A les 14 h, al paratge el Collet, dinar
popular a l’ermita, beneït pel mossèn.
Menú: amanida, arròs i postres.
Preu: 10 €. Cal portar els plats i la
beguda. Reserves al telèfon 619 405 429
(Joan), 125 tiquets disponibles
A les 18 h, al paratge del Collet,
cantada d’havaneres, amb el grup Barca
de Mitjana, de Premià de Mar i
Degustació gratuïta de cremat per
a tothom, ofert per l’Ajuntament
de Calonge i Sant Antoni. Gratuït

Dimarts, 13 de juny
A les 20 h, missa en honor a Sant Antoni
de Pàdua

Dissabte, 17 de juny
A les 18 h, a l’església de Sant Antoni,
concert de cant coral,
organitzat per la coral Harmonia
Antoniense.
Gratuït

Ho organitzen:

Ajuntament de Calonge-Sant Antoni

Festa de
les Entitats
Sant Antoni

CORAL HARMONIA
ANTONIENSE

Espigó
de l’Amistat

Del 3 al 18 de juny 2017
Fotografia cedida pel Sr. Martí Gafas

XXIV Festa de les Entitats de Sant Antoni
Dissabte, 3 de juny
A les 17 h, al camp municipal de Sant
Antoni, partit de futbol de la Festa de
les Entitats entre els equips FC Sant
Antoni i UE Calonge.
Ho organitza: FC Sant Antoni

Dissabte, 10 de juny

Salutació de l’alcalde
L
a Festa de les Entitats ens anuncia
que s’acosta l’estiu i ens apropa una
programació d’activitats pensada
perquè tothom hi trobi un espai, que
ens ofereix un ventall ampli, una barreja
de música, tradició, cultura, esport i
activitats infantils, una barreja refrescant
i engrescadora.

totes les edats, un mirall de la vitalitat
d’un poble que manté vives les seves
tradicions.

Un any més la Festa de les Entitats
ens ofereix també una bona mostra de
la implicació de les persones de Sant
Antoni, del teixit associatiu, per organitzar
un conjunt d’activitats atractives i per a

Bona festa de les entitats!

Desitjo que aquests dies de festa us ho
passeu bé, que participeu en les activitats
que hem organitzat i que gaudiu d’aquests
moments d’alegria i diversió.

Edita: Ajuntament de Calonge - Sant Antoni

Jordi Soler i Casals
Alcalde de Calonge – Sant Antoni

A les 18.30 h, a la plaça de la Llibertat,
espectacle infantil
Festa a la plaça amb Fefe i Cia

A les 20 h, a la plaça de la Llibertat,
audició de sardanes amb la cobla Ciutat
de Girona

Diumenge, 11 de juny
A les 17 h, a la plaça de la Llibertat,
FARCELL DE JOCS TRADICIONALS.
Jocs tradicionals de fusta gegants, per a
petits i grans, a càrrec de Fefe i Cia.

A les 9.30 h, a l’espigó de l’Amistat,
esmorzar popular.
Ho organitza: Espigó de l’Amistat
10 h, visita comentada per l’Ateneu
Popular de Calonge a l’entorn del
Collet de Sant Antoni. Punt de trobada
per a la sortida, aparcament del Collet.
Activitat gratuïta.
A les 10 h, al paratge del Collet ,
inscripcions i recollida de tiquets
per al dinar de germanor.

A les 12.30 h, a l’església de Sant
Antoni, ofici solemne cantat per la coral
Harmonia Antoniense.
Seguidament, es faran les tradicionals
ofrenes a Sant Antoni de Pàdua
a l’església parroquial.

A les 13 h, a la badia de Sant Antoni
regata commemorativa de la Festa
de les Entitats, amb la participació de
navegants amb patí de vela, que és una
embarcació originària de Catalunya.
Ho organitza: Club de Vela Sant Antoni

