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Grup Esplai Somnis
El dia 5 de gener, a partir de les 21 h, els patges de Ses Majestats el
Reis d’Orient passaran a repartir els regals per totes aquelles cases
que ho hagin sol·licitat.
Informació i inscripcions: grupesplaisomnis@gmail.com

FELIÇ 2017!

CE Abadessenc
El divendres dia 6 de gener el Club Esportiu Abadessenc organitza
la darrera quina de les festes de Nadal, a partir de les 22 h al pavelló.
La d’aquest últim dia és especial, ja que, a més dels habituals premis,
tothom qui hi participi es podrà endur un creuer pel Mediterrani
per a dues persones.

15 de gener - 17 h. Concert de Nadal a càrrec de la Coral Jaume Nunó. Al
Claustre del Palau de l’Abadia.
SEGONA CATALANA (DISSABTES A LES 16 h)
14 de gener. CE Abadessenc “A” - CE Banyoles “A”
21 de gener. CE Abadessenc “A” - UE Can Gibert “A”
QUARTA CATALANA (DISSABTES A LES 15 h)
7 de gener. CE Abadessenc “B” - Penya Esportiva Montagut “A”
21 de gener. CE Abadessenc “B” - UE Castellfollit “A” (horari a determinar)
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ (DISSABTES A LES 12 h)
14 de gener. Fundescam C - CF Vall d’en Bas “A”
28 de gener. Fundescam C - CD Banyoles “C”
BENJAMÍ PRIMERA DIVISIÓ (DISSABTES A LES 10.30 h)
7 de gener. Fundescam A - EF Bosc de Tosca “B”
21 de gener. Fundescam A - Escola Pia Olot Esports “B”
5 de gener - a partir de les 21 h. Patge a casa.
Inscripcions: grupesplaisomnis@gmail.com
6 de gener - 22 h. La Quina del creuer. Al pavelló.

7 i 8 de gener. Representació dels Pastorets. Dia 7 a les 21 h, dia 8 a les 18 h.
Al Teatre Centre.
21 de gener - 18 h. Presentació del Grup Fotogràfic Abadesses. Conferència Descobrint la fotografia de Costa: detalls naturals i grans paisatges, a càrrec de Jep Flaqué Ferrús. Al Palau de l’Abadia.
28 de gener - de 10 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h. Donació de sang. A l’Escola
Mestre Andreu.
1 de gener - 17 h. Espectacle infantil Contes i cançons de Nadal a càrrec
de la companyia La Minúscula. Tot seguit, visita del Patge Reial. Al Palau
de l’Abadia.
5 de gener - 18.30 h. Cavalcada de Reis. Pont Nou, carrer Comella, carretera Camprodon, carrer Mestre Andreu, carrer Pere Rovira, plaça Torras i
Bages, passeig Comte Guifré, carrer Major i plaça Major.
6 de gener - 18 h. Concert Sílvia Tosca Acústic, a càrrec de Sílvia Tosca a la
veu i Toni Mena a la guitarra. Al Palau de l’Abadia.
28 de gener - 12 h. Inauguració de l’exposició Cultura viva. Fargaires de
tradicions i conferència Camí FestÓs cap a la UNESCO. Al Palau de
l’Abadia.
Organitzat conjuntament amb País d’Art i d’Història Transfronterer de les
Valls Catalanes del Tec i del Ter.

28 de gener - 18 h. Inauguració de l’exposició d’Eudald Alabau Selva,
l’escultor de les 4 estacions. Amb innovadores instal·lacions de llum, foc,
gel i aigua. Al Palau de l’Abadia.
PER VISITAR
Fins al 6 de gener. Exposició 54è concurs de Nadales. Al vestíbul de
l’Ajuntament.
Organitza: Unió Excursionista.
Fins al 8 de gener. IX Exposició de Nadales. Al Palau de l’Abadia.
Organitza: Fibran SA
Col·labora: Ajuntament de Sant Joan

Els dies sense glòria La primera estrella del vespre
Sílvia Alcántara
N. Ghulam/J. Diéguez

La sega
Martí Domínguez

Fins al 8 de gener. VIII concurs familiar i exposició de pessebres. Al Palau de l’Abadia.
Organitza: AMPA IE Mestre Andreu.
Fins al 22 de gener. Exposició LUGAR-ES/DE-TENER-SE de Pep Mata. A
l’Espai Art del Palau de l’Abadia.

Calla, Càndida, calla!
Maite Carranza

Anatomía de un desencuentro El niño en la cima...
Germà Bel
John Boyne

Del 24 al 30 de gener. Exposició d’Eudald Alabau Selva, l’escultor de les
4 estacions. Al Palau de l’Abadia.
Del 28 de gener al 19 de febrer. Exposició Cultura viva. Fargaires de tradicions. Al Palau de l’Abadia.
VISITES GUIADES
7, 14, 21 i 28 de gener - 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.

Els onze campions
Luigi Garlando

Diari del Greg. Ruta infernal
Jeff Kinney

Babar i el Papà Noel
Jean de Brunhoff

Canelons de col
Ingredients: 1 col d’hivern, 750 gr de sobrants de la carn d’olla de l’escudella,
salsa beixamel, formatge ratllat, oli, mantega i sal.
Elaboració: cuinarem aquest plat amb el sobrant de la carn d’olla de l’escudella.
Talleu cada ingredient a trossets i retireu els ossos, la pell i les parts més dures.
Podeu posar-hi tot el què tingueu: vedella, porc, cigrons, pastanaga, botifarra... Per començar, feu la beixamel. Quan estigueu, tritureu la carn d’olla,
afegiu-hi un parell o tres de cullerots de beixamel i tritureu de nou. Reserveu
la resta de salsa. Afegiu-hi més o menys beixamel segons el vostre gust, però
assegureu-vos que us queda una textura similar a la de les croquetes. Deixeu
refredar la pasta a temperatura ambient tapada amb paper film.

CAVALCADA DE REIS
Com cada any, puntuals a la seva cita, Ses Majestats els Reis d’Orient
arribaran a Sant Joan de les Abadesses el dia 5 de gener, a dos quarts
de set de la tarda.
La Comitiva Reial arribarà a la vila pel Pont Nou, passarà pel carrer
Comella, carretera Camprodon, carrers Mestre Andreu i Pere Rovira,
plaça Torras i Bages, passeig Comte Guifré, carrer i plaça Major. Els
Reis seran rebuts per les autoritats locals i compareixeran junts a la
balconada. A continuació, a la mateixa plaça Major, rebran a tots els
nens i nenes i els obsequiaran amb caramels i, potser, algun tall de
carbó.
* En cas de pluja, la recepció tindrà lloc al pavelló municipal.

Recepta i imatge: www.lacuinadesempre.cat

Peleu la col i retireu-ne les parts més dures, cal que us quedin unes 10-15
fulles. Netegeu-les i poseu-les a bullir amb una mica de sal durant uns 5-7
minuts, i renteu-les amb aigua ben freda. Separeu les fulles i esteneu-les sobre
paper absorbent. Esteneu una fulla de col, col·loqueu-hi al damunt una mica
de pasta i enrotlleu-ho. Aneu col·locant els canelons en una safata de forn.
Cobriu-los amb beixamel, poseu-hi una mica de formatge per gratinar per
sobre i, si voleu, uns daus de mantega. Gratineu-los fins que quedin daurats.

