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El Vol de
L’home
Ocell
Un musical de llegenda
basat en cançons
de Sangtraït

El diumenge 8 de juliol, el Club Ciclista Bikeabadesses organitza la 3a
edició de la Cavallera Enduroxtrem.
Els participants recorreran una distància de 32 quilòmetres amb un desnivell acumulat de 1800m.
Les inscripcions anticipades es poden fer a través del web del club:
www.bikeabadesses.com. El preu per a Federats és de 35€ i per als no Federats 41€. A partir del dia 25 de juny s’incrementarà en 5€ el preu de la
inscripció.
L’edat mínima per participar a la prova és de 15 anys.

Club Esportiu Abadessenc

14 DE JULIOL DE 2018 / 22 H

CLAUSTRE DEL MONESTIR

Durant els dos dies del Mercat del Comte Arnau, el 28 i 29 de juliol, el CE
Disseny: David Fajula

XXIII

Preu: 12€
Informació i venda d'entrades:
www.santjoandelesabadesses.cat
Palau de l'Abadia - Oficina de Turisme
Tel. 972 720 599

Club ciclista Bikeabadesses

Abadessenc organitza la Taverna de la Vila Vella a la plaça Comamala, un
espai que recrea una típica tasca de l’edat mitjana. Allà hi haurà servei de
barra durant tot el dia, dinars i sopars medievals i, a més, també s’hi faran
diverses activitats al llarg de tots dos dies.

8 de juliol. 3a Cavallera Enduroxtrem.
Tota la informació a www.bikeabadesses.com

8 de juliol - 18 h. Audició de sardanes amb la Cobla Vila d’Olesa. Al passeig Comte Guifré.
21 de juliol - 18 h. Audició de sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona.
Al passeig Comte Guifré.

15 de juliol. 61a Missa al cim del Taga.
Més informació a www.uesantjoan.cat

21 de juliol - 18 h. Gimcana del Comte Arnau. Punt de trobada a la plaça
Clavé.

22 de juliol. Caminada amb guia pels entorns de Sant Joan. Més informació a l’Oficina de Turisme - Palau de l’Abadia.

28 i 29 de juliol - tot el dia. Taverna de la Vila Vella. Dinars i sopars medievals. A la plaça Comamala.

6 de juliol - 18 h. Representació de l’espectacle infantil “Caravana teatral”. Al passeig Comte Guifré.
6 de juliol - 19 h. Inauguració de l’exposició de fotografies Ocells, de Manel Garcia Gaja. Al Palau de l’Abadia.
7 de juliol - 19 h. Presentació del XXIII Festival del Comte Arnau. Conferència La cançó del comte Arnau: el cor de tota una mitologia catalana,
a càrrec de Jaume Ayats i Abeyà, musicòleg i director del Museu de la Música de Barcelona. A la sala Abat Arnau de Vilalba del Palau de l’Abadia.
14 de juliol - a partir de les 10 h. Festa a la piscina! Pista drac, iceberg i
tobogan.
Col·labora: Club Piscines i Esports Abadessenc
14 de juliol - 22 h. XXIII Festival del Comte Arnau. El vol de l’home ocell,
un musical de llegenda basat en cançons de Sangtraït. Al Claustre del Monestir. Preu de l’entrada 12€ (abonament per als 3 espectacles, 30€). Venda
de localitats al Palau de l’Abadia.
21 de juliol - 19 h. Inauguració de l’exposició Huellas del Sur, de Sílvia
Goltzman i Alejandro Viladrich. A l’Espai Art del Palau de l’Abadia.
21 de juliol - 22 h. XXIII Festival del Comte Arnau. La Via Crucis, espectacle de dansa de Factoria Mascaró. Al Claustre del Monestir. Preu de
l’entrada 12€ (abonament per als 3 espectacles, 30€). Venda de localitats al
Palau de l’Abadia.

