Més de 250 persones assistiran a la presentació del rei i
la reina de Carnaval de Calonge i Sant Antoni
Baix Empordà | 14-02-2020 | 19:29

El Carnaval de Calonge i Sant Antoni viurà dissabte un dels moments destacats d'aquesta festa, la
presentació de la reina i el rei del Carnaval 2020. L'acte tindrà lloc a la Sala Fontova a partir de les
21.30 h. i les entrades per assistir-hi ja estan exhaurides. Més de 250 persones participaran en
aquest sopar a peu dret durant el qual també es presentaran els protagonistes del Carnaval, la reina
i el rei, en una activitat organitzada per l'Agrupació de Carrossaires Calongins.
Les activitats de Carnaval a Calonge i Sant Antoni han començat aquesta setmana amb la lectura
de les consignes que proposen el rei i la reina a les escoles Llevantí de Mar i La Sínia i aquesta
tarda la lectura de les consignes arribarà també a l'escola Pere Rosselló. La setmana vinent el gruix
de les activitats es concentraran el dijous 20 de febrer, amb la rua de disfresses de les escoles del
municipi: la de l'escola Pere Rosselló de Calonge tindrà lloc al matí pel passeig d'Hivern, i la de
les escoles Llevantí i La Sínia de Sant Antoni es farà a la tarda recorrent el carrer Sant Antoni. A
Calonge, a la tarda, també es farà una Minirua de l'Escola Pere Rosselló i una festa infantil amb
xocolatada i discomòbil. El mateix dijous 20 de febrer a Sant Antoni hi haurà la vesprada
carnavalesca de les colles locals, una botifarrada amb l'actuació musical del grup Trinomi de
Barrets i la visita dels Carnestoltes als geriàtrics del municipi.
El diumenge 23 de febrer serà el moment de la rua de carrosses i comparses de Sant Antoni. De
bon matí tindrà lloc la despertada amb les colles locals i a les 12 h es donarà el tret de sortida a la
rua de Sant Antoni, que passarà per la plaça de Catalunya i el carrer Sant Antoni fins a la plaça de
la Llibertat. Aquesta activitat posarà el punt i final als actes de Carnaval a Sant Antoni, però no als
de Calonge.
A Calonge la rua de Carnaval es farà el diumenge 1 de març. Primer, de bon matí, la despertada
recorrerà els carrers del municipi i anirà seguida de l'esmorzar de les colles de Carnaval al parc de
l'Àvia Jovita. A partir de les 16 h arrencarà la rua de carrosses i comparses, que sortirà del Mas
Barceló i recorrerà l'Avinguda Sant Jordi fins a la plaça de la Concòrdia.
El Carnaval a Calonge es tancarà el dimarts 3 de març, amb la cercavila de la comitiva del difunt
Carnestoltes des de l'Escola Pere Rosselló fins als jardins del castell, on hi haurà un espectacle
infantil. A les 18 h l'enterrament de la sardina i la tradicional sardinada posarà el punt i final al
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Carnaval.

AGENDA DE CARNAVAL

CARNAVAL DE SANT ANTONI

Dijous, 20 de febrer
Rua escolar pels carrers cèntrics de Sant Antoni.
Hora: 15:15 hores.
Ho organitza: Escola La Sínia i Escola Llevantí de Mar

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

Botifarrada amb ambientació musical.
Hora: 20 h.
Lloc: Carrer Llescadors
Amb la col·laboració del Bar Restaurant Can Roc

Diumenge, 23 de febrer
Despertada carnavalesca de les colles locals pels carrers i les urbanitzacions de Sant Antoni.
Hora: De 7 a 10 hores.

Cercavila de carrosses i comparses, amb premis per a tots els participants (pernil i cava) fins
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exhaurir existències
Hora: 12 hores.
Lloc: Plaça Catalunya i carrer Sant Antoni
Concentració a les 11:30 hores, al carrer Llescadors i inici pel c/ Conrado Vilar.
Inscripcions del 10 al 17 de febrer, a la web de l?Ajuntament.
Amb la col·laboració de la colla local Els Gambats

CARNAVAL DE CALONGE

Divendres, 14 de febrer
Lectura de consignes que proposa el rei i la reina del Carnaval, a l?escola Pere Rosselló.
Hora: De 16:00 a 16:30 hores.
Lloc: Escola Pere Rosselló

Dissabte, 15 de febrer
Sopar i presentació de la reina i el rei del Carnaval de Calonge 2020, a càrrec de la colla de
Collons.
Hora: 21:30 hores.
Lloc: Sala Fontova
Tiquets a la venda del 31 de gener al 12 de febrer, a l?Àrea de Cultura, plaça Major, núm. 2 de
Calonge i al Bar Can Roc de Sant Antoni.
Ho organitza: Agrupació de Carrossaires Calongins

Dijous, 20 de febrer
Rua escolar de disfresses
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Hora: De 10 a 12 hores.
Lloc: del carrer de les Escoles al Passeig d?Hivern.
Ho organitza: Escola Pere Rosselló

Mini rua des de l?Escola Pere Rosselló amb festa i xocolatada infantil amb discomòbil Nou So.
Hora: 16:30 hores.
Recorregut: De l?Escola Pere Rosselló fins a la sala Fontova
Ho organitza: AMPA Pere Rosselló

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

Diumenge, 1 de març
Despertada carnavalesca de les colles locals.
Hora: de 7 h a 10 h.
Lloc: itinerant

Esmorzar de les colles de Carnaval.
Hora: 10 h.
Lloc: parc de l?Àvia Jovita.

Rua de carrosses i comparses.
Hora: 16h.
Lloc: sortida de Mas Barceló i recorregut per l?Avinguda Sant Jordi fins a la plaça de la
Concòrdia.
Ho organitza: Agrupació de Carrossaires Calongins
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Dimarts, 3 de març
Cercavila de la comitiva del difunt Carnestoltes, espectacle infantil i lectura del testament.
Hora: 16.30 h.
Lloc: sortida de l?Escola Pere Rosselló i recorregut pel passeig d?Hivern, plaça de la Concòrdia,
carrer de la Rutlla, carrer Àngel Guimerà i plaça Major fins als jardins del castell.
Ho organitza: Calonge, Comerç i Empresa.

Enterrament de la sardina i sardinada popular.
Hora: 18 h.
Lloc: jardins del castell.
Ho organitza: Agrupació de Carrossaires Calongins
Autor: Redacció
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