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Jovent Actiu Santjoaní
Com cada any, el JAS torna a organitzar l’Entrevoltes el divendres de Festa
Major, una nit de concerts de diversos grups del panorama musical actual.
Enguany l’Entrevoltes arriba a la seva divuitena edició i es celebrarà el dia 7
de setembre a la plaça Major.
Abans de l’inici dels concerts tindrà lloc el correfoc a càrrec de Les Diabladesses de Sant Joan, acompanyats dels Diables de Molins de Rei i de
la percussió de Batutaga. El recorregut començarà a les 23.30 h al passeig
Comte Guifré. Tot seguit, s’iniciaran els concerts amb REACCIÓ, GERMÀ
NEGRE I DALTON BANG. Com sempre, l’entrada serà gratuita i els preus
populars.

Agrupació de Donants de Sang
Tot i que Catalunya presenta un dels millors índexs de donació d’Espanya,
amb 40,55 donacions per mil habitants i any, encara hi ha molta feina per
fer. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) situa el llindar òptim de donació entre les 43 i les 45 donacions per cada mil habitants i any.
Per disposar sempre de sang suficient i segura, cal incorporar la donació
de sang com un hàbit i com una forma de participació cívica en la societat.
Per aquest motiu, l’Agrupació de Donants de Sang organita diversos acaptes durant l’any. El proper tindrà lloc el dissabte 22 de setembre de 10 a 14
h i de 16.30 a 20.30 h a l’edifici Mestre Andreu.

SEGONA CATALANA (DISSABTES A LES 16 h)
8 de setembre. CE Abadessenc “A” – UE Can Gibert “A” (18 h)
22 de setembre. CE Abadessenc “A” – Santa Pau “A”
QUARTA CATALANA (DISSABTES A LES 18 h)
8 de setembre. CE Abadessenc “B” – CF Cellera “A” (15 h)
15 de setembre. CE Abadessenc “B” – CF Joanetes “A”
29 de setembre. CE Abadessenc “B” – CF Ripoll “A”
PARTITS AMISTOSOS DURANT LA FESTA MAJOR
8 de setembre
11 h. Triangular amistós de Cadet: FEC Vall del Ter – FE Atlètic Bisbalenc – Atlètic Berguedà
9 de setembre
18 h. Partit amistós de Veterans. CE Abadessenc – UE Campdevànol

7 de setembre - a mitjanit. Entrevoltes 2018 amb Reacció, Germà Negre
i Dalton Bang. A la plaça Major.

8 de setembre - de 10 a 14 h. Jornada de portes obertes al Molí Petit.

8 de setembre - 11 h. Inauguració de la XXII Exposició de Bonsais i prebonsais locals i comarcals. Al Palau de l’Abadia.
Col·labora: Assessoria Valls i Baldrich i Bartrina-Carbó Associats, Ajuntament de Sant Joan
8 de setembre - 19 h. Audició de sardanes a la plaça Major. A continuació,
passant de Festa Major. A les 21 h, Serenates amb la Cobla Jovenívola de
Sabadell, al Claustre del Monestir.
9 de setembre - 11.45 h. Sardana d’Honor amb la Flama de Farners, a la
plaça Major. A les 12.30 h, sardanes al passeig Comte Guifré. A les 18 h,
audició de sardanes amb la Cobla Berga Jove i la Flama de Farners, al
passeig Comte Guifré.
10 de setembre - 12 h. Sardanes amb la Cobla Montgrins, a l’avinguda
Comte Guifré, c/ Ramon d’Urg i plaça Anselm Clavé. Tot seguit, concert
de sardanes i música de cobla amb la Cobla Montgrins, a Sant Pol. A les
18.30 h, audició de sardanes amb la Cobla La Principal de Llobregat, al
passeig Comte Guifré.
11 de setembre - 12 h. Audició de sardanes amb la Cobla Tres Vents, a la
plaça Major i diversos carrers de la vila.
17 h, sardanes amb la Cobla Tres Vents, a la font del Covilar.
20 h, sardana llarga amb la Cobla Tres Vents, a la plaça Major.

15 de setembre - 12 h. Entrega de premis del II Concurs fotogràfic de la
Festa Major. Al Palau de l’Abadia.
16 de setembre - 9 h. XIX Cursa d’Alta Muntanya Taga 2040 EVO. Sortida del passeig Comte Guifré.

