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Moto Club Abadesses
Els dies 14, 15 i 16 d’abril el Moto Club Abadesses celebrarà la 46a edició
dels 3 Dies Trial Santigosa a Sant Joan de les Abadesses.
Un any més la cursa es manté fidel als seus orígens com a fórmula d’èxit: un
circuit de llarg recorregut (44 km) i el sistema de puntuació ‘Non-stop’.
S’incorporen noves zones al circuit que, com és habitual, serà de 30 zones
diàries. A diferència d’anys anteriors, el primer i el tercer dia es realitzarà el
recorregut en sentit horari. El segon dia, a la inversa.
Pel que fa a la participació, destaca la presència de les principals figures
mundials del trial: els millors pilots del món coincidiran en una mateixa
competició amb pilots amateurs i aficionats, veterans i joves promeses
d’aquest esport.
Els 3DTS comptaran amb la participació de Takahisa Fujinami, Jaime
Busto, Jorge Casales i Miquel Gelabert, entre altres noms que han fet història en la prova com Jordi Pascuet, Marc Freixa, Dougie Lampkin, Joan
Pons, Carlos Casas, Gilles Burgat i les joves promeses que ben aviat agafaran el relleu.
Altres pilots d’elit com Toni Bou (divendres 14) i Adam Raga (diumenge
16) també seran presents als 3DTS.
Es podrà seguir el desenvolupament dels 3DTS a Twitter a través del compte @MC_Abadesses i també informacions i entrevistes a través de La Veu
de Sant Joan, tant al seu compte de twitter @laveudesantjoan i als podcasts.

1 d’abril - 17 h. Trinco-trinco
15 d’abril - 17 h. Trinco-trinco
29 d’abril - 17 h. Trinco-trinco

SEGONA CATALANA (DISSABTES A LES 16 h)
8 d’abril. CE Abadessenc “A” - CD Blanes “A”
29 d’abril. CE Abadessenc “A” - UD Cassà “A”
QUARTA CATALANA (DISSABTES A LES 15 h)
1 d’abril. CE Abadessenc “B” - Atlètic Olot “A”
22 d’abril. CE Abadessenc “B” - Atlètic Llierca “A”
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ (DISSABTES A LES 12 h)
8 d’abril. Fundescam C - CF Serinyà “A”

22 d’abril - 12 h. 1a entrega dels Guardons Emma de Barcelona. A continuació, conferència El poder d’Emma de Barcelona, a càrrec de M. Pau
Trayner i Joana Ripollès. A l’Auditori del Palmàs.
29 i 30 d’abril. 53a Fira de Sant Isidre. Podeu consultar totes les activitats
a www.santjoandelesabadesses.cat
Col·laboren: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, Cooperativa Agrícola SAT Sant Antoni de la Miranda, Generalitat de Catalunya, Diputació
de Girona i Consell Comarcal del Ripollès.

1 d’abril - 12 h. Visita comentada a l’exposició Refugi d’anima de l’escultor
Camí i recital de poemes de Coloma Leal i Màrius Sampere. A l’Espai Art
del Palau de l’Abadia.
Organitzat conjuntament amb Espai Betúlia i Associació Cultural de Poesia
Pont del Petroli.

BENJAMÍ PRIMERA DIVISIÓ (DISSABTES A LES 10.30 h)
1 d’abril. Fundescam A - EF Anglès - Terbrugent “A”
22 d’abril. Fundescam A - CE Banyoles “B”
29 d’abril. Fundescam A - EF Ripollès “A”

2 d’abril - 17 h. 14è Cicle d’Espectacles Infantils. Boces Show, a càrrec del
Mag Arnau Gatz. Espectacle per a tots els públics. Al Teatre Centre. Entrada
gratuïta.
Col·labora: Diputació de Girona i Generalitat de Catalunya

14, 15 i 16 d’abril. 46ena edició 3 Dies Trial Santigosa. Més informació:
www.motoclubabadesses.cat

14 d’abril - 21 h. Representació del Ball del Contrapàs llarg El Divino de
Sant Vicenç de Torelló. Al Monestir.
Organitzat conjuntament amb l’Agrupació Cultural Sant Vicenç de Torelló.

