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Colla de diables Diabladesses
El dissabte dia 4 de novembre, la colla de diables Diabladesses farà
el bateig dels xics de la colla, a partir de les 20 h. Per aquest motiu,
han organitzat un espectacle al parc de les Mudes, seguit de correfoc
infantil amb la colla de Ribes de Freser. El recorregut del correfoc
serà: plaça Abadessa Emma, plaça de l’Abadia, passeig Comte Guifré, c/ Major i plaça Major, on hi haurà una gran mascletada final.

SEGONA CATALANA (DISSABTES A LES 16 h)

19 de novembre - 15 h. Sortida al Teatre Victòria a veure el musical Cabaret. Trobada a la plaça Torras i Bages. Inscripcions a l’Oficina de Turisme.

11 de novembre. CE Abadessenc A - FC L’Escala A
25 de novembre. CE Abadessenc A - UD Cassà A
QUARTA CATALANA (DISSABTES A LES 18 h)
11 de novembre. CE Abadessenc B - PE Montagut A
25 de novembre. CE Abadessenc B - AE La Canya A
INFANTIL B (DISSABTES A LES 12 h)
11 de novembre. Fundescam B - CF Torelló C
25 de novembre. Fundescam B - FB Voltreganès A
ALEVI A (DISSABTES A LES 11 h)
11 de novembre. Fundescam A - Penya Unionista Figueres C
25 de novembre. Fundescam A - CE Llançà A

4 de novembre - 20 h. Bateig de foc dels Xics de les Diabladesses de Sant
Joan. Espectacle al parc de les Mudes, seguit de correfoc infantil amb la
colla de Ribes de Freser i gran mascletada final a la plaça Major.

25 de novembre - 19.30 h. Lectura del manifest amb motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. A la plaça
Clavé.
26 de novembre - 10 h. 6è Caga-poni. A Can Crehuet.
26 de novembre - 14 h. Dinar de la delegació local de la Fundació Oncolliga. Al pavelló. Venda de tiquets a l’Oficina de Turisme i a la Rellotgeria
Casademunt.
4 de novembre - 18 h. Presentació del llibre i visualització del documental Hoy es primavera de Nina da Lua i Álvaro Sanz. Intervindran en l’acte
l’autora del llibre i l’escriptor i periodista Jordi Lara. Al Palau de l’Abadia.
12 de novembre - 17 h. Concert de piano de Maria Teresa Monclús, dedicat a Frédéric Chopin. Al Palau de l’Abadia.
Organitzat per Maria Teresa Monclús.
18 de novembre - 17 h. Presentació del llibre L’escultor Pere Jou (18911964). Forma i matèria d’Ignasi Domènech. A càrrec de Lluís Jou, nét de
l’escultor i del mateix autor. L’autor farà una visita comentada per conèixer
l’empremta de l’escultor Pere Jou al Monestir. Al Palau de l’Abadia.

24 de novembre - 20 h. Inauguració de l’exposició Cuba mía, del fotògraf mexicà Rodrigo Moya. Al Palau de l’Abadia.
Organitzat conjuntament amb Casa Amèrica Catalunya.
25 de novembre - 11 h. Taller de mòbils de tardor. A la Biblioteca Josep
Picola.
25 de novembre - 18 h. Acte de reconeixement dels comerços centenaris

Un home cau
J. Basté / M. Artigau

La sorra vermella
J.M. Santaeulària

El defensor de les bruixes
David Grau

Amb les intervencions de Muntsa Vilalta, directora general de Comerç,
i Marta Raurell, cap de l’Àrea de Comerç del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM). Sala de Plens de l’Ajuntament.
26 de novembre - 12 h. Visita amb motiu del Som Cultura Festival de les
experiències culturals – Costa Brava i Pirineu de Girona. Descobrim Sant
Joan de les Abadesses a través de la música. Al Palau de l’Abadia.

La sed
Jo Nesbo

Como fuego en el hielo
Luz Gabás

Banderas en la niebla
Javier Reverte

PER VISITAR
Del 14 de novembre al 10 de desembre. Exposició Cuba mía del fotògraf
mexicà Rodrigo Moya. Al Palau de l’Abadia.
VISITES GUIADES
4, 11, 18 i 26 de novembre - 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

L’arbre de la canyella
Anna Cabeza

Com adormir el teu lleó
Jane Clarke

Les set cabretes i el llop
M. Martí / X. Salomó

Hoy es primavera

Xató
Ingredients: 1 escarola, 8 filets d’anxoves dessalades, 50 gr de bacallà
esqueixat i dessalat, 50 gr d’olives arbequines (o negres), 1 llauna de
ventresca de bonítol, melva o tonyina, oli d’oliva verge extra i salsa
romesco.
Elaboració: renteu bé el bacallà per extreure’n tota la sal i deixeu-lo
un parell d’hores en remull, canviant l’aigua de tant en tant. Tasteu-lo
per comprovar que no sigui massa salat. Si voleu, el podeu amanir
amb una mica de vinagre de mòdena i oli.
Netegeu bé l’escarola i amaniu-la amb una mica d’oli d’oliva. Utilitzeu
anxoves de bona qualitat, amb filets prou grans.
Agafeu un plat gran i comenceu a muntar: una mica d’escarola, el
bacallà, la tonyina, els filets d’anxoves ben col·locats, les olives i per
sobre la salsa romesco. Abans de servir, tireu-hi un raig d’oli d’oliva
per sobre.

A la Nina da Lua li van diagnosticar un sarcoma d’Ewing a la cadera quan
tenia 31 anys. Poc després de conèixer el diagnòstic, el seu fill Marc, que en
aquells moments tenia tres anys, li va dir un matí d’hivern: “Mama, avui és
primavera”.
Aquelles tres paraules, que donen títol al llibre i al documental que la Nina
va realitzar amb Álvaro Sanz, van ser la inspiració per confiar i viure des de
dins, des de la veu interior, tot el procés de transformació i curació.
Un viatge visceral i introspectiu que l’autora comparteix en primera persona i en el que la naturalesa exterior s’alia amb la interior fins a ser una
sola. Hoy es primavera. Del cáncer a un viaje interior és un cant a la vida:
un sí a la vulnerabilitat que ens regala i als fruits que hi creixen.
Es tracta d’una petita i nua història que Álvaro Sanz va convertir en conte audiovisual i que s’arrela en forma de llibre. La recaptació de la venda de
l’obra va destinada a l’Hospital Sant Joan de Déu i la Fundació Oncolliga.
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