22 de setembre. Festa del Grito. Durant tot el dia, activitats i espectacles
musicals a la plaça Major.
23 de setembre - de 6 a 14 h. Mercat del Trasto. A la Coromina del Bac.
29 de setembre - 18 h. Mil·lenari Oliba. Conferència Oliba: un abat i bisbe a l’Europa de l’any 1000 a càrrec de Marc Sureda i Jubany, conservador

22 de setembre - de 10 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h. Donació de sang. A
l’Escola Mestre Andreu.

al Museu Episcopal de Vic. Al Palau Abadia.
A les 21.30 h, espectacle Mil anys d’absència. Al Monestir i al Palau Abadia.

30 de setembre - 17 h. Concert de corals. Al Teatre Centre.
1 de setembre - 18 h. Presentació del Monogràfic de Festa Major de Sant
Joan de les Abadesses: Mil anys d’absència. Origen del monacat femení
a Catalunya amb textos de Irene Brugués i Massot. Al Palau de l’Abadia.

Activitats organitzades conjuntament amb l’Associació Rutes del Romànic.
PER VISITAR
Del 8 al 10 de setembre. XXII Exposició de bonsais i pre-bonsais locals i
comarcals. Al Palau de l’Abadia.
Organitza: Bonsai Associació Santjoanina

2 de setembre - 9.30 h. 4a Trobada de cotxes clàssics. Esmorzar, sortida,
aperitiu i sorteig. A Can Crehuet.
Col·labora: Protecció Civil

Fins al 21 d’octubre. Exposició Huellas del sur de Sílvia Goltzman i Ale-

2 de setembre - 18 h. Espectacle poètic teatral a càrrec del Grup Teatral
Sol Solet. A l’Era d’en Serralta. Entrada gratuïta.

VISITES GUIADES

Del 7 a l’11 de setembre. Festa Major. El programa arribarà a totes les llars
i es pot consultar a www.santjoandelesabadesses.cat

jandro Viladrich. A l’Espai Art del Palau de l’Abadia.

1, 8, 15, 22 i 29 de setembre - 12 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

Tomàquets farcits de carn
Ingredients per 4 persones: 4 tomàquets madurs (millor de temporada i
ecològics), 200 gr de carn picada (80 gr de porc i 120 gr de vedella), 2 grans
d’all, 1 ou sencer, pa remullat amb llet, pa ratllat, canyella en pols, julivert
fresc, pebre negre, sal i oli d’oliva
Elaboració: el primer que cal fer és el farciment. Poseu la carn de vedella i
la carn de porc, salpebrada en un bol (els percentatges de cadascuna sempre van al gust, per tant, feu la combinació que més us agradi). Poseu-hi la
molla d’una llesca de pa de pagès gran remullada amb llet, l’all i julivert ben
picat, un ou sencer i una mica de canyella en pols. Barregeu-ho tot plegat
fins a aconseguir una mescla homogènia. Reserveu-ho a la nevera.
Renteu els tomàquets i talleu-ne la part superior, reserveu-la que l’aprofitareu
per tapar-ho un cop cuit. Ara buideu els tomàquets amb l’ajuda d’un ganivet
i una cullera, procurant no malmetre la part exterior.
Col·loqueu-los en una safata de forn i farciu-los. Tireu-hi un raig d’oli d’oliva
per sobre i un polsim de sal. Finalment, cobriu el tomàquet amb una capa
de pa ratllat. Enforneu-los uns 35-40 minuts a 180-190 graus i ventilació,
amb la part que farà de tapa a part. Un cop llestos, col·loqueu-hi la part
superior i ja els podeu servir.

FESTA DEL GRITO

22 DE SETEMBRE

A partir de les 10 h PARADES ARTESANES de productes mexicans a la
plaça Major
11 h, a la plaça Major, TALLER DE DANSA MEXICANA I TRENCAMENT DE PINYATES a càrrec de México Baila
12 h, a l’Auditori Jaume Nunó, CONFERÈNCIA Les relacions de Catalunya, Europa i Mèxic a càrrec de Jordi Soler, Eurodiputat d’ERC al Parlament
Europeu. Organitza: ERC Sant Joan
16.30 h, a la plaça Major, TRENCAMENT DE PINYATES
17.30 h, MÉXICO BAILA Y CANTA CON EL CORAZÓN a càrrec de México Baila
19 h, GRITO DE INDEPENDENCIA a càrrec de l’Hble. Sr. Ernesto Herrera López, Cònsol Adscrit del Consolat de Mèxic a Barcelona. Tot seguit,
HIMNE NACIONAL DE MÈXIC i sardana Un santjoaní a Mèxic del Sr.
Ramon Oliveras.
19.30 h MARIACHI IMPERIAL ELEGANCIA MEXICANA i ballet MÉXICO BAILA

Recepta i imatge: www.lacuinadesempre.cat

