
Festa Major de 
Sant Martí i 
Festa del Vi Nou

DEL 9 AL 20 DE NOVEMBRE



DIMECRES, 9 DE NOVEMBRE

11 h.
Xerrada per a avis i àvies: “Mimem els nets d’una forma saludable”, 
a càrrec d’Olga Brunner, nutricionista dels Serveis de Salut Integrats 
del Baix Empordà. A la sala Fontova. Gratuït

DIJOUS, 10 DE NOVEMBRE

17 h.
Espectacle infantil i xocolatada. A la sala Fontova. 
Ho organitza: AMPA de l’escola Pere Rosselló.

19 h.
Inauguració de l’exposició fotogràfica 
“Els nous calongins, 1950-1969”. Al castell de Calonge. 
L’exposició romandrà oberta divendres, 11 de novembre, d’11 h a 13 h 
i de 18 h a 20 h, dissabte 12, de 18 h a 20 h i diumenge 13, d’11 h a 13 h. 
Ho organitza: Club Motor Clàssic Calonge. 

DIVENDRES, 11 DE NOVEMBRE

De 10 a 13 h. 
Jocs gegants. Escampada de jocs tradicionals de dimensions gegants 
per a totes les edats. A la plaça de la Doma. Gratuït.

De 10 a 13 h. 
Cuiners i cuineres per un dia. Taller de cuina infantil per aprendre 
i descobrir les arts culinàries. 
El taller es farà en una gran estructura en forma de cuina i els infants 
podran cuinar pizza o coca de recapte, magdalenes gegants, galetes, 
piruletes de xocolata, croissants dolços o salats i pastís de pa de pessic 
entre altres menjars. Cada cuiner s’endurà a casa allò que cuini. A la 
plaça de la Doma. Gratuït.



12 h. 
Ofici solemne de Festa Major amb acompanyament de la Cobla 
Ciutat de Girona. A l’església de Sant Martí. 

12. 30 h. 
Audició de 3 sardanes, a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona. 
A la plaça Major. 

17 h. 
Escape Room de carrer L’herència del bandoler. 
Equips de 3-4 persones, a partir de 12 anys. Al nucli antic de Calonge. 
Premis per als guanyadors i guanyadores. Inscripcions a l’Espai Jove, 
a l’Oficina de Cultura i a www.calongeisantantoni.cat. 
Gratuït. Places limitades.

18 h.  
Escacs i música: torneig infantil, concert del Grup de Corda Calonge i 
Sant Antoni i exhibició de tots contra el mestre català Pol Sabrià que 
jugarà amb els ulls embenats. 
A la sala gran del castell. Ho organitza: Club d’Escacs Culonge. Gratuït.

21.30 h. 
Impro Show, un espectacle teatral d’humor, original i interactiu en 
què els actors surten a escena sense guió i el públic decideix què 
passarà. 
A l’inici de la funció es demanarà al públic que escrigui una frase en 
una targeta. Aquestes frases, extretes a l’atzar, seran el fil conductor 
perquè els actors creïn històries diferents amb les que divertiran, 
sorprendran i emocionaran el públic. Un show diferent i únic a cada 
funció i una manera fresca, diferent i innovadora de fer i de veure 
teatre. A la sala Fontova. Gratuït.



9 h. 
Sortida a Santa Llúcia d’Arboç i introducció als bolets. Recorregut 
per les Gavarres i esmorzar a l’ermita de Santa Llúcia mentre 
aprenem coses sobre els bolets (no és una sortida per “anar a caçar 
bolets”). Distància aproximada, 8 km de dificultat moderada. Punt de 
trobada aparcament de la Bola del Fòrum. Ho organitza: l’Associació 
Junta d’Arbres. Cal portar calçat adequat, esmorzar i aigua.

11 h. 
Ruta literària “ Passejant pel llegat d’en Pere Caner”. 
Acte commemoratiu del centenari del seu naixement. Passejada pel 
nucli antic de Calonge i lectura dels seus textos. El punt de trobada 
serà als Jardins Patrici Clara i acabarem amb un vermut per als 
participants a la Biblioteca Pere Caner. Informació a la Biblioteca 
(972 609 444). Ho organitzen: l’Arxiu i la Biblioteca Municipal. Gratuït.

