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Pabordes de Sant Isidre
Els dies 14 i 15 de maig, tindran lloc les activitats més tradicionals de
Sant Isidre a Sant Joan de les Abadesses.
El dia 14, a partir de les 21 h, hi haurà jocs i degustació de coca, llangonissa i vi dolç al voltant de la tradicional foguera de Sant Isidre, a la plaça
Major.
El dia 15, a les 10.30 h hi haurà l’Ofici en honor a Sant Isidre al Monestir;
a partir de les 11 h, es farà la benedicció de tractors i la desfilada pels principals carrers de la vila. A continuació, tindrà lloc la gimcana de tractors.
A partir de les 14 h, al restaurant La Teuleria, hi haurà el dinar de germanor i, a continuació, un espectacle d’humor.
Els tiquets es poden comprar, fins al 13 de maig, a l’Oficina de Turisme a un
preu de 20€ els adults i 10€ els infants fins a 12 anys. Per als socis i sòcies
serà gratuït.
Aquestes activitats estan organitzades pels Pabordes de Sant Isidre, amb la
col·laboració de la Cooperativa Agrícola SAT Sant Antoni de la Miranda,
l’Ajuntament de Sant Joan, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, Diputació de Girona i el Consell Comarcal del
Ripollès.

13 de maig - 17 h. Trinco-trinco
27 de maig - 17 h. Trinco-trinco

14 i 15 de maig. 53a Fira de Sant Isidre. Activitats durant els dos dies. Més
informació: www.santjoandelesabadesses.cat
20 de maig - de 10 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h. Donació de sang. A l’edifici

SEGONA CATALANA (DISSABTES A LES 16 h)

Mestre Andreu.

13 de maig. CE Abadessenc “A” - EF Bosc de Tosca “A”
20 de maig. CE Abadessenc “A” - UE Campdevànol “A”
QUARTA CATALANA (DISSABTES A LES 15 h)
13 de maig. CE Abadessenc “B” - UE Osor “A”
BENJAMÍ PRIMERA DIVISIÓ (DISSABTES A LES 10.30 h)

20 de maig. 85è aniversari del Club Esportiu Abadessenc. Més informació i programació d’actes: www.santjoandelesabadesses.cat

28 de maig - 18 h. Audició de sardanes amb la cobla Els Casenoves. Al
passeig Comte Guifré.

13 de maig. Fundescam A - AE Cornellà de Terri “A”
6 de maig - 18 h. Inauguració de l’exposició de la col·lecció Vila Casas
6 de maig. Festa Holi i Fluor Party. A partir de les 16 h, Festa Holi a la
plaça Barcelona. A partir de les 24 h, Fluor Party a l’escorxador. Entrada
gratuïta i preus populars.

Ficcions d’Isidre Manils. A l’Espai Art del Palau de l’Abadia.
7 de maig - 6.45 h. Sortida a Carcassona. Més informació i inscripcions a
l’Oficina de Turisme.

7 de maig - d’11 a 18 h. Circ a la Ruta del Ferro. Malabars, diabolo, equi-

7 de maig - 10 h. Festa de l’arbre. Descoberta de l’arboretum de Sant Joan

libris, bombolles gegants, funambulisme, hula hop, animació... A la Ruta

a càrrec dels alumnes de 1r d’ESO de l’IE Mestre Andreu. Punt de sortida a

del Ferro.

la plaça de l’Abadia.

13 de maig - 18 h. Conferència Els secrets de la casa natal de Jaume Nunó.
Una descoberta sorprenent, a càrrec de Marcel Miquel. Al Palau de
l’Abadia.
20 de maig - de 10 a 13 h. 3a Trobada de puntaires. A continuació, dinar
popular obert a tothom. A la plaça Major.
Cal fer reserva prèvia a l’Oficina de Turisme.
21 de maig - 13 h. Sortida al Gran Teatre del Liceu a la representació de
l’òpera La fille du régiment. Inscripcions a l’Oficina de Turisme.

Dies de tot
Blanca Soler

La senyora Stendhal
Rafel Nadal

Els hereus de la terra
Ildefonso Falcones

28 de maig - de 6 a 14 h. Mercat del trasto. A la Coromina del Bac.
PER VISITAR
Del 6 de maig al 16 de juliol. Exposició de la col·lecció Vila Casas Ficcions d’Isidre Manils. A l’Espai Art del Palau de l’Abadia.
Del 15 al 28 de maig. Exposició del 85è aniversari del CE Abadessenc. Al
Palau de l’Abadia.
Organitzada per CE Abadessenc

Patria
Fernando Aramburu

El asesinato de Sócrates
Marcos Chicot

Diari d’una penjada 9
Rachel Renée Russell

El gran llibre dels esports
Geronimo Stilton

La marca de la sangre
Patricia Cornwell

VISITES GUIADES
6, 13, 20 i 27 de maig - 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.

En Tupi i el ninot de neu
Mercè Arànega

Albergínies farcides
Ingredients: 4 albergínies de mida gran, 200 gr de carn de vedella picada,
200 gr de carn de porc picada, 100 gr de pa ratllat, 100 gr de formatge ratllat
2 ous durs, 1 ceba, tomàquet ratllat, un raig de llet, oli d’oliva, pebre i sal.
Elaboració: primer de tot, poseu els dos ous a bullir. Mentrestant, partiu les
albergínies longitudinalment i feu uns talls a la polpa. Poseu-les a fregir fins
que estiguin rosses. Traieu-ne la polpa amb una cullera, anant en compte
de no trencar-les, i reserveu-la. A la mateixa paella sofregiu la ceba i quan
estigui daurada hi afegiu la carn barrejada i salpebrada. Si voleu podeu posar-hi uns quants pinyons que hi aportaran sabor. Quan la carn hagi canviat
de color poseu-hi el tomàquet ratllat i deixeu-ho coure uns deu minuts. Un
cop cuit el tomàquet aboqueu-hi els ous durs trinxats i el pa ratllat.
A continuació, poseu-hi la llet i lligueu-ho tot plegat. Quan comenci a fer
xup-xup poseu-hi també la polpa de l’albergínia i deixeu-ho coure tot plegat
uns minuts. Ompliu les albergínies amb el farciment i tireu-hi una mica de
formatge ratllat per sobre. Per acabar, enforneu-les en mode grill durant
uns 10-12 minuts.

Recepta i imatge: www.lacuinadesempre.cat

Sortida a Carcassona
La ciutat fortificada de Carcassona, Patrimoni de la Humanitat des de
l’any 1997, es va construir a l’Edat mitjana com a defensa i durant la segona
meitat del segle XIX es va restaurar com a monument, esdevenint un dels
centres turístics més visitats d’Occitània.
La ciutat fortificada mostra en els seus diferents edificis i elements arquitectònics defensius la petjada del temps i les diversos poblaments: un enclavament protohistòric, una ciutat gal·la, una plaça visigoda, una vila musulmana, capital del Comtat de Carcassona, del Vescomtat de Carcassona i,
finalment, quarter general de l’exèrcit reial francès.
Durant la sortida que es farà el dia 7 de maig a la ciutat, es visitaran els
exteriors de la Ciutadella i la Basílica de Sant Nazari, una església romànica,
la part més antiga de la qual es remunta al segle XI.

