
DIJOUS, 21 D’ABRIL
17.30 h TALLER DE SANT JORDI,  a la Biblioteca La Cooperativa. 

Titella de tija de drac a càrrec d’Activijoc. +5 anys. Places limi-
tades. Inscripcions a:  biblioteca.lacooperativa@calonge.cat 

DIVENDRES, 22 D’ABRIL
17.30 h TALLER DE SANT JORDI, a la Biblioteca Pere Caner. Fem 

un gravat a càrrec de Creativa Marta Rossell. +5 anys. Places 
limitades. Inscripcions a: biblioteca.perecaner@calonge.cat 

18 h EL CULTURETA, a la plaça de la Doma.  Quiz-concurs de 
cultura per a joves. Diferents proves sobre art, música, cinema 
i literatura. Equips de 3-4 persones. Recomanat a partir de 13 
anys. Premis als i les guanyadores! Inscripcions a: joventut@
calonge.cat 

18.30 h “La francophonie, la littérature qui nous unit”, a la Biblio-
teca Pere Caner. Trobada entre les col·lectivitats francòfones 
del Baix Empordà i l’escriptora Lydie Salvayre. Cal inscripció 
prèvia a biblioteca.perecaner@calonge.cat    

18.30 h El vi en vers, a la sala Major del castell de Calonge. Recital 
a partir de la Ilíada d’Homer a càrrec d’Enric Casasses i Oriol 
Luna: una experiència poètico-musical d’alta volada, amb tota 
la potència lírica d’Enric Casasses i l’imaginari imprevisible 
del multiinstrumentista Oriol Luna, que casaran a la perfecció 
amb els vins proposats per La Gastronòmica. Inscripcions a 
cultura@calonge.cat 

20 h Acte de lliurament del V Premi Empordà de novel.la, al 
castell de Calonge. Cal confirmar assistència a premiempor-
danovel.la@baixemporda.cat o a gamiel@baixemporda.cat. 
Acte organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà.

 LA LECTURA UNEIX CULTURES. Al castell de Calonge 
els dies 22 i 23 D’ABRIL

 Projecció d’un vídeo en què els alumnes de l’Escola d’Adults 
de Calonge i Sant Antoni i dels cursos de català del Consorci 
per a la Normalització Lingüística llegiran un recull de textos 
emblemàtics de la literatura catalana. 

DISSABTE, 23 D’ABRIL
10 h Partides obertes d’escacs, al pati d’ Armes del castell. Per a 

totes les edats. Organitzades pel Club d’Escacs de Culonge i 
Sant Antoni.

11 h Música itinerant, a càrrec dels alumnes de corda i combo de 
l’Escola de Música La Moderna de Calonge

11 h Conferència: “Rere les lletres”. A càrrec de Jesús Morentin 
(Bunkertype), a la sala Gran del castell de Calonge 

 Jesús Morentin és dissenyador i tipògraf i ens parlarà d’allò de 
què estan fets els llibres: les lletres. Ens descobrirà alguns dels 
aspectes i sobretot les motivacions que han anat determinant 
les formes d’aquests signes al llarg del temps. 

11.30 h  Partides simultànies d’escacs, al pati d’Armes del castell. 
Amb el gran mestre Jaime Alexander Cuartas Medina, del 
Club d’ Escacs Peona i Peó de Barcelona. Organitzades pel 
Club d’Escacs de Culonge i Sant Antoni.

12 h  Taller, a càrrec de Jesús Morentin, al pati d’Armes del castell 
de Calonge. Usant les antigues lletres de plom i de fusta amb 
les quals es treballava antigament a les impremtes (i de mane-
ra totalment manual) els visitants podran entintar, imprimir 
i endur-se un cartell commemoratiu dissenyat expressament 
per a l’ocasió.

12.30 h   Cicle Essencials, a la sala Gran del castell.  Somiar desperts 
i no plorar. Lydie Salvayre  (Premi Goncourt 2014) en conver-
sa amb Pere Joan i Tous, professor de la Universitat de Kons-
tanz. Presentarà l’acte Carme Arenas 

13.30 h  Signatures d’autors, a la plaça de la Doma.  Autors de di-
versos gèneres literaris (còmic, infantil, narrativa, assaig...) 
signaran els seus llibres.

17 h  Cercavila de la Colla Gegantera de Calonge, al nucli antic 
de Calonge.

18 h  El Pot Petit en concert: Vull cantar i vull ballar, als jardins 
del castell. En Pau i la Jana es troben sols fora del Pot i sense 
els seus amics a prop no saben què fer! Cantant i ballant els 
aniran retrobant. Qui serà el primer a sortir a fer-los bellugar 
sense parar? El mico? Els pirates Rodamons? El Drac Rac? 
Sigui qui sigui segur que els farà cantar i ballar com mai!

 Aforament limitat. Preu: 5 €/persona. Venda d’entrades a 
www.calongeisantantoni.cat 

18.30 h “Dones i poesia”, a la sala Major del castell. Taula de difu-
sió de poètiques femenines i recitació de poemes, organitzada 
per l’Associació de Dones Empresàries del Baix Empordà.

19 h  Concert del grup de corda de Calonge, a la sala Major del 
castell. S’interpretaran obres de Bach i Vivaldi. GratuÏt.

19 h  Taller de Kokedama, al carrer Àngel Guimerà. Aprèn la 
tècnica per fer Kokedames (plantes amb test natural) i em-
porta’t la teva a casa. Places limitades. Inscripcions a cultura@
calonge.cat. Gratuït

20 h  ESPECTACLE DE CIRC I DANSA: EL DESÈ HOME, al 
pati d’Armes del castell de Calonge. Toni Gutiérrez i Miquel 
Barcelona estableixen un diàleg escènic entre el circ i la dansa. 
A través d’una teatralitat poètica, les disciplines de la corda 
llisa i la dansa contemporània dialoguen en un discurs mi-
nimalista, estètic i proper al món oriental. L’univers descrit 
parteix d’un poema del Tao Te King de Lao Tse. Gratuït.

DIUMENGE, 24 D’ABRIL
11 h Llibreters VIP, recorregut per les 7 llibreries. Inici a La 

Viatgeria. Una oportunitat exclusiva de conèixer Poble de 
llibres sota el guiatge de l’escriptor Màrius Serra. Voleu acom-
panyar-lo i saber quin llibre recomanarà a cada llibreria? Pla-
ces limitades. Inscripcions a cultura@calonge.cat 

12.30 h Bingojam,  al pati del Cercle Calongí. Un joc, a l’estil bingo 
o les tradicionals quines de Nadal, en què la música substi-
tueix els números! La Litus Bingojam Band interpretarà els 
temes, si els teniu, els marqueu i un cop completat el cartró, 
canteu Bingo! Música, diversió i premis musicals. Places limi-
tades. Inscripcions prèvies a cultura@calonge.cat

PROGRAMACIÓ DE 

SANT JORDI A CALONGE

DURANT TOTA LA JORNADA DE SANT JORDI
- Parades de venda de llibres i roses als carrers del nucli antic  

de Calonge.
- “Mural de la literatura”, per escriure-hi poemes i missatges. 
 A la plaça de la Doma.
- Parades amb exposició de llibres d’autors francòfons, seleccionats  

per la Biblioteca Pere Caner.
- Menús literaris als restaurants de Calonge i Sant Antoni. 

Més informació a www.calongeisantantoni.cat i a @calongepobledellibres


