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Associació de veïns de la Vila Vella
El dissabte 1 de juliol, l’Associació
de veïns de la Vila Vella organitza,
de nou, la revetlla de la Vila Vella a
la plaça Major. L’activitat començarà
a partir de les 20.30 h amb un soparpícnic popular. A les 22 h s’iniciarà un
correfoc a càrrec de les Diabladesses
de Sant Joan a la plaça Comamala.
Per acabar la nit hi haurà ball amb
l’Amadeu & Cia i discomòbil.
Hi haurà coca i vi dolç per a tothom, i
a la mitja part del ball es farà la tradicional pujada al pal.

Club Esportiu Abadessenc
Durant els dos dies del Mercat del Comte Arnau, el 29 i 30 de juliol, el CE
Abadessenc organitza la Taverna de la Vila Vella a la plaça Comamala, un
espai que recrea una típica tasca de l’edat mitjana. Allà hi haurà servei de
barra durant tot el dia, dinars i sopars medievals i, a més, també s’hi faran
diverses activitats al llarg de tots dos dies.

1 de juliol - a partir de les 20.30 h. Revetlla de la Vila Vella. Sopar-pícnic
popular, ball amb Amadeu & Cia i discomòbil. A la plaça Major.

2 de juliol - 10 h. Bruixes i plantes remeieres. Sortida a la natura a càrrec
del biòleg Xavier López. Punt de sortida a la plaça Torras i Bages. Inscripcions a l’Oficina de Turisme - activitat gratuïta.
2 de juliol - 18 h. Sardanes amb la Cobla Genisenca. Al passeig Comte
Guifré.
9 de juliol - 18 h. Sardanes amb la Cobla Principal de Porqueres. Al passeig Comte Guifré.
30 de juliol - 18 h. Sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona. Al passeig
Comte Guifré.

8 de juliol - a partir de mitjanit. Festa Happy Hour. A l’escorxador.

15 de juliol - 17 h. Concert de corals a càrrec de Les Veus del Casal de
Breda i la Coral Jaume Nunó. A l’Auditori Jaume Nunó.

16 de juliol. 60a Missa al Cim del Taga.
Més informació a: www.uesantjoan.cat

22 de juliol - 22.30 h. Gimcana noctura del Comte Arnau. Més informació a www.santjoandelesabadesses.cat
29 i 30 de juliol. Taverna de la Vila Vella. Dinars i sopars medievals i activitats durant tot el dia. A la plaça Comamala.
1 de juliol - 19 h. Presentació del XXII Festival del Comte Arnau. Conferència Viure, viure, viure sempre: no voldria morir mai. El patrimoni
literari de l’era digital, a càrrec de la Dra. Laura Borràs, directora de la
Institució de les Lletres Catalanes. A la Sala Abat Arnau de Vilalba del Palau
de l’Abadia.
8 de juliol - 18 h. Inauguració de l’exposició de pintura i fotografia Una
mirada melangiosa al passat santjoaní, de Lluís Miquel Rigau. Al Palau
de l’Abadia.
8 de juliol - 22 h. XXII Festival del Comte Arnau. Les Ànimes del Comte.
L’espectre del comte Arnau i la processó d’esperits condemnats. Espectacle
de carrer - inici al Pont Nou.
15 de juliol. Festa a la piscina. Durant tot el dia inflables (pista drac, iceberg i tobogan). A la piscina municipal.
15 de juliol - 22 h. XXII Festival del Comte Arnau. Ritual i festa, a càrrec de l’Esbart Manresà de Dansaires. Al Claustre del Monestir. Preu de
l’entrada 12€ (abonament per als 3 espectacles, 30€). Venda de localitats al
Palau de l’Abadia.

