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Comissió de Festes
El carnestoltes d’enguany de Sant Joan de les Abadesses estrenarà algunes
novetats amb l’objectiu de fer més àgil la festa i fomentar la participació de
més santjoanins i santjoanines.
En primer lloc, aquest any, durant el carnestoltes de dia, es reconeixeran els
clients disfressats que comprin als establiments de la Unió de Botiguers.
Qualsevol client que dugui algun element inusual entrarà en el sorteig d’un
val de 200 € per gastar als establiments de la UB. La comissió també anima els comerços a continuar engalanant les botigues i, tots els que ho facin,
rebran entrades per al ball de nit.
Pel que fa a la rua, s’ha avançat la sortida una hora, de manera que la concentració es farà a les 18.30 h i l’inici serà a les 19 h. Per optar als prop
de 800 € en premis és imprescindible apuntar-se a l’Oficina de Turisme
abans del divendres 9 de febrer, a les 19 hores. A diferència d’altres anys, es
farà una desfilada pel mig del passeig Comte Guifré com a final de la rua.
A la nit, a partir de les 23.30 h, la música la posaran els grups Maracaibo i
La Glamour Band. A la mitja part es farà l’entrega dels premis.
Carnestoltes infantil
Diumenge és el dia del Carnestoltes infantil, que també té alguna novetat,
com la recuperació de la rua amb tots els infants, que sortirà des del Pavelló Municipal d’Esports a les 16.30 h. Tot seguit, actuarà el grup d’animació
musical per a tota la família Pop per Xics, que barreja música per a infants, temes actuals i de tots els temps amb elements del teatre infantil.

SEGONA CATALANA (DISSABTES A LES 16 h)
17 de febrer. CE Abadessenc A - Marca de l’Ham A

QUARTA CATALANA (DISSABTES A LES 18 h)
17 de febrer. CE Abadessenc B - UE Fontcoberta A

INFANTIL B (DISSABTES A LES 12 h)
4 de febrer - 11 h. Fundescam B - Fundació Unió Esportiva Vic A
24 de febrer. Fundescam B - UE Tona A

4 de febrer. Recollida del 56è pessebre al cim del Taga. Més informació a
www.uesantjoan.cat

10 de febrer. Carnestoltes. Sorteig d’un val de 200€ per gastar als establiments adherits a la Unió de Botiguers entre tots els clients i clientes que
vagin a comprar disfressats durant el matí.
A les 18.30 h, al Pavelló Municipal d’Esports, concentració dels participants a la rua. A les 19 h, inici de la rua. A les 23.30 h, al Pavelló Municipal d’Esports, gran ball de carnestoltes amb els grups Maracaibo i
Glamour Band.
Col·laboren: Ajuntament, Unió de Botiguers, La Veu de Sant Joan.

ALEVI A (DISSABTES A LES 11 h)
3 de febrer - 10.30 h. Fundescam A - Fundació Privada Cat.Esp. Begur A

11 de febrer - 16.30 h. Carnestoltes infantil. Inici de la rua al Pavelló Mu-

24 de febrer. Fundescam A - CE Cristinenc A

nicipal d’Esports i, tot seguit, actuació de Pop Per Xics.
Col·laboren: Ajuntament i AMPA IE Mestre Andreu.

2 de febrer - 20 h. Conferència a càrrec d’Angie Carabassa, membre de

17 de febrer - 11 h. L’hora del conte en anglès – Let’s go to the farm!, a

l’Associació Himaya. A l’Auditori Jaume Nunó del Palmàs.

càrrec de Ruskus Patruskus. A la biblioteca Josep Picola.

28 de febrer - 18.30 h. Xerrada informativa de la sortida al Gran Teatre
del Liceu per veure la representació de l’òpera “Andrea Chénier”, a càrrec de Pol Avinyó, musicòleg i divulgador musical. Al Palau de l’Abadia.
PER VISITAR

El noi del Maravillas
Lluís Llach

Fins i tot els morts
Benjamin Black

Una dolça cançó
Leïla Slimani

Una columna de fuego
Ken Follet

4321
Paul Auster

El fuego invisible
Javier Sierra

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
3, 10, 17 i 24 de febrer - 16.30 h. Sant Joan de les Abadesses, la joia del
romànic. Punt de sortida: Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia.
Organitza: Terra de Comtes i Abats

Acudits i endevinalles
Riure i aprendre

Diari d’una penjada 11 Descobrint els Robinsons
Rachel Renée Russell
Disney

Saltat de calamar, trompetes de la mort i espàrrecs verds
Ingredients: 1 calamar, 200 gr de trompeta de la mort fresca, 2 alls, espàrrecs verds, oli d’oliva, julivert i sal.
Elaboració: el plat es pot fer amb trompetes deshidratades, però en aquest
cas poseu-ne la meitat ja que són molt més intenses de gust. Les trompetes

L’hora del conte en anglès
El dia 17 de febrer a les 11 h, a la biblioteca Josep Picola, s’oferirà Let’s
Go to the Farm, a càrrec de la companyia Ruskus Patruskus.
Es tracta d’un espectacle molt visual, 100% en anglès i perfecte per als alum-

fresques de temporada tenen un sabor suau i agradable. Podeu escaldar-les

nes de cicle infantil i de cicle inicial.

prèviament, per trencar les fibres i fer-les més amoroses, tot i que es poden

Un preciós decorat farà volar la imaginació dels infants fins a una granja on

saltar directament. Un cop escaldats els bolets, escorreu-los bé i reserveu-

qualsevol cosa pot passar! Durant l’espectacle, els infants es meravellaran

los. Tot seguit, netegeu el calamar i talleu-lo a tires. En una paella amb un

en veure com els elements del decorat es transformen màgicament davant

raig d’oli i sal, salteu els espàrrecs verds, deixeu que es facin bé i els reser-

dels seus ulls. En una pissarra s’hi dibuixarà un simpàtic xai que cobrarà

veu amb el foc apagat. En una altra paella, poseu a daurar els alls laminats

vida, mourà els ulls i fins i tot parlarà.

amb oli d’oliva i sal. Seguidament, tireu-hi els bolets escorreguts i deixeu
que perdin tota l’aigua. En aquest punt, ja hi podeu incorporar el calamar.
Corregiu de sal i tireu-hi julivert trinxat per sobre. Serviu-ho i poseu-hi els
espàrrecs per sobre.

Let’s Go to the Farm està ple de sorpreses. Del graner en sortirà Nock the
Duck, l’esbojarrat ànec amb rodes que farà esclatar de riure els infants quan
busqui aigua com un boig entremig del public.
I, per acabar, també hi haurà moments de tendresa amb un petit conillet
blanc, a qui tots plegats cantaran Mary Had a Little Lamb.
Animalets, màgia i música: èxit assegurat!

Recepta i imatge: www.lacuinadesempre.cat