22 d’abril - 18 h. Recital Joan Maragall. Paraula viva, a càrrec dels alumnes de l’IES Montsacopa. A la mitja part, entrega de premis del VII Certamen Literari Joan Maragall - categoria adults. Al Palau de l’Abadia.
23 d’abril - 12 h. 14è Cicle d’Espectacles Infantils. Tut-turutut la princesa! a càrrec de la Cia. La Bleda. Al passeig Comte Guifré (en cas de pluja es
farà al Teatre Centre).
Col·labora: Diputació de Girona i Generalitat de Catalunya

Un rodet de fil blau
Anne Tyler

Les noies
Emma Cline

L’hotel blanc de la platja
Alba Sabaté

24 d’abril - 10.30 h. Acte de lliurament de premis del VII Certamen Literari Joan Maragall - categoria escolar. Al Teatre Centre.
Organitzat conjuntament amb l’IE Mestre Andreu.
PER VISITAR
Fins al 17 d’abril. Exposició Refugi d’ànima de l’escultor Camí. A l’Espai
Art del Palau de l’Abadia.

Un monstre em ve a veure
Patrick Ness

Tierra sin hombres
Inma Chacón

El intruso
Frederick Forsyth

Fins al 30 d’abril. Exposició De l’expressió subjectiva a la interactiva 19812017 de Josep Fonts.
VISITES GUIADES
1, 8, 14, 15, 16, 22 i 29 d’abril - 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 Abat i Ajuntament de Sant Joan.

El gran llibre dels mites... Els viatges de Marco Polo
Eric A. Kimmel
Michael J. Rosen

La Ventafocs
Meritxell Martí

Popets amb patates i allioli
Ingredients: 800 gr de pop de platja, 1 kg de patates esqueixades, allioli i
aigua.
Elaboració: primer renteu els popets i poseu-los a bullir amb una mica de
sal. Afegiu-hi també un parell de fulles de llorer. Deixeu-ho coure fins que
els pops siguin ben cuits i tous (uns 30-35 minuts).
Mentre es fa el pop prepareu les patates, peleu-les i feu-les a bocins. Comenceu a fer un allioli amb ou sencer (o una maionesa amb all) i reserveulo a la nevera.
Un cop els pops siguin cuits, retireu-los amb una escumadora i reserveulos. En el mateix brou de coure els pops poseu-hi a coure les patates. Un
cop feta la patata, ja podeu passar els pops a la cassola que servireu a taula.

Certamen Literari Joan Maragall
El Certamen Literari Joan Maragall, organitzat per l’Ajuntament i l’Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses, arriba a la seva
setena edició. Com en anys anteriors, el certamen continua apostant per
fomentar i reconèixer l’escriptura en l’alumnat de l’escola, i també per reunir
obres en català de qualsevol autor i edat dels Països Catalans en la categoria
d’adults.
En la categoria escolar hi haurà premis als millors contes breus, poesies
o relats d’infants de 3r de Primària a 4t d’ESO. Rebran un llibre i un diploma i, els finalistes, un obsequi. En la categoria d’adults, el primer premi de cada modalitat serà de 200 € i un diploma per a cadascuna de les
modalitats i, per als finalistes, un llibre i un diploma.

Seguidament, heu d’escórrer la patata cuita i afegir-la a la mateixa cassola
del pop. Agafeu un cullerot del brou de coure el pop i les patates i barregeulo amb l’allioli, per deixatar-lo perquè es talli. Escampeu aquest allioli negat
per sobre del pop i les patates i ja ho podeu servir.

El jurat estarà format per professionals de l’educació i de la comunicació, i
un membre de l’AMPA de l’IE Sant Joan de les Abadesses. El lliurament de
premis de la categoria d’adults es farà el 23 d’abril, durant un recital de
poesia que es farà al Palau de l’Abadia, i l’endemà, al Teatre Centre, es
farà el lliurament de premis de la categoria d’escolars.
L’any passat, els guanyadors varen ser Joan Gimeno, en poesia, i Guifré Miquel, en narrativa. Miquel es va convertir en el primer santjoaní en guanyar
el certamen.

Recepta i imatge: www.lacuinadesempre.cat

