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Moto Club Abadesses
Els dies 21 i 22 d’octubre, el Moto Club Abadesses organitzarà la novena edició dels 2 Dies Trial Santigosa Clàssic (2DTSC). La competició manté el seu caràcter internacional, els participants podran gaudir
d’un total de 40 zones diferents, 20 zones diferents cada dia amb un circuit de gran bellesa paisatgística, tret diferencial del trial de Santigosa.
Per

aquesta

edició

dels

2DTSC

s’estableixen

4

nivells

de dificultat. S’ha creat una
nova categoria anomenada
“Iniciació Clàssic”, identificada a les zones amb el color
blanc, i que serà de dificultat
molt baixa i molt assequible
per tal que els corredors amb
un nivell de pilotatge més
baix puguin participar i gaudir de la prova. Els 2DTSC
volen mantenir l’essència de
les primeres edicions dels mítics 3 Dies Trial de Santigosa.
Per a més informació, consultar el web de l’entitat:
www.motoclubabadesses.cat

SEGONA CATALANA (DISSABTES A LES 16 h)
14 d’octubre. CE Abadessenc A - UE Camprodon A
28 d’octubre. CE Abadessenc A - CE Aro A
QUARTA CATALANA (DISSABTES A LES 18 h)
14 d’octubre. CE Abadessenc B - CF Bonmatí A

7 d’octubre - de 9.30 a 18.30 h. Jornada d’estudi i divulgació “Sant Joan
de les Abadesses, mil anys d’absència”. Al Palau de l’Abadia.
Organitzat conjuntament amb el Servei d’Arxius de la Federació Catalana
de Monges Benedictines i la Junta del Monestir.
21 i 22 d’octubre. 9a edició dels 2 Dies Trial Santigosa Clàssic.
Per a més informació: www.motoclubabadesses.cat

28 d’octubre. CE Abadessenc B - CF Les Preses A
INFANTIL B (DISSABTES A LES 12 h)
14 d’octubre. Fundescam B - CF Ribetana A
28 d’octubre. Fundescam B - UD Taradell A
ALEVI A (DISSABTES A LES 11 h)

22 d’octubre. VIII Fira de la Carbassa. Durant tot el dia a la plaça Anselm
Clavé.
Col·labora: Ajuntament de Sant Joan
26 d’octubre - 17 h. Castanyada amb berenar i ball a càrrec de Chus de
Santa Coloma.

14 d’octubre. Fundescam A - UE Figueres C
28 d’octubre. Fundescam A - CF Peralada B

6 d’octubre - 18 h. Xerrada “Com, perquè i quan de les plantes remeieres”, a càrrec de Conxita Cortina, de l’Associació Jardí Botànic Plantes
Medicinals de Gombrèn. A l’Auditori Jaume Nunó - El Palmàs.

28 i 29 d’octubre. XXI Exposició de bonsais. Al Palau de l’Abadia.
Col·labora: Ajuntament de Sant Joan

29 d’octubre - 16 h. V Castanyada i doble audició de sardanes a càrrec de
les cobles Ciutat de Girona i Tres Vents. Al Pavelló.
Col·labora: Ajuntament de Sant Joan

7 i 8 d’octubre - a partir de les 10 h. Fira artesanal i gastronòmica del
pagès. A la plaça Anselm Clavé.
Organitza: Artesans d’Arreu i Ajuntament de Sant Joan
8 d’octubre - 12 h. Jornades Europees del Patrimoni 2017. Visita guiada
gratuïta - places limitades. Descobrim Sant Joan de les Abadesses a través
de la música. Punt de trobada al Palau de l’Abadia - Oficina de Turisme.

Nosaltres dos
Xavier Bosch

La dona del Cadillac
Joan Carreras

Em dic Lucy Barton
Elizabeth Strout

12 d’octubre. Sortida al Museu Episcopal de Vic i a Rupit. Informació i
inscripcions a l’Oficina de Turisme fins al 8 d’octubre.
27, 28 i 29 d’octubre. Fem dansa. Informació i tot el programa a
www.santjoandelesabadesses.cat
Organitzat conjuntament amb l’Associació de Professionals de la dansa de
Catalunya (APdC) i amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Las ventanas del cielo El día que se perdió la cordura Un amor de oriente
Gonzalo Giner
Javier Castillo
Pilar Eyre

PER VISITAR
28 i 29 d’octubre. XXI Exposició de bonsais. Al Palau de l’Abadia.
Organitza: Bonsai Associació Santjoanina
VISITES GUIADES
14, 21 i 28 d’octubre - 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

Tindré un germanet!
Maria Solar

El capo s’escapa!
Mortadel·lo i Filemó

Els contes de la meva àvia
Contes de sempre

Pollastre amb bolets, crema i xips de moniato
Ingredients: 1 pit de pollastre tallat a tires, 100 gr de xampinyons frescos,
100 gr de camagrocs frescos, crema de moniato, xips de moniato, pebre
vermell, orenga, all i julivert picat, oli d’oliva i sal.
Elaboració: primer de tot cal preparar la crema de moniato. Tot seguit, netegeu els xampinyons i els camagrocs. Fregiu quasi tots els xampinyons tallats a làmines fines, conservant els més macos per partir-los només per la
meitat. A mitjà cocció afegiu-hi una mica d’all i julivert picats i deixeu-los
coure fins que estiguin ben daurats. Netegeu el pollastre, talleu-lo en tires i
salpebreu-lo. Fregiu les tires de pollastre en oli ben calent fins que quedin
daurades però tendres per dins. Afegiu-hi una mica de pebre vermell dolç.
Finalment, en una paella amb una mica d’oli, hi tireu all i julivert i hi salteu els camagrocs dos minuts. Per muntar el plat, poseu els xampinyons a
làmines i les xips de moniato com a base. A sobre els xampinyons aneu distribuint les tires de pollastre de forma circular. Tireu la crema de moniato
per sobre el pollastre, col.loqueu els camagrocs als laterals i els xampinyons
a meitats i més xips de moniato per damunt.

FIRA DE LA CARBASSA

22 D’OCTUBRE

PROGRAMA D’ACTIVITATS
De les 7.30 fins a les 11 h
Arribada de les carbasses, verificació i pesada. Instal·lació de les parades
dels agricultors i artesans.
A partir de les 11 h
Obertura de la VIII Fira de la Carbassa: tastets gastronòmics, degustació de
crema de carbassa a càrrec de La Teuleria, taller amb carbassa adreçat a
nens i nenes i demostració de l’art de fer escultures amb carbasses i concurs
fotogràfic organitzat pel Grup Fotogràfic Abadesses
A partir de les 16 h
Taller de cuina amb carbassa adreçat a nens i nenes i demostració de l’art de
fer escultures amb carbasses.
A les 18 h
Lliurament de premis.
Totes les activitats es faran a la plaça Clavé. Les parades romandran obertes
tot el dia i hi haurà servei de bar i entrepans.

Recepta i imatge: www.lacuinadesempre.cat

