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Grup Fotogràfic Abadesses
El Grup Fotogràfic Abadesses ha organitzat pel 10 de juny un ral·li fotogràfic durant tot el dia. Hi pot participar tothom qui vulgui i es competirà
en 3 categories diferents (menors de 16 anys / entre 16 i 65 / més de 65).
S’hauran de fer fotografies referents a 3 temes que es donaran a conèixer el
mateix dia durant les inscripcions (a les 10 h a la plaça de l’Abadia).
El veredicte es farà públic el dia 13 de juny, a les 20 h al Centre Cívic - El
Palmàs, i el lliurament de premis tindrà lloc el 15 de juny, a les 20 h al Palau
de l’Abadia, on es projectaran les fotografies.

Club ciclista Bikeabadesses
El diumenge dia 11 de juny, el Club Ciclista Bikeabadesses organitza la
12a edició de la BTT Cavallera.
La cursa trancorrerà per una gran varietat de paisatges i diferents zones de
pas gaudint de corriols, passos entre arbres, baixants assequibles. Els participants podran escollir entre dos recorreguts:
- Volta curta: 27 quilòmetres i +900 metres de desnivell
- Volta llarga: 39 quilòmetres i +1400 metres de desnivell
El preu de la inscripció és de 10€ anticipada i 14€ el mateix dia. Els no
federats hauran de pagar 5€ per l’assegurança. La inscripció inclou habituallaments i esmorzar calent. Tota la informació a: www.bikeabadesses.com

3 de juny. Diada de Germanor. A les 12 h, Missa al Monestir cantada per
la Coral Jaume Nunó, en record dels socis difunts. A les 14 h, dinar de germanor a la sala del bar del Casal Jaume Nunó a càrrec del restaurant la
Teuleria. Ball amb la col·laboració de Jordi Bofill.

3 de juny - 21.30 h. Concert benèfic a càrrec de Maria Teresa Monclús
amb la Cobla Ciutat de Girona. Presentació del CD de sardanes Creant
harmonies. Els beneficis del concert del concert aniran destinats a

10 de juny - 17 h. Trinco-trinco.

l’Associació de les Mucopolisacaridosis i síndromes relacionats (MPS). Al

24 de juny - 17 h. Trinco-trinco.

Teatre Centre. Venda d’entrades anticipades a l’Oficina de Turisme.
Organitza Maria Teresa Monclús amb la col·laboració de l’Ajuntament.

10 de juny - de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. Ral·li fotogràfic. Punt de sortida al
Palau de l’Abadia.
13 de juny - 20 h. Veredicte dels premis del ral·li fotogràfic. Al Centre
Cívic - El Palmàs.
17 de juny - 18 h. Entrega dels premis del ral·li fotogràfic. Al Palau de
l’Abadia.
11 de juny. 12a edició BTT Cavallera.
Més informació: www.bikeabadesses.com
11 de juny. Aplec de Sant Antoni. A les 11.30 i a les 16.30 h, sardanes amb
la Cobla Foment del Montgrí; a les 12.30 h, Missa; a les 14 h, dinar popular.
A l’Ermita de Sant Antoni.

9 de juny - 19 h. Presentació del Festival Clownia. A la plaça Major.
9 de juny - de 20 a 22 h. Mostra gastronòmica - Atipa’t de tapes. A la plaça
Major.
Organitzat conjuntament per la Unió de Botiguers i l’Ajuntament
10 i 11 de juny - durant tot el dia. Atipa’t de tapes. Ruta pels bars i restaurants de la vila. Més informació a www.santjoandelesabadesses.cat
Organitzat conjuntament per la Unió de Botiguers i l’Ajuntament
16 de juny - 18.30 h. Inauguració de l’exposició de pintura dels alumnes
de l’Escola d’Art de Sant Joan. Al Palau de l’Abadia.
Organitza l’Escola d’Art amb la col·laboració de l’Ajuntament

