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Associació de Dones
El dia 7 de març, coincidint amb el Dia de la Dona, l’Associació de Dones
de Sant Joan ha preparat diverses activitats per commemorar-lo. A les 11.30
h hi haurà Zumba a la plaça Barcelona, a càrrec del Gimnàs Mireia. A partir
de les 17 h, tindrà lloc l’espectacle infantil Sra. Bombolles a la plaça Barcelona, a càrrec de Gresca.cat. A les 20 h, a l’Auditori Jaume Nunó del Palmàs,
se celebrarà l’Assemblea General de l’entitat.
Per a qui vulgui continuar amb la celebració, a partir de les 21 h hi haurà un
sopar de dones al restaurant La Solana del Ter. El preu del sopar és de 23
€ per a les sòcies de l’entitat i 26 € per a les no sòcies. Els tiquets es poden
comprar a l’Oficina de Turisme. Hi haurà servei d’autobus gratuït.

Associació de veïns de la Vila Vella
El dissabte dia 21 de març es celebrarà la setena calçotada de la Vila Vella de
Sant Joan de les Abadesses. A partir de les 14 h al Parc de la Muralla hi haurà
un dinar popular amb calçots, carn a la brasa, cafè i galetes. El preu de
l’àpat és de 14 € i inclou un pitet amb el logotip de l’Associació. Havent dinat
tindrà lloc l’actuació musical del grup De Pardos Cat’s que faran ballar els
assistents a ritme de versions de rumba.
Els tiquets per al dinar es poden comprar a la Perruqueria Maria i a la caseta
de la ONCE fins al dijous dia 19 de març. Les places són limitades.

PREBENJAMÍ BLANC (DISSABTES A LES 10 h)
1 de març - 17 h. Ball amb Margarita Torner

14 de març. CE Abadessenc Blanc – UE Camprodon
PREBENJAMÍ NEGRE (DISSABTES A LES 10 h)

8 de març - 17 h. Ball amb Salme i Isa
14 de març - 17 h. Bingo

7 de març. CE Abadessenc Negre – CF Folgueroles “A”

15 de març - 17 h. Ball amb Marta
22 de març - 17 h. Ball amb Josep Mª d’Avinyó

Del 2 al 8 de març - de 20 a 22 h. Torneig de tenis indoor. Al pavelló.

28 de març - 17 h. Bingo
29 de març - Ball amb Maria Alba

7 de març. Festa de la Dona. A les 11.30 h, Zumba a la plaça Barcelona, a
càrrec del Gimnàs Mireia. A les 17 h, l’espectacle infantil Sra. Bombolles a

SEGONA CATALANA (DISSABTES A LES 16 h)
14 de març. CE Abadessenc “A” – CF Tordera “A”
28 de març. CE Abadessenc “A” – UD Cassà “A”
JUVENIL (DISSABTES A LES 16 h)
7 de març. CE Abadessenc “A” – FC Sarrià de Ter “A”
21 de març. CE Abadessenc “A” – UE Porqueres “A”
CADET (DISSABTES A LES 11.15 h)
14 de març. CE Abadessenc “A” – EF Bosc de Tosca “A”
28 de març. CE Abadessenc “A” – UE Camprodon “A”
ALEVÍ (DISSABTES A LES 11 h)

la plaça Barcelona, a càrrec de Gresca.cat. A les 20 h, a l’Auditori Jaume
Nunó del Palmàs, Assemblea General. A les 21 h sopar al restaurant La
Solana del Ter.
Col·labora: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
8 de març. Sortida esmorzar, recorregut de 6 quilòmetres. Punt de trobada a les 9 h davant l’absis del monestir. Arribada aproximada a les 12 h.
Inscripcions fins al 6 de març a la ferreteria Fermac.
Preu: socis 5€, no socis 7€.

7 de març. CE Abadessenc “A” – EF Vall d’en Bas “A”
21 de març. CE Abadessenc “A” – EF Bosc de Tosca “B”
BENJAMÍ (DISSABTES A LES 10 h)

14 de març - 16.30 h. Conferència “No puc més”. El meravellós art de
resoldre conflictes. Com esdevenir un expert a la teva família, a càrrec de

14 de març. CE Abadessenc “A” – UE Porqueres “A”

Laura Cano, psicòloga i psicoterapeuta infantil. A l’Auditori Jaume Nunó

27 de març. CE Abadessenc “A”– EF Anglès-Terbrugent “A”

del Palmàs.

8 de març - 12 h. 12è Cicle d’Espectacles Infantils. L’hort de can Pitrocs, a
càrrec de La Guilla Teatre. Al Teatre Centre. Entrada Gratuïta.
15 de març. Sortida a l’Auditori de Barcelona. Concert La Resurrecció de
Mahler. Inscripcions a l’Oficina de Turisme.