28 i 29 de juliol - a partir de les 11 h. Mercat del Comte Arnau. A la Vila
Vella.
Organitzat conjuntament per l’Ajuntament i Brivall, en col·laboració amb
la Unió de Botiguers i l’Associació de veïns de la Vila Vella.
29 de juliol - 22 h. Havaneres a càrrec de Peix Fregit. Sons mariners i rom
cremat per a tothom! A la plaça Clavé.
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.

Sota els cels llunyans
Sarah Lark

Un estrany a casa
Shari Lapena

De sang gitana
Dario Fo

Del 21 de juliol al 21 d’octubre. Exposició Huellas del Sur, de Sílvia
Goltzman i Alejandro Viladrich. A l’Espai Art del Palau de l’Abadia.
VISITES GUIADES
7, 14, 21 i 28 de juliol - 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

Los perros duros no bailan
Arturo Pérez-Reverte

Agujas de papel
Marta Gracia Pons

Lo que me queda por vivir
Elvira Lindo

SORTIDES GUIADES A LA NATURA
Tots els dijous - de 10.30 a 13.30 h. Els secrets d’un bosc. Un bosc ple de
secrets. Punt de trobada al Palau de l’Abadia.
Tots els dissabtes - de 10.30 a 13.30 h. Arbres, veïns arrelats plens
d’anècdotes. Punt de trobada al Palau de l’Abadia.
Organitza: EduCA Viladrau amb la col·laboració de l’Ajuntament.

Valentino
Natalia Ginzburg

Un hivern fascinant
Joan Margarit

Els trabucaires
Josep Vilar

Amanida d’endívies, poma i formatge amb salsa de mel
i mostassa
Ingredients per 4 persones: 4 endívies, 1 poma, 200 gr de formatge parmesà en plaques o a trossos, 100 gr de nous pelades, oli d’oliva verge extra,
una fulla de menta fresca per decorar i sal.
Per a la salsa: 6 cullerades de mel i 4 cullerades de mostassa
Elaboració: Comenceu fent la salsa. Poseu la mel i la mostassa en un bol,
barregeu-ho bé fins que els dos ingredients quedin totalment integrats i
reserveu-ho a la nevera. Talleu les endívies, separeu les fulles i reserveu el
cor. Amb un paper humit netegeu les fulles. Peleu la poma i amb el mateix
pelador, feu-ne tires i les aneu reservant. Recupereu el cor de les endívies
que abans heu reservat i, un cop net, el trinxeu i el col·loqueu al mig del plat.
Aquesta base us farà de suport per a les fulles. Seguidament, tireu-hi un
raig d’oli d’oliva per sobre. Podeu salar lleugerament les fulles, però la sal del
formatge serà suficient per aquesta amanida. Col·loqueu la poma per sobre
les fulles i el formatge. A continuació, poseu-hi trossos de nou i una fulla de
menta per rematar estèticament l’amanida, alhora que hi aportarà un fresc
aroma. Per acabar, amaniu el plat amb la salsa de mel i mostassa.

Festival del Comte Arnau
El Festival del Comte Arnau arriba a la seva 23a edició. Un estiu més, el
comte Arnau i les seves diverses interpretacions artístiques seran el nexe de
les propostes culturals de Sant Joan de les Abadesses, en una proposta
d’activitats que relacionen el nostre patrimoni arquitectònic, la nostra
història i les nostres llegendes i tradicions. Un festival únic en què els espectacles tenen lloc al mateix espai on també transcorren les llegendes que
els inspiren.
Del 14 de juliol al 22 d’agost, hi haurà tot tipus d’activitats i pensades per a
tots els públics. Com sempre, la recepta portarà dansa, teatre i música, i
estrenarà una obra inèdita relacionada amb el comte, un blues compost per
The Rusties Blues Band. També serà la primera vegada que es podrà veure
al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadesses -el lloc on passa la
història-, el Vol de l’home Ocell, un musical sobre el comte Arnau amb text
i direcció de Joan Gallart, sobre música de Sangtraït; i La Via Crucis, un
espectacle de dansa de la Factoria Mascaró.
Trobareu tota la informació i la programació completa a:
www.santjoandelesabadesses.cat

Recepta i imatge: www.lacuinadesempre.cat

