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Geganters de Sant Joan
Enguany, els Geganters de Sant Joan prenen el relleu del Grup d’Esplai Somnis en la organització del Parc Infantil de Nadal Jovenàlia, que tindrà lloc
al Pavelló els dies 28 i 29 de desembre.
Hi haurà activitats variades com ara castells inflables, activitats per als
més menuts, zumba, animació infantil Discobaby (el dia 29), múltiples
tallers, jocs tradicionals i la presència dels gegants de Sant Joan, en Gentil i la Isaura, durant els dos dies. El preu de l’entrada és de 3€ per un dia i
5€ per als dos dies. Hi haurà servei de barra amb begudes i menjar.

Comissió de Festes
La Comissió de Festes de Sant Joan de les Abadesses ha preparat un cap
d’any amb tres opcions per començar el 2018 de la millor forma possible,
al poble i sense haver de fer desplaçaments en cotxe. Es pot fer la festa a
mida i escollir si es vol sopar en família o amb un munt de santjoanins abans
d’anar al ball, que enguany començarà amb el Duet Ostres Ostres, prendrà
el relleu el grup Tapeo Sound System i rematarà la nit el Dj Limonetty.
La primera opció és una aposta completa: sopar al restaurant Ruta del Ferro, entrada al ball, còctel de benvinguda i dues consumicions per 65 €.
La segona és la opció de només sopar a la Ruta del Ferro per 60 €.
I per últim, l’entrada al ball per 15€ amb un còctel de benvinguda i dues
consumicions.
Per a més informació, inscripcions i venda de tiquets, podeu dirigir-vos a
l’Oficina de Turisme o trucar al 972 720 599. Les places són limitades i el
termini per adquirir els tiquets és el dia 28 de desembre.

SEGONA CATALANA (DISSABTES A LES 16 h)
16 de desembre. CE Abadessenc A - FC Girona B
QUARTA CATALANA (DISSABTES A LES 18 h)
16 de desembre. CE Abadessenc B - CF Joanetes A
INFANTIL B (DISSABTES A LES 12 h)
16 de desembre. Fundescam B - CF Vic Riuprimer REFO C
ALEVI A (DISSABTES A LES 11 h)
16 de desembre. Fundescam A - AE Roses A
2 de desembre - de 10 a 13 h i de 16.30 a 19.30 h. 55è concurs infantil de
dibuix de nadales. Al Centre Cívic - El Palmàs.
16 de desembre - 17 h. Repartiment de premis del 55è concurs infantil
de dibuix de nadales. Al vestíbul de l’Ajuntament.
17 de desembre. Pujada del 56è pessebre al cim del Taga. Més informació: www.uesantjoan.cat

2 de desembre - 18 h. Entrega de premis del I Concurs fotogràfic Santjoanins pel món. Al Palau de l’Abadia.

10 de desembre. Aplec de Santa Llúcia amb la Cobla Osona. A les 11 h,
ballada de 4 sardanes; a les 12 h, Ofici; a continuació, ballada de 2 sardanes.
A Santa Llúcia de Puigmal.
9 de desembre - 18 h. Inauguració de la X exposició de Nadales de fills i
néts de col·laboradors de Fibran. Al Palau de l’Abadia.
17 de desembre - 17 h. Concert de Nadal a càrrec de la Coral Jaume
Nunó. Al Claustre del Palau de l’Abadia.
24 de desembre - 12 h. Repartiment de premis del IX Concurs familiar
de pessebres. Al Palau de l’Abadia.
25 i 26 de desembre - 19 h. Pessebre vivent. A la plaça del Vinyal.
24 de desembre - a la mitjanit. Festa a l’escorxador.
31 de desembre - 17 h. Cursa de Sant Silvestre. Passeig Comte Guifré.
Inscripcions a l’Oficina de Turisme.
25 de desembre - 22 h. Gran Quina de Nadal. Al pavelló.
30 de desembre - 22 h. Quina. Al pavelló.

PER VISITAR
25 de desembre - a la mitjanit. Festa a l’escorxador.

Fins al 10 de desembre. Exposició Cuba mía, del fotògraf mexicà Rodrigo Moya. Al Palau de l’Abadia.
Organitzada conjuntament amb Casa Amèrica Catalunya.

28 i 29 de desembre. Parc Infantil de Nadal Jovenàlia. Al pavelló. Preu de
l’entrada: 3€ per un dia i 5€ per als dos dies.

Fins al 7 de gener. Exposició 55è concurs infantil de nadales. Al vestíbul
de l’Ajuntament.