11 h. 
Ruta per les vinyes del Celler Viníric de Calonge. 
El paisatge, la cultura i la història d’un poble que ha sobreviscut al 
boom turístic de la Costa Brava. Inclou un passeig per les vinyes i el 
celler. Tast de 6 vins del Celler Viníric i tast d’oli de la finca. 
Aforament limitat. Preu: 12,50 €. 
Per a reserves: enoturisme@viniric.cat.

12 h. 
Visita guiada i tast de vi al Celler Clos d’Agon. 
Punt de trobada: mas Gil, bodegues Clos d’Agon 
(c/Afores, s/n. Tel. 972 661 486 i a/e: info@closdagon.com). 
Preu: 15 €/persona.

16 h. 
Visita i tast de vi al Celler Mas Eugeni. 
Preu: 6 €. Per a reserves: cellermaseugeni@gmail.com.

17 h.
Visita i tast de vi al Celler i l’Hort de Can Ribot, a Sant Daniel. 
Preu: 10 €. Nens gratuït. Per a reserves: 629 933 956.

DISSABTE, 12 DE NOVEMBRE



16.30 h. 
II Cursa Popular de Relleus i Obstacles. Circuit tancat a la zona 
esportiva. Cursa de relleus per un circuit tancat amb diferents proves, 
obstacles i inflables. Equips a partir de quatre persones. 
Dos membres de l’equip competiran al circuit, mentre els altres faran 
altres proves per sumar punts extra. Convocatòria a les 16 h. 
Premis als millors equips per categoria i premi especial a la 
disfressa/bon humor. Inscripcions prèvies a l’Oficina Cultura, a l’Espai 
Jove o al Pavelló de Calonge. Preu: 10 € adults i 5 € nens (el preu 
inclou assegurança, entrepà i beguda). 
Més informació a l’Instagram de l’Espai Jove. A la zona esportiva de 
Calonge. Amb la col·laboració de Nins Trapelles i OncoMusic Fest.

En acabar la cursa, botifarrada popular i concert de tributs amb 
Abba Voices i El Último Veneno.  A la carpa annexa al Pavelló, amb 
servei de bar. Amb la col·laboració de Nins Trapelles i OncoMusic Fest.

18 h. 
Concert de Cambra de Festa Major. La jove formació de Corda de 
Calonge i Sant Antoni, ens oferirà un recorregut per el barroc i 
classicisme musical, amb obres de H.Purcell, A.Corelli, G.F. Händel i 
W.A.Mozart. A la sala Fontova. Ho organitza: Associació de Corda de 
Calonge i Sant Antoni. Gratuït.

9 h. 
IV Marxa Solidària ForaStock. Recorregut de 8 km amb dificultat 
baixa-mitjana i circuit adaptat d’1’5 km. Sortida de la zona esportiva 
de Calonge. Preu 9 € (inclou entrepà de botifarra, beguda i obsequi), 
3 € dels quals van destinats a la Fundació Vimar i a l’Associació Pots. 
Inscripcions el mateix dia a partir de les 7.45 h a la zona esportiva de 
Calonge. Amb la col·laboració de les entitats esportives.

De 10.30 a 14 h. 
Mercat del vi de Calonge. Vine a conèixer i a tastar el vi de Calonge. 
A la plaça Major.

11 h. 
Caminada a peu des del Celler de Can Pereclara fins a la vinya del 
pla. Dificultat mínima. Petit taller de poda. Seguidament, visita al 
celler, tast de vins i dinar al Celler de Can Pereclara. Preu: 18 € (adult); 
nens (fins a 10 anys): 12 €. Reserva anticipada al telèfon: 609 352 288.

DIUMENGE, 13 DE NOVEMBRE



D’11 a 13 h. 
Terra 3: ceràmica, pintura amb vi i percussió. Activitat amb taller de 
pintura amb vi (no cal saber dibuixar), Es farà una àmfora amb fang i 
percussió de terrissa. A la sala Fontova. Preu: 5 €. 
Venda d’entrades a www.calongeisantantoni.cat

12 h.
Cercavila i ball de gegants a càrrec de la Colla Gegantera de 
Calonge. Al nucli antic.

