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Associació” Calonge, Comerç i empresa”

Resum,actes realitzats durant la campanya”NITS A LA FRESCA”, Juliol 2016.
Calonge, juliol 2016
El passat 14 de juliol l’Associació ”Calonge,Comerç i Empresa”, va donar el tret de sortida a la 7ena
edició de la campanya estival “NITS A LA FRESCA”. Aquesta engloba diverses activitats estivals. La
la major part es realitzen en horari nocturn, ja que es tracta de diversos actes musicals.
aquest estiu es va apostar per crear un dia amb referència setmanal per tal de que tots els nens i nenes
poguessin tenir la possibilitat d’aprofitar una tarda d’inflables,a una plaça del poble.
“A l’estiu puja als inflables de Calonge, Comerç i Empresa.”En
definitiva, del 14 de juliol al 18 d’agost, cada dijous a la tarda inflables i va haver una rotació per les diferents
plaçes del poble. Durante el mes de juliol , també s’ha realitzat altres actes com ara xerrades i visites
culturals i la projecció de cinema a la fresca.

14 de juliol, primer dia de campanya inflables.
Inflables situats a la plaça Major. Hi van
participar uns 45 nens i nenes. Varen poder
gaudir d’aquesta activitat durant 3h. Les
families aprofitaven per fer un tomb
per als voltants. Els comerços propers
a l’activitat creuen que ha sigut una bona
i que cal tenir en compte les mides
per evitar bloquejar cap entrada o accés de
qualsevol establiment, terrassa o altres.

21 de juliol, segon dijous de campanya d’ inflables.
Inflables a la plaça de la Concòrdia de Calonge
amb una participació aproximada d’ uns 84 nens
i nenes. El gran espai de la plaça va permetre
poder fer servir un inflable més gran. Pares,
mares, avis i els familiars dels nens i nenes
varen poder passejar, descansar o consumir a
les terrasses dels bars i bancs de la plaça.

23 de juliol, Comerç Calonge i Empresa, va
realitzar la primera xerrada visita cultural d’
aquesta
campanya estival. Aquesta es va
celebrar a la capella del Carme del
carrer Major de Calonge i hi van participar
uns 14 assistents. Aquests, varen poder conèixer
de primera mà la trajectòria del conjunt històric
de la plaça de la Concòrdia i els seus voltants.
En al transcurs de la xerrada es va visitar la seu de
l’ajuntament. Aquesta havia sigut la seu de les
escoles nacionals durant molts anys. Ateneu.
.

26 de juliol, primera sessió de cinema a la
fresca, amb la projecció de la pel·lícula
ocho apellidos catalanes. Aquesta
es va realitzar a la plaça d’Armes
del Castell i hi van assisitir unes 320 persones,
les quals van haver d’aportar un 1€ per tenir
dret a seient. Aixó va fer marxar a algun
assistent mostrant al seu desacord
per aquest pagament. Les terrases
annexes al castell van resultar molt beneficiades
d’aquesta sessió de cinema a la fresca.

28 de juliol, tercer dia de campanya inflables. Aquest
cop, situats a la plaça de la Doma de Calonge,
amb una participació molt justa. Uns 40 nens i nenes
d’uns 3 a 6 anys d’edat degut al tipus d’inflables.
Fleques, supers i altres tipus d’establiments
van notar un petit augment en les vendes,
especialment a l’hora de berenar, ja que mentre
els menuts s’ ho anave n pass ant molt bé.
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Calonge, agost 2016.
El passat 14 de juliol l’Associació ”Calonge,Comerç i Empresa”, va donar el tret de sortida a la 7ena
edició de la campanya estival “NITS A LA FRESCA”. Aquesta engloba diverses activitats estivals. La
la major part es realitzen en horari nocturn, ja que es tracta de diversos actes musicals.
aquest estiu es va apostar per crear un dia amb referència setmanal per tal de que tots els nens i nenes
poguessin tenir la possibilitat d’aprofitar una tarda d’inflables,a una plaça del poble.
“A l’estiu puja als inflables de Calonge, Comerç i Empresa.”En
definitiva, del 14 de juliol al 18 d’agost, cada dijous a la tarda inflables i va haver una rotació per les diferents
places del poble. Durant el mes de juliol , també s’ha realitzat altres actes com ara xerrades i visites
culturals i la projecció de cinema a la fresca.

