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Club ciclista Bikeabadesses
El diumenge 3 de juny, el Club Ciclista Bikeabadesses organitza la 13a
edició de la BTT Cavallera.
La cursa transcorrerà per una gran varietat de paisatges i diferents zones de
pas gaudint de corriols, passos entre arbres, baixants assequibles. Els participants podran escollir entre dos recorreguts:
- Volta curta: 21 quilòmetres i +750 metres de desnivell
- Volta llarga: 35 quilòmetres i +1400 metres de desnivell
En cas de ser menors d’edat, és imprescindible omplir l’autorització i presentar-la a la taula d’incripcions el dia de la cursa. El preu de la inscripció
és de 12€ anticipada i 16€ el mateix dia, i inclou habituallaments i esmorzar.
Tota la informació a: www.bikeabadesses.com

Grup Fotogràfic Abadesses
El Grup Fotogràfic Abadesses ha organitzat pel 9 de juny una nova edició
del ral·li fotogràfic durant tot el dia. Hi pot participar tothom qui vulgui
i es competirà en dues categories diferents (menors de 16 anys / majors de
16 anys). S’hauran de fer fotografies referents a 3 temes que es donaran
a conèixer el mateix dia durant les inscripcions (a les 10 h a la plaça de
l’Abadia). Com a novetat, hi haurà la categoria “Comarques gironines”, que
premiarà la millor sèrie d’un/a autor/a resident a les comarques de Girona.
Paral·lelament, el Ral·li serà puntuable per la Lliga Interprovincial de Fotografia 2018.
El veredicte es farà públic el dia 15 de juny, a les 19 h al Centre Cívic - El
Palmàs, i el lliurament de premis tindrà lloc el 30 de juny, a les 19 h al Palau
de l’Abadia, on es projectaran les fotografies.

INFANTIL B (DISSABTES A LES 11.45 h)
10 de juny. Fundescam B - EF Bosc de Tosca C

15 de juny - 19 h. Veredicte del Ral·li fotogràfic. Al Centre Cívic - El Palmàs.
30 de juny - 19 h. Lliurament de premis del Ral·li fotogràfic. Al Palau de
l’Abadia.

ALEVI A (DISSABTES A LES 10 h)
10 de juny. Fundescam A - Atlètic Bisbalenc B

2 de juny - 17 h. Passi del documental La Granja del Pas, i debat amb
membres de la PAH de Sabadell sobre la dimensió comunitària de la cooperació. A l’Auditori Jaume Nunó del Palmàs.
3 de juny. 13a BTT Cavallera. Més informació: www.bikeabadesses.com
3 de juny. Sortida d’alta muntanya. Més informació: www.uesantjoan.cat
16 i 17 de juny. Curs de crestes. Més informació: www.uesantjoan.cat

8 de juny - 18 h. Xerrada sobre les llibertats sexuals i l’aplicació de la llei.
A l’Auditori Jaume Nunó del Palmàs.

10 de juny. Aplec de Sant Antoni. A les 11.30 i a les 16.30 h, sardanes amb
la Cobla Foment del Montgrí; a les 12.30 h, Missa; a les 14 h, dinar popular.
A l’Ermita de Sant Antoni.
17 de juny - 17 h. Concert de la Coral Jaume Nunó. Al Palau de l’Abadia.
22 de juny - 19 h. Presentació de l’Associació Catalana pels Drets Civils.
Conferència amb familiars dels presos polítics catalans i exiliats. A
l’Auditori Jaume Nunó del Palmàs.
15 de juny - 18 h. Inauguració de l’exposició de pintura dels alumnes de
l’Escola d’Art de Sant Joan. Al Palau de l’Abadia.
Organitzat conjuntament amb l’Escola d’Art.
15 de juny - 19 h. Presentació del Festival Clownia. A la plaça Major.
15 de juny - de 20 a 22 h. Mostra gastronòmica Atipa’t de tapes. A la plaça

9 de juny - de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. Ral·li fotogràfic. Punt de trobada a

Major.

la plaça de l’Abadia.

Organitzat conjuntament amb la Unió de Botiguers.

