DISSABTE, 8 DE JULIOL

Durant tota la tarda, trobada de puntaires a la
plaça Major.
A partir de les 17 h, tarda de cultura urbana a
barraques: competició d’skate, “batalla de
gallos” i concert de rap. A la zona esportiva
de Calonge.
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 XVII Trobada Gegantera de Calonge.
18.30 h. Taller infantil fashion: ungles,
tatuatges, braçalets i collarets. A la plaça de
la Doma de Calonge. Preu: 1 €.
19 h. XVII Trobada Gegantera de Calonge:
Cercavila de tots els gegants i les colles
participants. Pels carrers del nucli antic de
Calonge.
20 h. XVII Trobada Gegantera de Calonge:
entrega de records a les colles i ball final
de gegants. Als
jardins del castell.
20 h. Inauguració
de les exposicons
de Ramón Pujol
Boira (pintura)
i Alberto Gómez
Ascaso (escultura). Al castell.

00.30 h. Barraques: Espai J Band. Joves
cantants del municipi acompanyats per una banda
de músics professionals interpretaran versions
actuals i de vells
mites del rock i el pop.
Gratuït.
01.30h. Barraques:
Orquestra Di-Versiones. Gratuït.

DIUMENGE, 9 DE
JULIOL

11 h. Ofici solemne
de Festa Major, a
l’església parroquial de Sant Martí. Tocarà l’orgue
el músic calongí Ivan Joanals.
A partir de les 18 h, 3a Festa Holi Barraques
de Calonge amb música en directe amb
DJ’s locals i el DJ Aleix Solanellas. Estem de
Festa Major i tenim ganes de colors, de música,
de ballar i de fer-nos fotos plens de colors i
somriures. Foto de la tirada dels colors a les 20
h. Ho organitza: Colla Els Nins Trapelles.
A les 19 h, Audició de sardanes, a càrrec de
la Cobla-Orquestra Costa Brava, a la plaça
Major.

A les 22 h, Gran Concert de Festa Major,
a càrrec de l’Orquestra Costa-Brava. Als
jardins del Castell. Gratuït.
L’Orquestra Costa-Brava ens convida a fer un
viatge per diferents països, músiques, danses i
estils musicals. El recorregut acabarà a Catalunya
amb una selecció de música i himnes catalans.

A les 23.30 h. Ball de Festa Major, a càrrec
de l’Orquestra Costa-Brava. Als jardins del
Castell. Gratuït.
L’Orquestra Costa-Brava oferirà un repertori
variat, per a tots els gustos. Balls de saló com el
bolero, el txa-txa-txà, la cúmbia, el pasdoble, el
foxtrot, el swing, el vals i el tango entre d’altres,
amb temes d’ahir, d’avui i de sempre. Per acabar,
el repertori de final de festa amb versions per a
jovent i seleccions de la millor música dels anys
60, 70 i 80. Per gaudir d’una vetllada inoblidable.

DILLUNS, 10 DE JULIOL

17.30 h. Concentració de vehicles per a la
benedecció al pont del Mas Ambrós.
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.
18 h. Ball del Casal L’Amistat, a la sala Fontova.
19 h. Espectacle infantil: Revolució, de
la Cia. Pentina el Gat, a la plaça de la Doma.
Espectacle d’animació que us convida a cantar,
ballar, riure i jugar una estona. Passi el què passi,
tothom marxarà una mica més content i animat.
21 h. Botifarrada popular, al PAEC, organitzada per la Unió Esportiva Calonge, amb degustació
de cremat gratuïta per a tothom, oferta per
l’Ajuntament de Calonge.
22.30 h. Castell de focs artificials, al parc infantil del PAEC, ofert per l’Ajuntament de Calonge.

ALTRES ACTIVITATS:

RAMÓN PUJOL BOIRA: EXPOSICIÓ DE
PINTURA
Del 8 de juliol al 26 d’agost. Al castell de Calonge.
Inaugració: dissabte, 8 de juliol, a les 20 h.
Ho organitza: Ajuntament de Calonge
ALBERTO GÓMEZ ASCASO: EXPOSICIÓ
D’ESCULTURA
Del 8 de juliol al 26 d’agost. Al castell de Calonge.
Inauguració: dissabte, 8 de juliol, a les 20 h.
Ho organitza: Ajuntament de Calonge
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: 50 EDICIONS
DEL FESTIVAL DE MÚSICA DE CALONGE
{INTERLUDI}, DE JOSEP FORT I RIPOLL
Del 8 de juliol al 26 d’agost. Al castell de Calonge.
Inauguració: divendres, 7 de juliol, a les 20 h.
L’exposició estarà oberta del 8 de juliol al 27
d’agost, 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.
Inaguració: dissabte, 8 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
Durant els dies de la festa major, trobareu
les atraccions infantils a la zona esportiva
de Calonge
Ho organitza: Entitats de Calonge
Amb el suport de:

