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Un poble ha de mantenir vives les 
seves tradicions, la seva essència 
i la seva manera de ser. La Fes-
ta Major de Sant Martí i la Festa 
del Vi Nou formen part de la nos-
tra identitat. Amb l’arribada del 
mes de novembre és el moment 
d’obrir un parèntesi en les tas-
ques quotidianes i preparar-nos 
per gaudir, amb família i amics, 
d’uns dies d’alegria i diversió. És 
també el moment, si el temps ho 
permet, de gaudir de l’estiuet de 
Sant Martí, que ens obre una fi-
nestra de primavera abans d’en-
carar els mesos més freds. 

La Festa Major de Sant Martí i la 
Festa del Vi Nou ens reuneixen al 
voltant d’una sèrie d’activitats lú-
diques, culturals i d’oci que ens 
permeten mantenir viu el caliu de 
poble, trobar-nos a la plaça Major, 
al voltant del castell i de les mol-
tes propostes que presentem en el 
programa d’enguany. 

Vull agrair a les diferents entitats 
que han col·laborat en l’organitza-

ció de la festa el treball i la il·lusió 
que han posat i també a les àrees 
i personal de l’Ajuntament la seva 
implicació i dedicació en la prepa-
ració i organització dels diferents 
actes. Enfortir aquesta col·labora-
ció entre les associacions del mu-
nicipi i l’Ajuntament és el que ens 
ha de permetre donar un impuls 
renovat a les nostres tradicions. 

Finalment, us animo a participar i 
gaudir de tots els actes que hem 
preparat i us desitjo una bona Fes-
ta Major i Festa del Vi Nou! 

Miquel Bell-lloch i Palet
Alcalde de Calonge i Sant Antoni

Salutació
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Dilluns, 4 de novembre
A les 17 h, Ball del Casal de l’Amis-
tat de Calonge, amb música en directe. 
A la Sala Fontova. Ho organitza: 
Casal de l’Amistat. Gratuït. 

Divendres, 8 de novembre 
A les 17 h, Festa infantil amb xoco-
latada i música per ballar. A la Sala 
Fontova. Ho organitza: AMPA Esco-
la Pere Rosselló. 

A les 20 h, Inauguració de l’exposició 
fotogràfica “Calonge i Sant Antoni, els 
anys 70”. Al castell de Calonge. Hora-
ris: dissabte, 9 de novembre, d’11 a 
13 h i de 18 a 20 h. Diumenge, 10 
de novembre, d’11 a 13 h. Dilluns, 
11 de novembre, d’11 a 13 h. Ho or-
ganitza: Club Motor Clàssic Calonge.

A les 22 h, Espectacle de màgia: 
“Una nit amb el MAG LARI”. A la sala 
Fontova. Preu entrada: 5 €/perso-
na. Venda d’entrades anticipades 
fins al dia 7 de novembre a l’Ofici-
na de Cultura (plaça Major, 2, de 
Calonge) i a l’Oficina de Turisme 
de Sant Antoni (av. Catalunya,26). 
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Dissabte, 9 de novembre
A les 10.30 h, Visita guiada i tast 
de vi al celler Mas Eugeni. Preu: 5 €/
adults. Menors gratuït. Inscripció 
al 651135314.

A les 12.30 h, Maridatge de vins del 
Celler Can Pereclara amb formatges 
de l’Empordà. Preu: 20 €. Inscripció 
al 609352288 o al correu electrò-
nic cellercanpereclara@yahoo.es 

A les 17 h, Animació infantil amb 
l’espectacle “Balambamboo”, a càrrec 
de la Cia. Pentina el Gat. A la plaça 
Major. Gratuït 

A les 17 h, Trobada de cultures amb 
els estrangers de Calonge i Sant An-
toni. Inscripció prèvia a turisme@
calonge.cat.

A partir de les 18 h, a la plaça 
d’Armes del castell de Calonge:

Festa del vi nou de Calonge. Tast 
popular de vi dels diferents ce-
llers de Calonge. Preu: 5 € (in-
clou copa + 3 tastos de vins 
de Calonge).