12.30 h. 
Concert vermut a càrrec del grup Coi, els Montgrons, grup de 
versions de cançons populars, de cançons tradicionals catalanes i 
temes de taverna. Aquesta banda la formen set persones amb una 
base acústica d’instruments i una secció de vent a la catalana amb 
gralla, tenora i saxo baix. A la plaça Major. Gratuït.

17.30 h.
“El llegat indià: vi i xocolata”. Tast de 3 vins i 3 xocolates de la mà de 
la sommelier Clara Antúnez, acompanyat del relat d’Anna Castellví, en 
què descobrirem que els indians, el vi i la xocolata estan molt 
connectats. Aforament limitat. Al castell de Calonge. Preu: 5 €. 
Venda d’entrades a www.calongeisantantoni.cat.

19 h. 
Concert: Cinema & Big Band, a càrrec de La Selva Big Band i 
Sandra Fern. Les millors bandes sonores i els temes més 
emblemàtics de les pel·lícules essencials de la història del cinema. 
Més de 20 cançons inoblidables, des del Moon river d'Audrey 
Hepburn (Esmorzar amb diamants, 1961) i Don't rain on my parade, 
amb Barbra Streisand (Funny girl, 1968) fins a City of stars d'Emma 
Stone i Ryan Gosling (La La Land, 2016), passant pel Cabaret de Liza 
Minelli, El temps podrà passar de Casablanca i fragments de James 
Bond 007. A la sala Fontova. Gratuït. 

ALTRES ACTIVITATS

Exposició del Fons d’Art de l’Ajuntament. L’exposició, que s’ubicarà 
al castell, s’obrirà dijous, 10 de novembre a les 20 h i romandrà oberta 
divendres, 11 de novembre, d’11 h a 13 h i de 18 h a 20 h, dissabte 12, de 
18 h a 20 h i diumenge 13, d’11 h a 13 h.

Fira i atraccions infantils. Del 9 al 13 de novembre, a la plaça de la 
Concòrdia.



DIVENDRES, 18 DE NOVEMBRE

CAP DE SETMANA DEL VI DE PAGÈS DE CALONGE

20 h. 
Xerrada i tast: Coneixem la recepta del vi de nous, a càrrec dels 
membres de La Sobirana Cooperativa de Santa Coloma de Farners. 
A la sala Fontova. Gratuït.

DISSABTE, 19 DE NOVEMBRE

DIUMENGE, 20 DE NOVEMBRE

9.30 h. 
Excursió guiada per Calonge i les vinyes de la Conca del Tinar. 
Passejada resseguint elements patrimonials del nostre paisatge 
agrícola. Anirem a conèixer eres, pous, safareigs, barraques i tinells.

Capvespre de les varietats singulars calongines, vine a fer un tast:

16.30 h. Descoberta dels “pecats” del Mas Ponsjoan. 
Al Mas Ponsjoan. Gratuït.

18 h. En primícia, les “notes” de la Picapolla Moscatella. 
Al Mas Molla. Gratuït.

5a. Trobada de la Sureda.
Diferents activitats relacionades amb l’elaboració del vi 
amb mètodes ancestrals i possibilitat de dinar 
(opcional prèvia reserva).
Punt de trobada a l’aparcament del paratge de Volvos 
a les 10 del matí per pujar a la Sureda.

Més informació al programa definitiu del web: 
www.funrem21.blogspot.com i a l’Instagram @furemen21.



L’organització es reserva el dret de 
modificar el programa si causes 
imprevistes ho justifiquen.

Amb la col.laboració de:

Entitats de Calonge
Parròquia de Calonge
Fundació Remença XXI
Celler Can Ribot
Celler Mas Gil-Clos d’Agon
Celler Mas Eugeni
Celler Mas Monells
Celler Can Pereclara
Celler Viníric
Xarxa de Municipis Indians

www.calongeisantantoni.cat


