
CARNAVAL
Calonge
Sant antoni

Del 13 de febrer al 3 de març
2020

Divendres, 14 de febrer
De 16:00 a 16:30 h. Lectura de consignes que proposen el rei i la
reina del Carnaval, a l’escola Pere Rosselló.

Dissabte, 15 de febrer
21:30 h. Sopar i presentació de la reina i el rei del Carnaval de Calonge
2020, a càrrec de la colla De Collons, a la Sala Fontova. Tiquets a la venda
del 31 de gener al 12 de febrer, a l’Àrea de Cultura, plaçaMajor, núm. 2 de
Calonge i al bar-restaurant Can Roc de Sant Antoni. Ho organitza:
Agrupació de Carrossaires Calongins.

Dĳous, 20 de febrer
De 10 a 12 h. Rua escolar de disfresses, al passeig d’Hivern (zona
aparcament Escola). Ho organitza: Escola Pere Rosselló.

16:30 h.Minirua des de l’Escola Pere Rosselló fins a la Sala Fontova,
amb festa i xocolatada infantil amb discomòbil Nou So. Ho organitza:
AMPAPere Rosselló.

17:30 h. Visita dels Carnestoltes als centres geriàtrics de Calonge.

Diumenge, 1 de març
De 7 a 10 h.Despertada carnavalesca de les colles locals pels carrers
i les urbanitzacions de Calonge. Es demana als veïns/es que deixin els
vehicles estacionats correctament i respectant la distància a les
cantonades.

10 h. Esmorzar de les colles del Carnaval a la pineda de l’Àvia
Jovita.

16 h.Gran rua de carrosses i comparses. Concentració a les 14:30 h, al
PAEC. Sortida de l’aparcament delMas Barceló amb arribada a la plaça de
la Concòrdia. Inscripcions del 17 al 24 de febrer, mitjançant un enllaç que
estarà disponible a la web de l’Ajuntament (www.calongeisantantoni.cat).
Ho organitza: Agrupació de Carrossaires Calongins.

Dimarts, 3 de març
16:30 h. Cercavila de la comitiva del difunt Carnestoltes des de
l’Escola Pere Rosselló fins als jardins del castell, on hi haurà un
espectacle infantil.
Ho organitza: Calonge, Comerç i Empresa.
Posteriorment, es farà la lectura del testament.

18 h.Enterrament de la sardina, als jardins del castell, amb la tradicional
foguera i sardinada popular gratuïta. Ho organitza: Agrupació de
Carrossaires Calongins.

Dĳous, 13 de febrer
De 11:00 a 12:30 h. Lectura de consignes que proposen el rei i la
reina del Carnaval, a l’escola Llevantí de Mar i seguidament, a
l’escola La Sínia.

Dĳous, 20 de febrer
15:30 h. Rua escolar. Recorregut per plaça de Catalunya, carrer de
Sant Antoni i plaça de la Llibertat.
Ho organitza: Escola La Sínia i Escola Llevantí de Mar

De 17 a 20 h. Vesprada carnavalesca de les colles locals pels carrers
de Sant Antoni.
Ho organitza: Agrupació de Carrossaires Calongins

20h. Botifarrada amb l’actuació musical del grup Trinomi de
Barrets al carrer Llescadors. Preus populars.
Amb la col·laboració del bar-restaurant Can Roc.

Diumenge, 23 de febrer
De 7 a 10 h.Despertada carnavalesca de les colles locals pels carrers
i les urbanitzacions de Sant Antoni.
Es demana als veïns/es que deixin els vehicles estacionats
correctament i respectant la distància a les cantonades.

12 h. Animada cercavila de carrosses i comparses.
Concentració a les 11:30 h, al carrer Llescadors i inici pel carrer
Conrado Vilar.
Inscripcions del 10 al 17 de febrer, mitjançant un enllaç que estarà
disponible a la web de l’Ajuntament (www.calongeisantantoni.cat).
Amb la col·laboració de la colla local Els Gambats.

Calonge

Sant antoni

Inscripcions de les colles per
participar a la rua
Sant Antoni: del 10 al 17 de febrer

Calonge: del 17 al 24 de febrer

Les inscripcions s’han de fer online a la web
www.calongeisantantoni.cat

Àrea de Cultura
Plaça Major, 2 - 17251 Calonge

Tel. 972 660 481
a/e: cultura@calonge.cat

www.calongeisantantoni.cat