I demà, el paradís
Antoni Vives

El franctirador
Albert Pijuan

Tota aquesta gent
Isabel-Clara Simó

El somriure de Mandela
John Carlin

La noche soñada
Màxim Huerta

El valle del asombro
Amy Tan

22 de març - 12 h. 12è Cicle d’Espectacles Infantils. Clowntes i llegendes,
a càrrec de la Companyia nyip i nyap. Al Teatre Centre. Entrada Gratuïta.
22 de març - durant tot el dia. Jornada de bàdminton, a càrrec de la Federació Catalana de Bàdminton. Al pavelló.
PER VISITAR
Fins al 26 d’abril. Exposició de la Fundació Vila Casas Cuerpos de luz, de
la fotògrafa Mayte Vieta. A l’Espai Art del Palau de l’Abadia.
VISITES GUIADES
7, 14, 21 i 28 de març - 16.30 h. Sant Joan de les Abadesses, la joia del
romànic. Punt de sortida al Palau de l’Abadia.
Organitza: Terra de Comtes i Abats.

Viatge en el temps 5
Geronimo Stilton

L’amenaça del planeta blup
Geronimo Stilton

En Pere sense por
Estel Baldó

Braç de gitano de crema cremada
Ingredients: una planxa de pa de pessic, 500 gr de crema pastissera, sucre
gra i gelatina de poma per pintar.
Elaboració: és recomanable que la planxa de pa de pessic i la crema pastissera siguin fetes un dia o unes hores abans. El primer que cal fer és posar
a escalfar la gelatina de poma. Poseu-ne una bona quantitat en un cassó i
afegiu-hi un 20-30% d’aigua. Poseu-ho al foc i quan arrenqui el bull, deixeuho un parell de minuts i ho retireu. Reseveu-ho. Agafeu el paper de cocció
i treballeu la planxa de pa de pessic a sobre mateix, retalleu una mica les
cantonades i escampeu-hi una bona quantitat de crema.

Recepta i imatge: www.lacuinadesempre.cat

Seguidament, i amb l’ajuda del paper de cocció que teniu a sota, comenceu
a enrotllar la planxa sobre sí mateixa, a poc a poc. Doneu forma al braç de
gitano, fent que quedi tot el conjunt ben premsat i acabeu de cobrir-lo per
tots costats, excepte a la base. Amb una mica de crema, segelleu completament els dos extrems del braç. Quan la pala de cremar sigui ben ben calenta, tireu una bona quantitat de sucre per sobre de la crema i pinteu el braç
de gitano amb la gelatina de poma. Reserveu-lo a la nevera fins el moment
de consumir.

Publicació del llibre del
Certamen de cartes d’amor

Estimats veïns i veïnes,
Sóc en Jose i, com molts de vosaltres ja sabeu, el 2013 i el 2014, des de la
Cafeteria de l’Abadia, en col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Joan, vam
organitzar el I i II Certamen de Cartes d’Amor.
L’experiència va ser tot un èxit i les paraules d’amor ens van arribar d’arreu
dels Països Catalans. Durant uns mesos, només esperava que l’Àngel em
portés el correu. Aaaai.... Quina il·lusió cada vegada que em podia posar
a la pell d’un enamorat o d’una desanamorada, d’una mare que escrivia al
seu fill o d’una àvia al seu nét o... d’un bisbe al seu company (ai, mare de
Déu senyor!!). M’ho vaig passar tan bé llegint totes aquestes cartes que no
em sembla just que quedin guardades entre tants altres trastos que tenim
al traster. És per això que vull compartir-les amb tots vosaltres. La manera?
Publicant-ne un llibre. Que com ho faré? Doncs, he pensat amb un micromecenatge. Que què és això? Doncs, a través d’una pàgina web (www.
verkami.com) pots fer un donatiu perquè el projecte es dugui a terme i
a canvi reps una recompensa. Que com gestionarem aquests diners? Els
diners serviran per l’edició i publicació del llibre. I el llibre? Sí, el llibre el
vendrem! I doncs què en farem dels diners que recaptem de nou? Doncs,
el que surt del cor només pot tornar al cor. Tots els beneficis aniran destinats a l’Associació El Ripollès Cor i a l’Oncolliga. Properament, a la web de
l’Ajuntament, entre d’altres llocs, trobareu un enllaç a Verkami (la plataforma de micromecenatge). De totes maneres, si teniu algun dubte, em podeu
passar a veure a la cafeteria.
Moltes gràcies per endavant. Amb molt d’afecte,
Jose (Muàààà!)