FESTA MAJOR D’ESTIU DE CALONGE
Del 6 al 10 de juliol de 2017

Durant tota la setmana, al Pavelló d’Esports de Calonge, Torneig de
Futbol 7 de l’Espai Jove.
DIJOUS, 6 DE JULIOL

Salutació de l’alcalde
Cau el vespre i la calor afluixa. Els horts s’omplen de
les primeres tomates i els presseguers ja ens donen
els seus fruits ben dolços. És hora de sortir al carrer
a prendre la fresca i de viure un nou pregó de la
festa major d’estiu que aquest any ens proposa
novetats originals i diferents com la cercavila amb
batucada que ens aproparà a les festes de San
Fermín.
Amb la Festa Major d’Estiu ens arriben les activitats
refrescants, moments de celebració i de trobar-nos
al voltant d’una sardana, veient els focs artificials o
gaudint del concert de veu i piano amb Antoni Mas.
Com podreu veure aquest any hem preparat una

programació plena d’activitats per a tothom, per
sortir al carrer, per viure la festa.
La Festa Major és un moment important i especial,
és d’aquells moments per sortir al carrer, per trobar-nos i fer poble, per això us animo a participar-hi
i a gaudir de les activitats que hem preparat.
Esperant poder-vos saludar personalment aquests
dies en alguna de les activitats de la Festa, us animo
a passar-ho bé aquests dies de festa i a participar
de les activitats que hem organitzat.
Bona Festa Major!
Jordi Soler i Casals
Juliol de 2017

19 h. Espectacle infantil:
Cirkruskus, a càrrec de Ruskus. A la Biblioteca Pere Caner.
22 h. Perkufarra, especial 10
anys d’associació, amb el grup
de percussió La Mega Pubilla, i col.laboració dels bars
Cercle Calongí, Can Tonet, Frankfurt Petit, La Rutlla i
Can Girbal. Inici a la plaça Major. Recorregut itinerant.
Ho organitza: Cargol Treu Farra.
23.30 h. Concert de Miquel del Roig, a la plaça
d’Armes del castell. Ho organitza: Associació
Cargol Treu Farra. Gratuït.

DIVENDRES, 7 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:
50 edicions del Festival
de Música de Calonge
{Interludi}, de Josep Fort i
Ripoll. Al castell.
22 h. Pregó de la Festa
Major d’Estiu de Calonge, a càrrec d’en PEYO de
l’APM, que farà un retrat
molt ben documentat del
poble de Calonge i dels
seus veïns i veïnes . A la
plaça Major.

Després del pregó,
“Ensierru” d’animals
cornuts, “7 julio San
Fermin”. Després del
“Xupinassu” a la plaça
Major per part del
pregoner PEYU, sortida
de la Plaça de la Doma
de les bestioles cornudes
creades per les associacions participants a Barraques 2017, passant
per carrer la Rutlla, plaça Concòrdia i passeig
d’Hivern fins a la zona de Barraques, acompanyats per la Txaranga Damm-er, parades i proves
durant el recorregut. Repartiment de mocadors
vermells commemoratius, cal venir amb samarreta o camisa blanca. Acte per tots els públics!!!
22.30 h. Concert d’haveneres: Entre dos
mars, a càrrec d’Indira Ferrer, soprano i el
gran pianista Antoni Mas. Entre dos mars és un
concert d’havaneres, que com un vaixell, navega
entre les ones carregat de melodies que viatgen
entre dos punts: Cuba i Espanya. Havaneres amb
piano, cantades per una veu lírica per mostrar al
públic d’on provenen perquè als salons de l’Havana colonial les havaneres eren cantades per veus
líriques. A la sala Fontova. Gratuït.
00.30 h. Barraques: Dj Carlos Selecta i Dj Ivanote. Lloc: zona esportiva de Calonge. Consulteu
programes a part

