGRAMA D’ACTIVITATS
DILLUNS, 5 DE NOVEMBRE DIVENDRES, 9 DE NOVEMBRE

A les 17 h, Ball del Casal de l’Amistat de Calonge, amb música en directe. A la Sala Fontova. Ho organitza: Casal de l’Amistat. Gratuït.

A les 17 h, Festa infantil amb xocolatada i música per ballar. A la Sala
Fontova. Ho organitza: AMPA Escola
Pere Rosselló.
A les 20 h, Inauguració de l’exposició fotogràfica ”Calonge i Sant
Antoni: els anys 60”. Al castell de
Calonge. Horaris: dissabte, 10 de
novembre, d’11 a 13 h i de 18 a 20
h. Diumenge, 12 de novembre, d’11
a 13 h. Ho organitza: Club Motor
Clàssic Calonge.

DIJOUS, 8 DE NOVEMBRE

De 20 a 21.30 h, Tast de vins de
Calonge i olis d’oliva verge de l’Empordà amb degustació de xocolates
artesanes. Combinarem l’elixir de la
felicitat, amb l’or líquid i l’aliment
dels Déus, de debò t’ho vols perdre? A l’ermita del Collet de Sant
Antoni. Inscripcions a l’Oficina de
Turisme de Sant Antoni. Preu: 8 €.
Places limitades.
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A les 17 h, Pujada a la Creu, caminada popular de 8 km amb dificultat moderada. Sortida del Parc
de Sant Julià de Lòria i arribada a
les 20 h als jardins del castell. Ho
organitza: Àrea d’Esports Calonge i
Sant Antoni. Inscripció: a les 15.30
h, al Parc de Sant Julià de Lòria. Cal
portar frontal o llanterna.

A les 22 h, Recital d’òpera: Dos pits
i una poma. Recital que combina
la música de grans autors d’òpera,
com Verdi, Puccini, Cilea, Mozart i
Wagner amb textos i poemes d’autores que ens conviden a una reflexió
sobre la situació de la dona des de
diversos punts de vista. A la sala Major del Castell. Ho organitza: Festivals
de Calonge. Socis: gratuït – no socis,
10 €. Venda d’entrades: Oficina de
Cultura, plaça Major, 2 i a taquilla el
mateix dia (1 h abans del concert).

DISSABTE, 10 DE NOVEMBRE

De les 8 a les 17 h, Cursa ame-

A les 17.30 h, Espectacle infantil

ricana de motos, al mas Ponjoan,
al carrer Sant Paul de Fenouillet, 1.
Categories: 50 deb, 50 cc, 65 cc,
clàssiques, clàssiques-evo, Màster
29 i 39, veterà i elit. Ho organitza:
Moto Club Les Gavarres.

La història de l’àvia Maria, la castanyera, amb música en viu. A la
plaça Major. Gratuït.
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A les 19 h, Audició de sardanes

poder fer el concurs, es requereix
un mínim de 5 participants. A la
plaça Major.

amb la Cobla Ciutat de Girona. A la
plaça Major.

A les 20 h, Botifarrada popular i Bases del Concurs de cuina Sant

Martí 2018
1. El plat que s’ha de cuinar en aquesta
edició és Platillo de Festa Major.
2. Els participants han de ser cuiners no professionals.
3. El concursants han de portar un
fogonet, i tots els estris i productes
que necessitin per cuinar.
4. L’Organització hi posa taula i cadires.
5. El concurs es farà a la plaça
Major, el diumenge 11 de novembre, de 10 a 13 h.
6. A les 13 h es presentaran els
plats al jurat i posteriorment, hi
haurà l’entrega de premis.
7. Els premis: cada participant rebrà
un obsequi. Hi ha dues categories
de premis:
a) El plat més bo
b) La millor presentació

arribada de la caminada popular.
Als jardins del castell. Ho organitza: Colla Gegantera de Calonge. Bo
d’ajut 5 €.

A partir de les 23 h, Calonge Win-

ter Fest, amb els grups Festucks i
Dj “Lo Puto Cat”. A la Carpa de la
plaça 1 d’octubre. Ho organitza
Cargol Treu Farra. Per a més informació: Instagram - cargoltreufarra

DIUMENGE, 11 NOVEMBRE

A les 10 h, Concurs de cuina. El
plat que s’ha de cuinar és PLATILLO DE FESTA MAJOR. Inscripcions
gratuïtes a l’Oficina de Cultura (Calonge) i Turisme (Sant Antoni). Per
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A les 10.30 h, Obertura de les
exposicions de fotografies “Anem
a veimar a Calonge i Sant Antoni”
i “Reservori varietal de la Sureda.
Recull de les varietats autòctones
del raïm de Calonge i Sant Antoni”.
Vine a veure les fotografies, vota i
participa al sorteig. Al castell de
Calonge. Ho organitza: Fundació
Remença XXI i Ateneu Popular de
Calonge. Gratuït.

8

CALONGE FESTA MAJOR DE SANT MARTÍ I FESTA DEL VI NOU

A les 11 h, Ofici solemne en honor
a sant Martí, cantat pel jove tenor
Pau Llensa que interpretarà Nessun
Dorma i el Cant dels ocells.