23 de juny - 18 h. Recepció de la Flama del Canigó. Al Claustre del Monestir.
28, 29, 30 de juny i 1 de juliol. Festival Clownia. Tota la programació a
www.clowniafestival.cat i www.santjoandelesabadesses.cat
PER VISITAR
Fins al 15 de juliol. Exposició ...Cert fenomen que anomenem escultura,
de Salvador Juanpere. A l’Espai Art del Palau de l’Abadia.

Tal com érem
Sílvia Tarragona

El camí de les aigües
Carme Martí

La noia del club
Maria Carme Roca

Del 15 de juny al 31 de juny. Exposició de pintura dels alumnes de
l’Escola d’Art de Sant Joan. Al Palau de l’Abadia.
Organitza: Escola d’Art de Sant Joan de les Abadesses
Fins al 10 de juny. Exposició Orquídies del Ripollès. Homenatge a Josep
Hernández Solà i Joan Canals Taron. Al Palau de l’Abadia.
Organitza: Grup d’Orquídies del Ripollès

El peso de los muertos
Víctor del Árbol

Tantos lobos
Lorenzo Silva

Que nadie duerma
Juan José Millás

Gol! Rivals perillosos
Luigi Garlando 		

Reconquesta del regne...
Geronimo Stilton

VISITES GUIADES
2, 9, 16, 23 i 30 de juny - 12 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
20 de juny - 16 h. Visita guiada al Monestir en francès.
Organitza: País d’Art i d’Història - PAH

Petits poemes per a...
Joana Raspall

Festival Clownia

Albergínies al forn
Ingredients per 4 persones: 4 albergínies, 4 tomàquets madurs, 8 cebes
mini, 200 gr de formatge ratllat, oli d’oliva, 1 gra d’all, julivert, pebre negre
i sal.
Elaboració: Si voleu, podeu escaldar les cebetes i així les podreu pelar millor. En una paella amb un punt d’oli salteu-les, que agafin una mica de
color, i les reserveu. No patiu si queden una mica mica crues ja que aniran
al forn. Trinxeu all i julivert, piqueu els tomàquets a daus i barregeu-ho.
Tireu-hi una mica de sal, pebre negre i un bon raig d’oli d’oliva. Deixeu reposar aquesta barreja una estona.
Renteu i assequeu l’albergínia. Talleu rodanxes d’un centímetre de gruix
aproximadament. Col·loqueu-les en una safata de forn amb una mica d’oli
a la part inferior. Poseu una cullerada de la barreja de tomàquet sobre les
rodanxes l’albergínia i al capdamunt poseu-hi una cebeta. Poseu-ho al forn
a uns 190 graus i ventilació durant 30 minuts. Quan estigui cuit, poseu formatge per sobre i deixeu-ho gratinar 5 minuts més. Es recomana servir dues
o tres rodanxes per persona.

La cinquena edició del Festival Clownia s’allargarà tres nits, del 28 al 30
de juny, i també el diumenge 1 de juliol.
El festival va penjar el cartell d’entrades esgotades a principis del mes de
juny.
Txarango, que aquesta edició tornarà a pujar a l’escenari principal de Clownia amb el directe “Txarango i amics”, ha confeccionat el cartell més internacional de totes les edicions. Grups com els australians The Cat Empire,
així com els alemanys Bukhara, els colombians Doctor Krapula, els holandesos Bazookas o els argentins Los Caligaris, són alguns dels noms de
grups d’arreu del món que hi seran presents. El gruix del cartell el completen propostes com Els Catarres, Doctor Prats, Auxili, Roba Estesa o
l’Orquestra Di-versiones. L’exmembre de Txarango, Marcel Lázara, tornarà al Clownia per presentar-hi el seu nou projecte amb Júlia Arrey. També hi haurà lloc per altres disciplines com el circ i l’animació infantil, a més
d’activitats i xerrades a l’Espai Consciència.
Trobareu tota la informació i la programació completa a:
www.santjoandelesabadesses.cat
www.clowniafestival.cat

Recepta i imatge: www.lacuinadesempre.cat

