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Associació de Dones
El dia 27 de novembre, l’Associació de Dones organitza una sortida al Teatre
Victòria per veure la representació de l’obra Scaramouche de Dagoll Dagom, una gran comèdia musical d’aventures, amor i revolució. Les inscripcions es poden fer a l’Oficina de Turisme - Palau de l’Abadia.
La història es desenvolupa l’any 1789, quan els ciutadans francesos, molestos amb la mala situació que viuen, es comencen a plantejar una necessitat
de canvi.
En aquest context, l’obra se centra en dos germans bessons separats des
de la infantesa, René i Louis.
René és un penques amb molt talent que viu en una companyia de teatre de
Comedia de’ll Arte, mentre que Louis que ha estat adoptat pel Marquès de
l’Echalonne i és un intel·lectual. Els personatges fan un viatge fins a París on
trobaran els seus destins i, en aquest entorn de revolta i canvis, Scaramouche, un heroi emmascarat, esdevindrà el defensor del poble que escriurà
pamflets revolucionaris i s’enfrontarà amb l’aristocràcia donant esperança a
tothom.

4 de novembre - 18 h. 3r Toc de Cultura. L’electricitat, de l’inici fins a Catalunya, a càrrec de Montserrat Barenys. A l’Auditori del Palmàs.
5 i 19 de novembre - de 17 a 20 h. Dissabtes del Trinco-trinco.

12 de novembre - 18 h. Commemoració del centenari de la mort del bisbe Torras i Bages. Inauguració de l’exposició Torras i Bages i els artistes.
Al Palau de l’Abadia. Més informació a www.santjoandelesabadesses.cat
Col·labora: Ajuntament de Sant Joan, Junta del Monestir i Bisbat de Vic.

SEGONA CATALANA (DISSABTES A LES 16 h)
5 de novembre. CE Abadessenc “A” - AE Cornellà del Terri “A”
19 de novembre. CE Abadessenc “A” - CD Bescanó “A”
QUARTA CATALANA (DISSABTES A LES 16 h)
12 de novembre. CE Abadessenc “B” - CF Ripoll “A”
26 de novembre. CE Abadessenc “B” - CF Cellera “A”
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ (DISSABTES A LES 12 h)
5 de novembre. Fundescam C - At. Olot “A”
19 de novembre. Fundescam C - Santjoanenc “A”
BENJAMÍ PRIMERA DIVISIÓ (DISSABTES A LES 10.30 h)
12 de novembre. Fundescam A - CF Les Preses “A”
26 de novembre. Fundescam A - CF Amer “A”

19 de novembre - 17 h. Inauguració de l’escultura dedicada al bisbe Torras i Bages. A continuació, presentació del llibre Torras i Bages. Home
de l’eternitat. 1846-1916 a càrrec de Xavier Baró, historiador i coautor del
llibre. A la sala Abat Arnau de Vilalba del Palau de l’Abadia.
Col·labora: Ajuntament de Sant Joan, Junta del Monestir i Bisbat de Vic.

20 de novembre. Dinar de la Delegació Local de la Fundació Oncolliga. Consultar hora i lloc a l’Oficina de Turisme - Palau de l’Abadia o a
www.santjoandelesabadesses.cat

25 de novembre - 19 h. Lectura del manifest amb motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.

6 de novembre - 9.30 h. 5è Caga -Poni. Cinc grans premis (dos pernils
ibèrics, dues entrades per un partit del Barça, un sopar per a dues persones
a la Fonda Xesc, un sopar i una nit d’hotel per a dues persones i 1000€ en
metàl·lic). A Can Crehuet.

Al Casal Jaume Nunó - El Palmàs.
27 de novembre. Sortida al Teatre Victòria - Scaramouche. Inscripcions a
l’Oficina de Turisme - Palau de l’Abadia.

5 de novembre - 18 h. Col·loqui Walking Art: l’ètica i l’estètica del caminar a càrrec de Pep Mata i Albert Bosch. A continuació, inauguració
de l’exposició LUGAR-ES/DE-TENER-SE de Pep Mata. A l’Espai Art del
Palau de l’Abadia.
Col·labora: Unió Excursionista de Sant Joan.
13 de novembre - 12 h. Visita amb motiu del Som Cultura, festival de les
experiències culturals - Costa Brava i Pirineu de Girona.
Descobrim Sant Joan de les Abadesses a través de la música.
Recorregut per diferents espais museogràfics per descobrir la vessant musical de Sant Joan. Reviurem la cançó popular que dóna origen a la llegenda
del Comte Arnau, viatjarem fins a Mèxic a través del seu himne i descobrirem la minuciosa feina d’un lutier. Punt de sortida al Palau de l’Abadia.
VISITES GUIADES
5, 12, 19 i 26 de novembre - 16.30 h. Sant Joan de les Abadesses, la joia
del romànic. Punt de sortida a l’Oficina de Turisme - Palau de l’Abadia.
Organitza: Terra de Comtes i Abats i Ajuntament de Sant Joan.