22 de juliol - 19 h. Inauguració de l’exposició Xavier Escribà: l’ànima als
dits, de Xavier Escribà. A l’Espai Art del Palau de l’Abadia.
22 de juliol - 22 h. XXII Festival del Comte Arnau. Matèria del temps,
a càrrec de Jordi Molina. Al Claustre del Monestir. Preu de l’entrada 12€
(abonament per als 3 espectacles, 30€). Venda de localitats al Palau de
l’Abadia.
29 i 30 de juliol - a partir de les 11 h. Mercat del Comte Arnau. A la Vila Vella.
Organitzat conjuntament per l’Ajuntament i Brivall, en col·laboració amb la
Unió de Botiguers i l’Associació de veïns de la Vila Vella.

Volar en cercles
John Le Carré

Un secret de l’Empordà
Imma Tubella

Els vells amics
Sílvia Soler

La chica de antes
J. P. Delaney

Rosa de cendra
Pilar Rahola

30 de juliol - 22 h. Havaneres a càrrec de les Anxovetes. Sons mariners i
rom cremat per a tothom. A la plaça Clavé.
PER VISITAR
Fins al 30 de juliol. Exposició de pintura i fotografia Una mirada melangiosa al passat santjoaní, de Lluís Miquel Rigau. Al Palau de l’Abadia.

Personas desconocidas
John Katzenbach

Del 22 de juliol al 22 d’octubre. Xavier Escribà: l’ànima als dits, de Xavier
Escribà. A l’Espai Art del Palau de l’Abadia.
VISITES GUIADES
1, 8, 15, 22 i 29 de juliol - 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.

El club de les vambes...
Ana Punset

Acampada a Madagascar
Tea Stilton

El petit drac Coco...
Ingo Siegner

Amanida d’alvocat, tomàquet i tonyina
Ingredients: 1 tomàquet d’amanir, 1 alvocat madur, vinagre balsàmic de
mòdena, oli d’oliva verge extra, tonyina en llauna i sal.
Elaboració: talleu l’alvocat per la meitat fins tocar l’os, obriu-lo amb un gir i
feu saltar les dues bandes. La pell ja sortirà sola, amb les mans es pot treure
fàcilment sempre que l’alvocat estigui al punt. Traieu l’os i talleu l’alvocat a
daus no massa grans. Feu el mateix amb el tomàquet i saleu-ho tot barrejat.
Ara incorporeu el vinagre de mòdena, poseu-n’hi un raig al gust. Feu el mateix amb un bon raig d’oli d’oliva verge extra. Remeneu-ho tot bé i deixeuho reposar, almenys una hora, a la nevera.

Festival del Comte Arnau
El Festival del comte Arnau és un certamen anual de programació cultural
inspirat en el mite del Comte Arnau que se celebra cada mes de juliol i agost
des de l’any 1995.
Un estiu més, i aquesta ja és la 22a edició, el comte Arnau i les seves diverses interpretacions artístiques seran el nexe de les propostes culturals de
Sant Joan de les Abadesses, en diverses activitats que relacionen el nostre
patrimoni arquitectònic, la nostra història i les nostres llegendes i tradicions.
Un festival únic en què els espectacles tenen lloc al mateix espai on també
transcorren les llegendes que els inspiren. Com sempre, la recepta portarà dansa, teatre i música, i estrenarà una obra inèdita relacionada amb el

Recepta i imatge: www.lacuinadesempre.cat

Si voleu podeu deixar els pinyols de l’alvocat dins la barreja i evitareu que

comte i, per primera vegada, hi haurà un espectacle familiar per a tots els
públics de gran qualitat i inspirat en Arnau.

s’oxidi. Per emplatar, col.loqueu una base de tonyina amb un motlle rodó i
feu pressió. Acabeu d’omplir el motlle amb l’amanida d’alvocat i tomàquet

Trobareu tota la informació i la programació completa a:

i feu també una lleugera pressió. Finalment, acabeu de decorar amb una

www.santjoandelesabadesses.cat

mica de crema balsàmica de mòdena. Una refrescant i sana amanida per
servir tot l’any, però sobretot en èpoques d’estiu.