Obertura de la festa amb 
parlaments de Miquel Be-
ll-LLoch, alcalde de Calonge 
i Sant Antoni, i Norbert Bote-
lla, regidor de Turisme i Medi 
Ambient. 

Espai de sensibilització am-
biental. Vine i descobreix 
diferents projectes de cons-
cienciació. Calonge i Sant 
Antoni treballa per a ser un 
municipi respectuós i soste-
nible.

Gran concert de jazz, “Sound 
of the root”- Teodora Ena-
che Trio, be jazz (vi i jazz).
Gratuït.

Tast amb porrons de vi de pagès 
de Calonge. Gratuït.
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A les 19.15 h, Caminada nocturna 
Fora Stock. Caminada popular de 
8 km amb dificultat moderada. 
Sortida del castell de Calonge. Ins-
cripció el mateix dia a partir de les 

17 h, al castell. Places limitades: 
150 persones. Ho organitza: Àrea 
d’Esports Calonge i Sant Antoni. 
Obligatori portar frontal o llanterna 
i calçat esportiu. 
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A les 20 h, Botifarrada popular i 
arribada de la caminada popular. Als 
jardins del castell. Ho organitza: 
Colla Gegantera de Calonge. Bo 
d’ajut 5 €. 

A les 22 h, Nit de rumba, a càrrec de 
KAMBIL’S (Santi Cambil, cantant ca-
longí). A la sala Fontova. Gratuït

Diumenge, 10 novembre
Matí de cultura de la terra, 
amb les següents activitats:
A les 11 h, Ofici cantat per la Coral 
Harmonia Antoniense.

A les 11 h, Cercavila de la Colla 
Gegantera de Calonge i ball de ge-
gants. A la plaça Major.

A les 11.30 h, Exhibició castelle-
ra, a càrrec de la Colla Minyons 
de Santa Cristina d’Aro i la Colla 
Castellera de Rubí. Les colles fa-
ran una actuació tradicional amb 
ronda de pilars d’entrada, cas-
tells i ronda de pilars de sortida. 
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A les 12.30 h, L’hora del vermut, a 
la plaça Major, amb:

-  concert de versions amb el grup Co-
vers

-  concurs d’allioli. 

-  Vermut popular, amb tast de fideuà 
per a tothom

Bases del concurs d’allioli:
1.  La confecció de l’allioli ha de ser manual.
2.  Heu de portar el morter, la mà de morter, l’oli i els alls, així com 

tots els altres elements que pugueu necessitar. 
3.  El temps màxim per a fer l’allioli serà de 30 minuts que co-

mençaran quan es marqui l’inici del concurs.
4.  Es valorarà el gust, el color (si brilla) i la textura (si la cullera 

s’aguanta dreta). 
5.  L’allioli elaborat s’ha de deixar perquè el jurat el pugui valorar. 
6.  El jurat, un cop acabada la elaboració, tastarà els diferents 

alliolis a la vista de tothom i es valoraran puntuant-los de l’1 
al 5, d’acord amb els criteris del punt 4.

7.  El veredicte del jurat serà inapel·lable. 
8.  Es premiarà el millor allioli.
9.  Caldrà inscriure’s prèviament a l’Àrea de Cultura: presencial-

ment (plaça Major,2 de Calonge), per telèfon (972 660 481) o 
per correu electrònic (cultura@calonge.cat ). El dia de l’activitat 
es podran fer inscripcions fins a les 12 h.

10.  Les inscripcions són gratuïtes.
11.  La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes 

bases.
12.  Aquestes bases es podran modificar si es produeixen causes 

imprevistes que ho fan necessari.
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Dilluns, 11 de novembre
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. Els partici-
pants de la Gimcana Júnior (de 8 a 
12 anys) han d’anar acompanyats 
per un major d’edat. Ho organit-
za: Espai Jove i Àrea d’Esports de 
l’Ajuntament.

A les 11 h, Celebració de l’eucaristia 
presidida pel bisbe de Girona. Tocarà 
l’ofici la Cobla Baix Empordà.

