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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.

