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Jovent Actiu Santjoaní
Com cada any, el JAS torna a organitzar l’Entrevoltes el divendres de Festa
Major, una nit de concerts de diversos grups del panorama musical actual.
Enguany l’Entrevoltes arriba a la seva dissetena edició i es celebrarà el dia 8
de setembre a la plaça Major.
Abans de l’inici dels concerts tindrà lloc el correfoc a càrrec de Les Diabladesses de Sant Joan acompanyades de Batutaga. El recorregut començarà
a les 23.30 h al passeig Comte Guifré. Tot seguit, s’iniciaran els concerts
amb PACHAWA SOUND, LA SRA. TOMASA I THUG LIFE. Com sempre, l’entrada serà gratuita i els preus populars.

Agrupació de Donants de Sang
Tot i que Catalunya presenta un dels millors índexs de donació d’Espanya,
amb 40,55 donacions per mil habitants i any, encara hi ha molta feina per
fer. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) situa el llindar òptim de donació entre les 43 i les 45 donacions per cada mil habitants i any.
Per disposar sempre de sang suficient i segura, cal incorporar la donació
de sang com un hàbit i com una forma de participació cívica en la societat.
Per aquest motiu, l’Agrupació de Donants de Sang organita diversos acaptes
durant l’any. El proper tindrà lloc el dissabte 23 de setembre de 10 a 14 h i
de 16.30 a 20.30 h a l’edifici Mestre Andreu.

SEGONA CATALANA (DISSABTES A LES 16 h)
9 de setembre. CE Abadessenc “A” – UE Caldes de Malavella “A” (18 h)
16 de setembre. CE Abadessenc “A” – EF Bosc de Tosca “A”
30 de setembre. CE Abadessenc “A” – CD Bescanó “A”
QUARTA CATALANA (DISSABTES A LES 18 h)
16 de setembre. CE Abadessenc “B” – CF Serinyà “A”
23 de setembre. CE Abadessenc “B” – CF Sant Roc Olot “A”
30 de setembre. CE Abadessenc “B” – CF Cellera “A”

8 de setembre - a mitjanit. Entrevoltes 2017 amb Pachawa Sound, La Sra.
Tomasa i Thug Life. A la plaça Major.
9 de setembre - de 10 a 14 h. Jornada de portes obertes al Molí Petit.
9 de setembre - 17 h. Inauguració de la XXI Exposició de Bonsais i prebonsais locals i comarcals. Al Palau de l’Abadia.
Col·labora: Assessoria Valls i Baldrich i Bartrina-Carbó Associats, Ajuntament de Sant Joan

PARTITS AMISTOSOS DURANT LA FESTA MAJOR
9 de setembre
10.30 h. Partit amistós del Benjamí A. Fundescam – UE Porqueres
12 h. Partit amistós de Cadet. Fundescam – UE Fornells
15 h. Partit amistós. CE Abadessenc “B” – Atlètic Ripoll
11 de setembre
11 h. Partit amistós de Veterans. CE Abadessenc – CF Palamós

9 de setembre - 21.30 h. Serenates amb la Cobla Jovenívola de Sabadell, al
Claustre del Monestir. A continuació, audició de sardanes a la plaça Major.
10 de setembre - 11.45 h. Sardana d’Honor amb la Flama de Farners, a
la plaça Major. A les 12.30 h, sardanes al passeig Comte Guifré. A les 18
h, audició de sardanes amb la Cobla Tres Vents i la Flama de Farners, al
passeig Comte Guifré.
11 de setembre - 12 h. Sardanes amb la Cobla Montgrins, a l’avinguda

3 de setembre - 9.30 h. 3a Trobada de cotxes clàssics. Esmorzar, sortida,
aperitiu i sorteig. A Can Crehuet.
Col·labora: Protecció Civil i Ajuntament de Sant Joan

Comte Guifré, c/ Ramon d’Urg i plaça Anselm Clavé. Tot seguit, concert
de sardanes i música de cobla amb la Cobla Montgrins, a Sant Pol. A les
18 h, audició de sardanes amb la Cobla Berga Jove, al passeig Comte Guifré.

13 de setembre - 12 h. Sardanes amb la Cobla Principal d’Olot, a la plaça
Major i diversos carrers de la vila.
16 h, sardanes amb la Cobla Principal d’Olot, a la font del Covilar.
20 h, sardana llarga amb la Cobla Principal d’Olot, a la plaça Major.

