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CE Abadessenc
El divendres dia 4 de gener el Club Esportiu Abadessenc organitza
la darrera quina de les festes de Nadal, a partir de les 22 h al pavelló.
La d’aquest últim dia és especial, ja que, a més dels habituals premis,
tothom qui hi participi es podrà endur un creuer pel Mediterrani per
a dues persones.

SAT Teatre Centre
Els dies 12 i 13 de gener es representarà l’obra teatral La veu de la
viola, una adaptació teatral de Josep Garriga de la novel·la homònima
de Salvador Vergés.
La veu de la viola és una història teixida a partir de fets reals esdevinguts entre els anys vint i trenta del segle XX. El protagonista, l’Aniol,
és el fill d’una de les minyones de la masia de Montsalvatge, la casa
pairal més gran i rica de Vallderroda. En perdre la mare el mateix dia
del seu naixement, l’orfe creix protegit per la padrina de la casa fins
que, amb només sis anys, el deixen en una de les masoveries perquè
faci de vaquer. Allà, després de passar-se dos dies perdut a la muntanya, la por li roba la parla. Allunyat de la casa pairal i aïllat en el seu
món solitari, descobreix el poder de la música, per a la qual demostra
una habilitat innata.
Durant l’estrena, el 12 de gener, es comptarà amb la col·laboració
especial de la violista Núria Pujolràs.

SEGONA CATALANA (DISSABTES A LES 16 h)
12 de gener. CE Abadessenc A – CE Besalú A
19 de gener. CE Abadessenc A – CF Vilartigues A
QUARTA CATALANA (DISSABTES A LES 18 h)
19 de gener. CE Abadessenc B – AE Cornellà de Terri A
CADET A (DISSABTES A LES 10 h)
19 de gener. Fundescam A - CF Cellera A
ALEVI C (DISSABTES A LES 10.30 h)
26 de gener. Fundescam C - CF Les Preses B

12 i 13 de gener. La veu de la viola, adaptació teatral de Josep Garriga de
la novel·la de Salvador Vergés, a càrrec del SAT. Al Teatre Centre.

1 de gener - 17 h. Visita del Patge Reial. A continuació espectacle infantil
Carretada de contes de Nadal, a càrrec de la Companyia Butai. Al Palau
de l’Abadia.
5 de gener - 18.30 h. Cavalcada de Reis. Recorregut: Pont Nou, carrer

Comella, carretera Camprodon, carrers Mestre Andreu i Pere Rovira,
plaça Torras i Bages, passeig Comte Guifré, carrer Major i plaça Major. En cas de pluja, la recepció tindrà lloc al pavelló municipal.

BENJAMI B (DISSABTES A LES 10.30 h)
19 de gener. Fundescam B - Joventut Sant Pere Màrtir B

12 de gener - 18 h. Acte de cessió del fons Josep Picola a l’Arxiu Històric
Municipal. A l’Arxiu Històric Municipal (3a planta de l’Ajuntament).

4 de gener - 22 h. La Quina del creuer. Al pavelló.

18 de gener - 18.30 h. Presentació del llibre Petjades del Ter, de David
Fajula. Al Palau de l’Abadia.

5 de gener - 19 h. Xocolatada solidària durant la recepció dels Reis Mags.

Organitza: Consorci del Ter

A la plaça Major.

Col·labora: Ajuntament de Sant Joan

19 de gener - 18 h. Conferència L’univers, com és de gran i vell!, a càrrec
de Xavier Campi Benet. Al Palau de l’Abadia.
		
PER VISITAR
Fins al 17 de febrer. Exposició de l’escultor Miquel S. Vilà. A l’Espai Art
del Palau de l’Abadia.
Col·labora: Generalitat de Catalunya.

L’hereu
Jo Nesbo

La fugitiva
Blanca Busquets

L’exèrcit furiós
Fred Vargas

Conte de Nadal
Charles Dickens

El tesoro cósmico
Lucy & Stephen Hawking

Fins al al 6 de gener. XI exposició de nadales de fills i néts dels
col·laboradors de Fibran. Al Palau de l’Abadia.
Organitza: Fibran S.A.
Col·labora: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Fins al al 6 de gener. X concurs familiar i exposició de pessebres. Al Palau de l’Abadia.
Organitza: AMPA IE Mestre Andreu.

Hem arribat tard a classe
Ariadna Herrero

Fins al 6 de gener. Exposició 56è concurs infantil de nadales. Al vestíbul
de l’Ajuntament.
Organitza: Unió Excursionista.
VISITES GUIADES
12, 19 i 26 de gener - 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

El ren de Nadal
Nicola Killen

L’arbre de Nadal del...
Robert Barry

El Petit Príncep per als...
Antoine de Saint-Exupéry

Flam de ratafia
Ingredients per 6 flams: 500 ml de llet sencera, 5 ous, 85 gr de sucre, 200
ml de ratafia i sucre caramel.
Elaboració: poseu la ratafia en un cassó i deixeu que redueixi gairebé a la
meitat. Apagueu el foc i deixeu que es refredi una mica. Poseu a escalfar la
meitat de la llet en un cassó, afegiu-hi els 85 grams de sucre i remeneu-ho.
Deixeu que arrenqui el bull i ho apagueu. En un recipient, trenqueu els ous
i afegiu-hi la resta de la llet en fred. Heu de batre la barreja fins que quedi
tot ben integrat. Incorporeu-hi a poc a poc la ratafia reduïda i remeneu, i
finalment afegiu-hi la llet amb el sucre. Barregeu-ho bé i, si ho considereu,
passeu la barreja per un colador. Per al sucre caramel, heu de fer coure uns
250 grams de sucre amb quatre cullerades d’aigua i unes gotes de llimona
fins que s’enfosqueixi, vigilant que no es cremi, tot remenant de tant en
tant. Tireu un parell de cullerades de sucre caramel al fons de cada motlle,
a sobre tireu-hi la barreja i col·loqueu-los dins una safata de forn. A continuació, i amb molta cura de no tirar aigua dins els flams, ompliu la safata
de forn amb aigua fins més o menys la meitat dels motlles. Poseu la safata
al forn i deixeu-ho coure a 200 graus durant uns 45 minuts. Comproveu
amb un punxó si el flam està cuit: si surt net ja ho teniu, si no, espereu una
mica més. Un cop cuits, deixeu-los refredar a temperatura ambient i llavors
reserveu-los a la nevera fins que els serviu.

Recepta i imatge: www.lacuinadesempre.cat

Cavalcada de Reis
Com cada any, puntuals a la seva cita, Ses Majestats els Reis d’Orient
arribaran a Sant Joan de les Abadesses el dia 5 de gener, a dos
quarts de set de la tarda.
La Comitiva Reial arribarà a la vila pel Pont Nou, passarà pel carrer
Comella, carretera Camprodon, carrers Mestre Andreu i Pere Rovira,
plaça Torras i Bages, passeig Comte Guifré, carrer Major i plaça Major. Els Reis seran rebuts per les autoritats locals i compareixeran
junts a la balconada. A continuació, a la mateixa plaça Major, rebran
a tots els nens i nenes i els obsequiaran amb caramels i, potser, algun tall de carbó.
* En cas de pluja, la recepció tindrà lloc al pavelló municipal.