Frau al descobert
Mary Higgins Clark

Etheria
Coia Valls

L’últim adéu
Kate Morton

El despertar de l’ànima
Dolors Coromina

Puja a casa
Jordi Nopca

L’assassí que va somiar...
Jonas Jonasson

PER VISITAR
Del 5 de novembre al 22 de gener. Exposició LUGAR-ES/DE-TENER-SE
de Pep Mata. A l’Espai Art del Palau de l’Abadia.
Del 12 de novembre a l’11 de desembre. Exposició Torras i Bages i els
artistes. Al Palau de l’Abadia.
Organitza: Parròquia de Sant Joan
Col·labora: Ajuntament de Sant Joan, Junta del Monestir i Bisbat de Vic

La Quima ha perdut la son Vénen notícies que faran... Per què la senyora...
R. Ros i F. Rovira
Geronimo Stilton
Sonja Bougaeva

Cigrons amb xipirons i pinetells
Ingredients: 500gr. cigrons cuits, 300gr. xipirons frescos, 200gr. pinetell botó,
2 pebrots verds, 1/2 pebrot vermell, 4 o 5 tomàquets madurs, 1 ceba en juliana, 2 grans d’all picats, 1 raig de vi blanc, 1 bitxo, brou de peix, oli d’oliva, sal.
Per la picada: 1 llesca de pa sec, all i julivert picat.
Elaboració: primer de tot, feu una mica de brou de peix, encara que no és
imprescindible. Bulliu el peix (cap de lluç, espines..) amb una mica de julivert i llorer uns 25 minuts, coleu i reserveu. Aboqueu els xipironets en una
cassola de fang amb un raig d’oli d’oliva. Mentre, feu el sofregit, daurant els
pebrots, la ceba, l’all i el porro. Afegiu una mica de pebre negre i el bitxo (la
quantitat que vulgueu) al tomàquet prèviamanent ratllat i, un cop daurada
la verdura, incorporeu-ho tot a la paella. Remeneu-ho, saleu-ho i deixeu
que es faci durant uns 5 minuts tapat. Afegiu-hi un got de vi blanc i deixeu
evaporar l’alcohol 5 minuts més. Mentre, feu una picada amb pa sec, all i julivert. Afegiu els cigrons cuits a la cassola i també el sofregit. Incorporeu-hi
el brou de peix fins que ho cobreixi tot, saleu-ho, tireu-hi la picada i deixeu
que es faci durant 15 minuts, tapat i a foc lent. Salteu els bolets amb all i
julivert i una mica de sal. Aboqueu-los al guisat quan quedin 5 minuts per
acabar la cocció. Deixeu reposar 10 minuts abans de servir-lo.

JORNADES SOM CULTURA
Participar a la trobada d’Instagramers als escenaris de la sèrie Joc de Trons
del barri vell de Girona; conèixer el pas de l’actriu Ava Gardner per Tossa de
Mar a través del film Pandora i l’holandès errant; recordar les cançons
d’infantesa en el festival Càntut de Cassà de la Selva; descobrir els camins de
l’exili i la memòria mitjançant rutes de Camprodon a Prats de Molló; assistir
a la construcció d’un castell humà als peus de la catedral de Girona O conèixer el surrealisme de Salvador Dalí fent un recorregut extraordinari pel
Teatre-Museu Dalí de Figueres i el Castell de Púbol, entre d’altres, són algunes de les experiències que es podran viure en el festival Som Cultura,
aquest novembre.
Sant Joan de les Abadesses hi participa amb una activitat que us descobrirà
la seva vessant musical.
Descobrim Sant Joan de les Abadesses a través de la música.
Recorregut per diferents espais museogràfics per descobrir la vessant musical de Sant Joan. Reviurem la cançó popular que dóna origen a la llegenda
del comte Arnau, viatjarem fins a Mèxic a través del seu himne nacional i
descobrirem la minuciosa feina d’un lutier.
Data i hora: 13 de novembre de 2016. 12 h.
Preu: Activitat gratuïta

Recepta i imatge: www.lacuinadesempre.cat