Del 8 al 12 de setembre. Festa Major. El programa arribarà a totes les llars
i es pot consultar a www.santjoandelesabadesses.cat
16 de setembre - 18 h. Presentació del llibre La història d’una línia de
tren emblemàtica. El ferrocarril de Granollers a Sant Joan de les Abades-

16 de setembre - 12 h. Entrega de premis del I Concurs fotogràfic de la
Festa Major. Al Palau de l’Abadia.

ses (1863-1880), de Lluís Garcia Rifà. Al Palau de l’Abadia.
23 de setembre. Festa del Grito. Durant tot el dia, activitats i espectacles
musicals a la plaça Major.

17 de setembre - 9 h. XVIII Cursa d’Alta Muntanya Taga 2040 EVO. Sortida del passeig Comte Guifré.

23 de setembre - de 10 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h. Donació de sang. A
l’Escola Mestre Andreu.

24 de setembre - de 6 a 14 h. Mercat del Trasto. A la Coromina del Bac.
PER VISITAR
Del 9 a l’11 de setembre. XXI Exposició de bonsais i pre-bonsais locals i
comarcals. Al Palau de l’Abadia.
Organitza: Bonsai Associació Santjoanina

24 de setembre. 2a Cavallera Enduroxtrem - Campionat de Catalunya
d’Enduro BTT. Més informació: www.bikeabadesses.com

Fins a l’1 d’octubre. Exposició Xavier Escribà: l’ànima als dits. A l’Espai
Art del Palau de l’Abadia.

2 de setembre - 18 h. Presentació del Monogràfic de Festa Major El po-

VISITES GUIADES

ble de la gent. Un exercici de geografia humana. 30 anys del pla general

2, 9, 16, 23 i 30 de setembre - 16.30 h. Sant Joan de les Abadesses, la joia

d’ordenació urbana de Sant Joan de les Abadesses, amb textos de Carme

del romànic. Punt de sortida a l’Oficina de Turisme - Palau de l’Abadia.

Ortiz. A la sala Abat Arnau de Vilalba del Palau de l’Abadia.

Organitza: Terra de Comtes i Abats

Préssecs cuits amb vi dolç
Ingredients: 4 préssecs de vinya, 50 gr de sucre, 1 litre de vi dolç, 1 pell de
llimona, 1 clau d’espècia, 1/2 branca de canyella i nou moscada.
Variants:
- Es poden afegir nous crues a la cocció
- També es pot fer amb vi negre, vi blanc o cava en comptes de vi dolç
- Es poden deixar macerar els préssecs en el vi, sense coure’ls.
Elaboració: és important disposar d’uns bons préssecs de vinya, que tenen
la carn de color groc i ferma. Peleu els préssecs i talleu-los a trossos grossos.
Poseu el sucre en una olleta, la pela d’una llimona, un tros de branca de
canyella i el clau. Afegiu-hi un polsim de nou moscada i el litre de vi dolç.
Poseu-ho a escalfar a foc mig-baix i afegiu-hi el préssec. Deixeu-ho bullir
durant uns 25-30 minuts i comproveu que el préssec és cuit (tou) clavant
una barnilla. Notareu que s’enfosqueix una mica tot plegat i que el suc també caramel·litza. En aquest moment, apagueu el foc i deixeu-ho refredar. Un
cop fred ja es pot consumir, tot i que és recomanable guardar-ho a la nevera
fins l’endemà. Conserveu-lo en el seu propi suc.

Recepta i imatge: www.lacuinadesempre.cat

FESTA DEL GRITO

23 DE SETEMBRE

A partir de les 10 h PARADES ARTESANES de productes mexicans a la
plaça Major
11.30 h, a la plaça Major, TALLER DE DANSA MEXICANA I TRENCAMENT DE PINYATES a càrrec de México Baila
12 h, a l’Auditori Jaume Nunó, CONFERÈNCIA A l’ombra de l’exili: l’obra
mexicana de Pere Calders, a càrrec de Juan Pablo Villalobos, escriptor
mexicà
16 h, a la plaça Major, TRENCAMENT DE PINYATES
16.30 h, LOS ZOPILOTES DEL NORTE, BALLET MÉXICO BAILA i artistes convidats
19 h, GRITO DE INDEPENDENCIA a càrrec de l’Hble. Sra. María Carmen Oñate Muñoz, Cònsol de Mèxic a Barcelona. Tot seguit, HIMNE NACIONAL DE MÈXIC amb l’acompanyament de la Coral del Casal Jaume
Nunó
19.30 h MARIACHI IMPERIAL ELEGANCIA MEXICANA
22 h, a l’Auditori Jaume Nunó, PROJECCIÓ DEL LLARGMETRATGE
DOCUMENTAL Son duros los días sin nada, de Laura Herrero i Laura
Salas
Altres activitats
17.30 h a l’Auditori Jaume Nunó, CONFERÈNCIA De Tarradellas al Referèndum, a càrrec de Joan Olòriz Serra, diputat d’ERC al Congrés Espanyol. Organitza: Secció Local ERC