A les 13.15 h, Entrega dels premis
del concurs de cuina. A la plaça Major.
A les 13.30 h, Entrega dels premis del sorteig de les exposicions
de fotografies i el tast del vi nou de
Calonge. Al castell.

D’11 a 13 h, Taller de cuina infantil. Nens i nenes,
voleu convertir-vos en xefs?
Cuinarem diferents plats amb productes de tardor. A la plaça Major.
Gratuït.

A les 12 h, Guitar & wine Calonge
i Sant Antoni. Espectacle de música
i vi amb el grup Filferro i els vins
del celler Clos d’Agon de Calonge
i Celler Claralluna del Montgrí, de
Carles Xuriguera. Al castell. Gratuït.
A les 13 h, Tast popular del Vi Nou
de Calonge. Vine a tastar el vi que
t’ofereixen els cellers de Calonge.
Al pati d’Armes del castell. Gratuït.
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DILLUNS, 12 DE NOVEMBRE

A les 18 h, Concert: la Cobla Ciutat
de Girona ens ofereix l’espectacle
Ricard Viladesau. De músic a mite.
Coordinació artística: Francesc
Sánchez Carcassés. A la Sala Fontova. Gratuït.

A les 10 h, Gimcana júnior (de 8
a 12 anys) i Gimcana jove (de 13 a
18 anys). Al nucli antic de Calonge.
Premis per als participants. Ho organitza: Espai Jove i Àrea d’Esports
de l’Ajuntament.

A les 17 h, Cinema infantil: Ferdi-

nand. Ferdinand és un brau sensible i gens guerrer, no li agrada barallar-se ni rebufar, ni competir amb
els altres braus a veure qui és més
ferotge. S’estima més olorar les
flors a sota d’una alzina. No és covard, sinó un pacifista i no vol lluitar.
A la Sala Fontova. Gratuït.

10

CALONGE FESTA MAJOR DE SANT MARTÍ I FESTA DEL VI NOU

CAP DE SETMANA DEL VI DE PAGÈS
DIVENDRES, 16 DE NOVEMBRE DIUMENGE, 18 DE NOVEMBRE

A les 20 h, Cap de setmana del Vi A les 9 h, Excursió guiada per Ca-

longe: “Calonge i el suro”, a càrrec
de David Gràcia i amb la col·laboració de Pep Espadalé, director
del Museu del Suro de Palafrugell.
Farem una passejada per Calonge
i els seus voltants en la qual els
protagonistes seran el suro, les fàbriques de suro i els personatges
calongins relacionats amb el suro.
Sortida del Pi Gros. Caminada de 10
km aproximadament. Temps total, 3
h. Finalitzarem al mas Ponsjoan cap
a les 13 h on la Joana, amb un kamishibai (teatrí de paper), ens explicarà el conte Les trifulgues de l’oliva argudell@. En finalitzar, s’oferirà
un tast de Vi Nou i productes de les
cases de pagès.

de Pagès. Presentació del llibre El
mas Molla a dojo, de Lluís Molla.
Presentació a càrrec de Joan Vall
Clara, periodista. Lluís Molla, autor
del llibre, explicarà com s’ha fet i la
història del mas Molla. S’oferirà un
tast de vi de pagès de les diferents
cases i masos de Calonge. A la Sala
Fontova. Ho organitza Fundació Remença XXI.

DISSABTE, 17 DE NOVEMBRE

A les 12, Visita guiada a l’exposició
fotogràfica del castell de Calonge:
“Què fem a la vinya i al celler”. Podeu venir-hi i preguntar-nos tot allò
que vulgueu saber. Tasteu i pregunteu!

A les 17.15 h, Espectale: Endin-

sant-me en la mirada del meu pare.
Una tarda d’història, música i vi
amb interpretació de Georgina Afetelor i Núria Molla. Al jardí romàntic
del mas Molla. Cal que hi vingueu
abrigats!
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A les 10 h, sortida guiada “Els ceps
perduts”, a càrrec de Joan Rosselló
de ca l’Àvia. Explicarem el sistema
de recuperació dels ceps perduts a
les Gavarres amb tallers a la sureda. També posarem quatre pedres.
Lloc de sortida: plaça de Sant Nazari.
Us podeu quedar a dinar! Carn a la
brasa amb allioli, escalivada, patates al caliu i brunyols casolans. Vi
novell, aigua i cafè. Preu 8 €. Reserves per al dinar: fins al dia 16 de
novembre, als telèfons 626840362625933433.

ALTRES ACTIVITATS
Durant els dies de la Festa,
atraccions infantils. A la plaça
de la Concòrdia.
Dissabte, 10 i diumenge, 11 de
novembre, parades de vi i de
productes artesanals. Al nucli
antic de Calonge.
Exposició fotogràfica ”Calonge i Sant Antoni: els anys 60”.
Al castell de Calonge. Horaris:
dissabte, 10 de novembre,
d’11 a 13 h i de 18 a 20 h. Diumenge, 12 de novembre, d’11
a 13 h. Ho organitza: Club Motor Clàssic Calonge.

CONCURS DE FOTOGRAFIA
“ARADA 2018”

Per a tots els participants a les excursions guiades.

Edita: Ajuntament de Calonge
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CASAL D’AVIS
L’AMISTAT
DE CALONGE
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