
Entitats i parròquia 
de Sant Antoni

No col·locar cap element que pugui obstaculitzar 
el desenvolupament de l’actuació o el pas fluid 
de la gent (testos, taules, cadires, etc.). No llençar 
aigua fins que no hagi acabat l’actuació. No encen-
dre foc ni fumar a prop de les bosses o contenidors 
del material pirotècnic. No enviar l’espai on el grup 
de foc fa l’actuació i no agafar ni destorbar cap 
dels seus
membres.

Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb 
mànigues i pantalons llargs. Portar un barret amb 
ales que cobreixi tot el cap i tapar-se el clatell amb 
un mocador de cotó. Protegir-se els ulls. Portar 
calçat adequat. Protegir-se les orelles per disminuir 
els sorolls de les explosions pirotècniques. No 
demanar aigua als veïns. Obeïr les indicacions dels 
serveis d’ordre públic i de sanitat. Queda prohibit 
portar productes pirotècnics particulars, havent 
d’utilitzar únicament els preparats pels organitza-
dors. Respectar les figures de foc, els seus porta-
dors i els músics. Adoptar una actitud correcte amb 
els diables i no obstaculitzar el pas ni fer-los caure.
Seguir en tot moment les indicacions dels diables.  

Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari. 
Abaixar els portals metàl·lics o persianes. Protegir 
els vidres de les finestres, portes i aparadors amb 
cartrons gruixuts. Enrotllar tots els tendals exte-
riors. No tenir roba estesa o altres elements com 
banderes, etc. Mantenir portes i finestres tancades. 
No tirar aigua als participants ni als espectadors 
del correfoc per la perillositat que representa. 
Desconnectar tot tipus d’alarmes. Retirar de la via 
pública qualsevol objecte que pugui dificultar els 
pas.

Més informació a
www.calongeisantantoni.cat i 
a l’Àrea de Cultura, plaça Major, 
2 de Calonge, telèfon 972 660 481.



18 h. Cloenda i lliurament de premis als 
participants de la Bibliocursa 2022. Al 
Teatre Mundet. Accés lliure. Gratuït. 

18.30 h. Espectacle infantil Atrapa la 
festa, a càrrec de la companyia Els Atra-
pasomnis. Al Teatre Mundet. Accés lliure. 
Gratuït. Més informació a biblioteca.
lacooperativa@calonge.cat.

19 – 21 h. Anem d’Escacs! Torneig d’es-
cacs, amb diferents categories per a totes 
les edats. A la plaça de la Pau (mirador 
d’Es Monestri). Gratuït. Ho organitza: 
Escacs Culonge i Sant Antoni.

A partir de les 18 h. Diverbeach, con-
cert de final d’estiu de l’Orquestra Di-Ver-
siones, amb la participació de Diamond 
Stick i DJ Pollo. A la platja de Sant Antoni. 
A l’espigó del Mig. Gratuït. Més informa-
ció a @orquestra_diversiones.

19 h. Espectacle Infantil: Andreina i 
Gervasio, de la companyia Todozancos. 
A la plaça de la Llibertat. Accés lliure. 
Gratuït.

22 h. Espectacular correfoc, a càrrec 
de la colla Diables d’en Pere Botero. Al 
passeig Josep Mundet, amb inici a l’altura 
del carrer Palmera i final a la plaça de 
Catalunya. *Més informació al revers.

23.30 h. Concert de tributs dels 80, 
amb The Funk Power Station i The Best 
of. Al paratge del Collet. Accés lliure. 
Gratuït.

19.30 h. Audició de sardanes a càrrec de 
la Cobla-Orquestra Maravella. Al passeig, 
al mirador de l’espigó Costa Brava.

22 h. Gran concert amb l’Orquestra 
Maravella. Al paratge del Collet. Accés 
lliure. Gratuït.

18 h. Taller de jocs matemàtics. Per a 
nois/es de 9 a 14 anys. Jocs individuals i 
en grup per aprofundir, de forma lúdica 
i divertida, en les estratègies matemàti-
ques. A la plaça de la Pau, (mirador d’Es 
Monestri). Inscripció prèvia a l’Oficina de 
Turisme (972 661714). Places limitades. 

18.30 h. Visita guiada amb tast de vi al 
monestir de Santa Maria del Mar: mon-
ges benedictines, àmfores romanes i vi. 
Inscripció prèvia a www.glopsdhistoria.
cat o al tel. 622 142 035. Places limitades. 
Preu: adults, 22 € i nens, 4 €. Inclou visita 
al monestir, tast de 3 vins i copa de la ruta 
del vi DO Empordà. Ho organitza: Estiu 
Actiu.

11.45 h. Tradicional repic de campanes.  

12.00 h. Ofici solemne en honor de 
Sant Llop, cantat per la coral Harmonia 
Antoniense. A l’església de Sant Antoni.  

22 h. Tradicional cantada d’havaneres 
amb el grup Port-Bo. Al paratge del Co-
llet. Accés lliure. Gratuït.   

20 h. Acte sociocultural per l’esclerosi 
múltiple, amb poesia i música. En bene-
fici de la Fundació d’Esclerosi Múltiple de 
Girona FEM. Al paratge del Collet. Accés 
lliure.

20 h. Concert Mundet de música clàssica 
(piano), a càrrec d’Emma Stratton, que ofe-
rirà un repertori de Haydn, Schumann i Liszt. 
Al paratge del Collet. Accés amb reserva 
prèvia a www.calongeisantantoni.cat . Gra-
tuït, amb taquilla inversa a favor d’Oncolliga 
en la lluita contra el càncer. Ho organitza 
Associació Germandat Artur Mundet.

20 h. Concert de violi i piano: Mozart, 
Beethoven i Dvorak,a càrrec de Miquel 
Muñiz i Lluís Rodríguez. Al  paratge del 
Collet. Accés amb reserva prèvia a www.
calongeisantantoni.cat . Amb taquilla inver-
sa a favor d’Oncolliga en la lluita contra el 
càncer. Amb la col·laboració de l’Assoacia-
ció Germandat Artur Mundet. 