30 de desembre - 21.30 h. Concert solidari. Al Monestir.

Organitza: Unió Excursionista.
Fins al 7 de gener. IX concurs familiar i exposició de pessebres. Al Palau

31 de desembre. Sopar de Cap d’Any al restaurant Ruta del Ferro. In-

de l’Abadia.

cripcions a l’Oficina de Turisme, places limitades. A partir de la 1, gran

Organitza: AMPA IE Mestre Andreu.

ball de Cap d’Any amb el duet Ostres Ostres, seguit del grup Tapeo
Sound System i Dj Limonetty. Al pavelló.
9 de desembre - a partir de les 10 h. XIV Mercat de Nadal. A la plaça
Clavé i carrer Beat Miró.
Organitzat conjuntament amb la Unió de Botiguers i l’Ajuntament d’Ogassa
i la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i
la Fundació MAP.

Fins al 7 de gener. X exposició de nadales de fills i néts dels col·laboradors
de Fibran. Al Palau de l’Abadia.
Fins al 18 de febrer. Exposició Interconnexions, 30 anys de papers, de
Dolors Puigdemont. A l’Espai Art del Palau de l’Abadia.
VISITES GUIADES
2, 6, 7, 8, 9, 16, 23 i 30 de desembre - 16.30 h. Sant Joan de les Abadesses, la joia del romànic. Punt de sortida a l’Oficina de Turisme - Palau de

16 de desembre - 18 h. Inauguració de l’exposició Interconnexions, 30

l’Abadia.

anys de papers, de Dolors Puigdemont. A l’Espai Art del Palau de l’Abadia.

Organitza: Terra de Comtes i Abats i Ajuntament de Sant Joan.

Espatlla de xai adobada al forn amb aiguamel
Ingredients: 2 espatlles de xai, 1 pot d’aiguamel (trossos de carbassa confitada). Per fer l’adob: herbes aromàtiques (farigola, romaní, llorer...), 1 got d’oli
d’oliva verge extra, 1 cullerada sopera de pebre vermell, 1 cullerada sopera
d’orenga, unes fulles de llorer, pebre i sal.
Elaboració: prepareu les espatlles de xai en una safata de forn i comenceu a
preparar l’adob. En un bol, poseu-hi l’oli, una bona quantitat de sal, l’orenga,
pebre negre al gust, el pebre vermell, unes fulles de llorer que podeu esmicolar, farigola, romaní o les herbes aromàtiques que tingueu a mà i el suc de
mitja llimona (opcional). Remeneu-ho, impregneu bé la carn per totes dues
bandes i deixeu-la reposar parell d’hores a la nevera. Podeu tapar-la amb
paper de film. Passat aquest temps, poseu el forn a 180 graus i enforneu la
carn durant una hora. Passat aquest temps doneu-hi la volta i deixeu-li una
hora més. No oblideu ruixar la carn de tant en tant i comprovar que estigui
ben feta abans de treure-la del forn. Un cop estigui, és interessant que reposi una estona. A l’hora de servir-la, tireu-hi una mica de suc per sobre i
acompanyeu-la amb l’aiguamel.

Mercat de Nadal
L’Ajuntament i la Unió de Botiguers de Sant Joan de les Abadesses conjuntament amb l’Ajuntament d’Ogassa i amb la col·laboració de la Generalitat
de Catalunya, la Diputació de Girona i la Fundació MAP, han organitzat
una nova edició del Mercat de Nadal, el pròxim 9 de desembre.
El carrer Beat Miró i la plaça Anselm Clavé s’ompliran de parades de
productes artesans i nadalencs durant tot el dia.
A partir de les deu del matí ja s’obriran les parades, entre les quals una taula
d’intercanvi de joguines que compta amb la participació de la Fundació
MAP. L’horari de la taula serà d’11 a 13 h i de 16 a 18 h.
A les 12.30 h, la companyia CercaCirc i el Mag Gepis oferiran un espectacle
infantil. A les quatre de la tarda, l’activitat es reprendrà amb un taller de
creativitat per a famílies a càrrec de Laia Amàrita, i tot seguit s’oferirà una
xocolatada popular.
Els clients que comprin a les parades i als comerços de la Unió de Botiguers
obtindran unes butlletes per participar en un sorteig de lots de productes
que han impulsat les botigues adherides. Es realitzarà un cop acabada la
xocolatada.
Durant tot el dia hi haurà una animació itinerant a càrrec de CercaCirc
amb malabars, màgia, foc, bombolles gegants...

Recepta i imatge: www.lacuinadesempre.cat