18 de juny - 18 h. Dia de la Memòria. Concert de germanor a càrrec de la
Coral Jaume Nunó. Conferència La república dependent de la llengua, a
càrec del periodista Francesc de Dalmases. Al Palau de l’Abadia.
Organitzat conjuntament per l’Ajuntament, l’Associació de Jubilats i Pensionistes i Nació Digital.
22, 23, 24 i 25 de juny. Festival Clownia.
Tota la programació a www.clowniafestival.cat

Ha nevat sobre Yesterday
Gabriel Janer Manila

La cuinera
Coia Valls

La parella del costat
Shari Lapena

Legado mortal
Mary Higgins Clark

Del otro lado
Michael Connelly

Media vida
Care Santos

23 de juny - 18.15 h. Recepció de la Flama del Canigó. Al Claustre del
Monestir.
PER VISITAR
Fins 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 16 de juny al 2 de juliol. Exposició de pintura dels alumnes de
l’Escola d’Art de Sant Joan. Al Palau de l’Abadia.
VISITES GUIADES
3, 10, 17 i 24 de juny - 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.

Em dic Saül i sóc...
Albert López Vivancos

El ratolí Pérez
Montserrat Balada

Cinc minuts de tranquil·litat
Jill Murphy

Pastís de salmó amb crema d’espinacs
Ingredients: salmó fumat, 1 planxa de pa de pessic o pa de motlle, formatge
per untar, anet o julivert en pols, oli d’oliva. Per a la crema d’espinacs: 300 gr
d’espinacs, 200 gr de llet evaporada, 1 ceba mitjana i sal.
Elaboració: poseu a bullir els espinacs i reserveu-los. Trinxeu una ceba vermella i poseu-la a enrossir amb una mica d’oli d’oliva. Quan tingui color,
afegiu-hi els espinacs ben escorreguts i una mica de sal. Deixeu que es faci
uns minuts, remenant de tant en tant. Afegiu-hi la llet evaporada (o nata
per cuinar), remeneu-ho una mica i deixeu que arrenqui el bull perquè redueixi uns instants. Tritureu-ho amb una batedora elèctrica, torneu-ho a
passar al cassó i deixeu que arrenqui de nou el bull. Corregiu de sal, apagueu el foc i reserveu-ho.

Festival Clownia
La quarta edició del Festival Clownia s’allargarà fins a tres nits, del 22 al
24 de juny, i també un dia més, el diumenge 25.
La novetat d’enguany és que el dijous 22 els concerts tindran lloc a Camprodon, en motiu de la Festa Major del municipi, i hi actuaran Muchacho y los
sobrinos, Gertrudis, Atupa i PD Pausa.
Txarango, que aquesta edició tornarà a pujar a l’escenari principal de Clownia presentant el seu nou disc El cor de la terra, ha confeccionat un cartell
amb noms internacionals com els portuguesos Terrakota i la xilena Pascuala Ilabaca però, com en les altres edicions, és un festival eminentment
format per bandes i artistes catalans i de l’estat espanyol. El gruix del cartell
el completen noms com La Pegatina, Orquestra Di-versiones, Gossos,
Cesk Freixas, Manel, Pirat’s Sound Sistema, Zoo, Oques Grasses o Germà Negre, entre molts altres.

Recepta i imatge: www.lacuinadesempre.cat

Agafeu el pa de pessic o el de motlle i feu dues capes de la mateixa mida.
Unteu-les amb una mica de formatge i poseu-hi el salmó fumat per sobre.
Munteu les capes una sobre l’altra i talleu les porcions del pastís. Pinteu el
salmó amb una mica d’oli d’oliva i, si voleu, podeu decorar-lo amb una mica
de julivert o anet. Feu una base amb la crema al plat i a sobre col·loqueu-hi
el pastís de salmó.

També hi haurà lloc per altres disciplines com el circ i l’animació infantil.
Trobareu tota la informació i la programació completa a:
www.santjoandelesabadesses.cat
www.clowniafestival.cat