4 d’agost, 4art dia de campanya” A L’ESTIU, PUJA ALS INFLABLES DE CALONGE,
COMERÇ I EMPRESA, aquest es va celebrar a la plaça Major de Calonge amb una
participació d’uns 80 nens i nenes aproximadament, que van gaudir dels inflables
més gran de la temporada durant 3 hores sense parar ni un moment. Cal esmentar
que en aquesta jornada es va viure un moment de col·lapse i es va tenir de fer una
regulació per entrar i sortir dels inflables.
Com ja és habitual, mares i pares varen aprofitar per relaxar-se o fer alguna compra
pel poble.
11 d’agost, 5è i penúltim dia de la campanya “A L’ESTIU, PUJA ALS INFLABLES DE
CALONGE, COMERÇ I EMPRESA”, la qual es va celebrar a la plaça de la Doma de
Calonge, amb un inflable que va fer divertir molt i molt a tots els nens i nenes. aquest
inflable es tractava d’ un vaixell pirata molt i molt alt. Degut a la seva gran altura, a
més d’un nen li va fer respecte i no va voler pujar, encara que també n’hi va haver d’
atrevits i per tal d’evitar incidents es va haver de posar ordre entre tota la mainada.
Mentre, els pares aprofitaven el temps. per mala sort la cafeteria de la plaça, aquella
tarda tenia tancat i els pares es van haver d’escampar per altres local.
13 d’agost, tradicional i gran festa de l’escuma a la plaça de la Concòrdia, ja que és l’
única on ens donen permís i compleix les necessitats i mides suficientment amples
per fer realitzar aquesta activitat i disposa de desaigües per recollir escuma i aigua al
moment.
En guany la festa de l’escuma va tenir una assistència fluixeta. ens fa pensar que la
fresca del dia i el fet de que al dia abans ja se n’havia fet una, va propiciar la baixa
participació a l’activitat, en la que va assistir uns 56 participants, els quals durant una
hora van poder gaudir de una gran refrescada.
16 d’agost, 2ona i última projecció de cinema a la fresca dins la campanya “ NITS A
LA FRESCA”. Aquesta projecció va ser de la pel·licula ”INSIDE OUT”. Es va celebrar
als jardins del Castell Medieval, amb una assistència de 86 espectadors. Creiem que
aquesta baixa participació va ser deguda, al canvi de data per mal temps i la qual es
tenia d’haver realitzat la setmana anterior.
Possiblement l’informació de la nova data no va arribar a tothom, tot i que és va fer
una forta difusió especial.

18 d’agost,6ena i última sessió de la campanya, “ A L’ESTIU, PUJA ALS INFLABLES
DE CALONGE, COMERÇ I EMPRESA”, la qual es va dur a terme a la plaça de la
Concòrdia i aquesta van ser una mica diferent, ja que els inflables van ser d’aigua i
aixó va fer divertir moltíssim a tots els 50 nens i nenes que hi van participar. Es creu
que hi va haver baixa participació perquè era un dia que no feia massa calor i que el
dia ja s’havia escorçat, bon i haver avançat l’activitat una hora.
Mentre va durar l’activitat, la terrassa de la cafeteria Girbal i la plaça es van veure
ben plena.

El 19 d’agost, l’associació va organitzar 7ena edició de la festa “Fira lluna blanca” la
qual està basada en fira artesanal i segona mà. En aquesta edició hi van participar
unes 43 parades. També es van fer diversos espectacles musicals a les terrasses
dels bars del recinte. A la plaça de la Doma, tots els nens i nenes van poder gaudir
d’inflables i una zona de tallers, que van oferir algunes de les parades, també es va
realitzar una cercavila de la colla gegantera de Calonge.
Qui va treure mes benefici d’aquesta activitat van ser els bars i algun establiment en
concret, ja que els firaires van marxar amb poques vendes realitzades.

23 d’agost, ‘ Xerrada visita cultural ‘. Aquesta es va celebrar a la capella del Carme del
carrer Major de Calonge i va tractar sobre el carrer St. Joan o educació i al Mas Oliver.
En aquesta activitat hi van participar unes 12 persones, cal destacar que aquest acte
es va realitzar amb la col·laboració dels membres de l’ Ateneu Popular de Calonge, als
sòn els que expliquen la xerrada, ja que realitzen diversos treballs culturals i històrics al
municipi. Com ja és habitual al acabar l’activitat, tots els assistents van gaudir d’un petit
refrigeri de cava i bunyols.