A les 12 h, Audició de sardanes amb 
la Cobla Baix Empordà, a la plaça 
Major.

A les 17 h, Espectacle infantil “Les 
sabates noves de l’emperador”, a 
càrrec de la companyia Anna Roca. 
A la Sala Fontova. Gratuït.

Diumenge, 17 de novembre
A les 18 h, “Concert amb cobla” a 
càrrec de l’Orquestra Selvatana. A la 
Sala Fontova. Gratuït.
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Divendres, 15 de novembre

A les 20 h, Presentació del progra-
ma del Cap de setmana del Vi de pagès 
de Calonge 2019 amb la xerrada: “Va-
rietats tradicionals de fruiters i raïms 
als peus de les Gavarres” a càrrec de 
Marco Sangiorgio, de Vivers Ar-
boreco de Cruïlles i Manel Comas 
del mas Ponsjoan de Calonge. A la 
sala Fontova.

Dissabte, 16 de novembre

A les 11 h, Taller de cuina i de poda 
de fruiters. Anirem al bell mig d’un  
fruiterar i gaudirem d’un taller 
pràctic de cuina a càrrec de Toni 
Izquierdo, xef del Restaurant Mas 
dels Arcs de Palamós i membre de 
la Cuina de l’Empordanet. Ens pre-
pararà un bon arròs de muntanya, 
ens explicarà els secrets del seu 
sofregit i farem servir fruita en les 
elaboracions. Allà mateix, en Lluís 
Molla ens ensenyarà les tècniques 
de poda dels fruiters. Al mas Molla. 

A les 12.30 h anirem caminant 
cap al mas Ponsjoan, on es farà 
la xerrada “Els nostres fruiters”, a 
càrrec de Martí Comas. Tot pas-
sejant pels camps observarem els 
diferents tipus de fruiters. En arri-
bar al mas, farem un tastet d’unes 
postres de préssec.

A les 19 h, Xerrada: “El vi de prés-
sec”, a càrrec de: Bernat Guixer, 
doctor en química orgànica, ex-
pert en fermentacions i elabora-
ció de destil·lats i Dani Martínez, 
sommelier d’El Celler de Can 
Roca, millor sommelier de Ca-
talunya 2016. Membres d’Arts 
Natura Líquida de l’equip d’in-
vestigació i recerca d’El Celler 
de Can Roca. Ens explicaran els 
projectes que fan amb fruita del 
mas Molla de Calonge. Fermenta-
ció i destil·lació de productes del 
nostre entorn per explorar camins 
paral·lels als del vi i l’aiguardent. 
S’oferirà als assistents un tast de 
vi de préssec. A la sala Fontova.

Cap de setmana del Vi de Pages`
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Diumenge, 17 de novembre

A les 9 h, Caminada per Calonge: 
“Anem a conèixer d’on surt la fruita 
de Calonge”. Caminada per donar a 
conèixer els diversos fruiterars de 
Calonge: els presseguers, pruners, 
cirerers, oliverars del pla de Calon-
ge. Recorregut aproximat de 7 km, 

per fer en unes 2 h. Acabarem a 
can Sitjas, al Puigtavell, on en Jo-
sep Jacas ens explicarà el procés 
de producció de l’oli i us oferirem 
un tast de vi nou i productes de les 
cases i els masos de Calonge. Sor-
tida del parc de Sant Julià de Lòria.

Altres activitats
•  Durant els dies de la Festa, atraccions infantils. A la 

plaça de la Concòrdia.

•  Exposició fotogràfica “Calonge i Sant Antoni, els 
anys 70”. Al castell de Calonge. Horaris: dissabte, 
9 de novembre, d’11 a 13 h i de 18 a 20 h. Diu-
menge, 10 de novembre, d’11 a 13 h. Dilluns, 11 
de novembre, d’11 a 13 h. Ho organitza: Club Motor 
Clàssic Calonge.
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Edita: Ajuntament de Calonge

CASAL D’AVIS 
L’AMISTAT

DE CALONGE
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