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Comissió de Festes
Sant Joan de les Abadesses celebrarà el carnestoltes el cap de setmana del
2 i 3 de març. Dissabte, com altres anys, la festa començarà als comerços.
A més dels botiguers que vulguin disfressar-se, enguany se sortejaran dos
premis de 200 euros (l’any passat se’n va sortejar un) per gastar en establiments de la Unió de Botiguers entre la gent que compri disfressada.
Qui es disfrassi, rebrà una butlleta que haurà de dipositar a Xerinola, Bon
profit o a la Taverna del bon vi.
La jornada continuarà a la tarda amb la rua que, com l’any passat, es farà
més d’hora de l’habitual (19 h) i passarà pel mig del passeig Comte Guifré. També s’ha volgut premiar l’esforç dels grups que presenten carrossa
amb 250 euros per al guanyador, 100 més que l’any passat. També han augmentat la resta de premis. La segona carrossa s’endurà 150 €, i la 3a, 80 €.
En comparses, les guanyadores s’enduran 170, 120 i 70 €; les parelles, 70 €;
i els participants individuals, 40. El veredicte es farà públic a les 2.30 h, durant la mitja part del ball amb el grup La Kinky Band, al Pavelló Municipal d’Esports.
Diumenge és el torn del carnestoltes infantil. Com que cada vegada hi ha
més famílies que es disfressen diumenge, la Comissió de Festes anima a la
gent que vulgui aprofitar la carrossa de dissabte per fer la rua infantil, que
començarà a les 16.30 h des del Pavelló Municipal d’Esports. Tot seguit
hi haurà l’actuació de Xiula. També se sortejaran dues entrades familiars
pel Clownia Festival entre tota la gent que es faci una foto al photocall.
Se’n donarà una a la millor disfressa infantil, i una altra a la millor disfressa
familiar.

SEGONA CATALANA (DISSABTES A LES 16 h)
16 de març. CE Abadessenc A – CD Bescanó A
30 de març. CE Abadessenc A – UD Cassà A

QUARTA CATALANA (DISSABTES A LES 18 h)
9 de març. CE Abadessenc B – UE Castellfollit A

CADET A (DISSABTES A LES 10 h)

2 de març. Carnestoltes. A partir de les 10 h, Carnestoltes de dia als establiments de la Unió de Botiguers.
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 00.30 h de la nit, al Pavelló Municipal d’Esports, gran ball de carnestoltes amb La Kinky Band.		
Col·laboren: Ajuntament, Unió de Botiguers, La Veu de Sant Joan.
3 de març - 16.30 h. Carnestoltes infantil. Inici de la rua al Pavelló Municipal d’Esports i, tot seguit, actuació de Xiula.
Col·laboren: Ajuntament i AMPA IE Mestre Andreu.

9 de març. Fundescam A - AE Ter-Brugent 2014 A
23 de març. Fundescam A - AE La Canya A

ALEVI C (DISSABTES A LES 10.30 h)
9 de març. Fundescam C - CE Banyoles E

9 de març. Festa de la Dona. A les 13.30 h, Assemblea General al restaurant
La Ruta del Ferro. Tot seguit, dinar. Inscripcions a l’Oficina de Turisme.
10 de març. Supercrono BTT Cavallera.
Més informació a www.bikeabadesses.com

23 de març. Fundescam C - EF Bosc de Tosca C

BENJAMI B (DISSABTES A LES 10.30 h)

16 de març - 12 h. Inauguració de l’exposició fotogràfica Hi ha altres
mons a càrrec de Joan Pous. Al Palau de l’Abadia.

9 de març. Fundescam B - UE Olot D
23 de març. Fundescam B - CF Torelló D

23 i 24 de març. Playback. Dia 23 a les 22 h, dia 24 a les 18 h. Al Teatre Centre.

28 de març. Jornada de portes obertes a l’Institut Escola Mestre Andreu. Visita de l’edifici d’Educació Infantil i Primària de 9.30 a 10.30 h i d’11.30 a 12.30
h; de 15.30 a 16.30 h. Visita de l’edifici de Secundària de 9 a 14 h.
30 de març. Sortida esmorzar. Més informació a www.uesantjoan.cat
16 de març - 18 h. Conferència sobre el Pròxim Orient a càrrec de Manel
Forcano. Al Palau de l’Abadia.

Una columna de foc
Ken Follett

La mona de l’assassí
Jakob Wegeliuss

Pell de seda
Vicent Sanhermelando

El bosque sabe tu nombre
Alaitz Leceaga

Bajo un cielo escarlata
Mark Sullivan

17 de març - 17 h. 16è Cicle d’Espectacles Infantils. Puig i Fontanals,
carters professionals a càrrec de la Cia El que ma queda de teatre. Entrada
gratuïta. Al Teatre Centre.
Col·laboren: Generalitat de Catalunya i Diputació de Girona
PER VISITAR
Del 16 de març al 14 d’abril. Exposició fotogràfica Hi ha altres mons a
càrrec de Joan Pous. Al Palau de l’Abadia.

Blue
Danielle Steel

Fins al 5 de maig. Exposició Clar i fosc de l’artista Àlex Nogué. A l’Espai
Art del Palau de l’Abadia.
VISITES GUIADES
2, 9, 16, 23 i 30 de març - 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

Distinta
El segrest de la bibliotecària Yacu, el pequeño león
Sozapato&Beto Valencia
Margaret Mahy
Azucena Sanz Cancho

Bacallà a la portuguesa
Ingredients per 4 persones: 500 gr de bacallà esqueixat i dessalat, 1 ceba, 2
grans d’all, 6 ous, 300 gr de patates palla tipus “xip”, olives negres, oli d’oliva,
julivert i sal.
Elaboració: el primer que heu de tenir en compte és posar el bacallà esqueixat a dessalar el dia abans i canviar-li 3 o 4 vegades l’aigua. Un cop ben
dessalat, trinxeu-lo a bocins petits. Tireu un bon raig d’oli d’oliva en una
paella, daureu-hi l’all tallat a làmines i seguidament afegiu-hi la ceba tallada
en juliana. Deixeu que la ceba es faci una mica, ha de quedar transparent.
Remeneu-la sovint. Un cop cuita, tireu-hi el bacallà, remeneu-ho tot plegat
i deixeu-ho coure un parell de minuts. Mentrestant, trinxeu una mica de
julivert fresc. Bateu els ous en un bol amb una mica de sal, però no massa
perquè el bacallà ja és salat. Afegiu el julivert trinxat als ous i remeneu una
mica. En aquest punt, ja podeu abocar les patates palla dins la paella i, seguidament, ja hi podeu afegir el ous. Remeneu-ho a poc a poc des de baix
cap a dalt. Procureu no acabar de coure del tot l’ou, que li falti un punt, així
quedarà melós en boca. Finalment, decoreu el plat amb una mica de julivert
i les olives negres. Serviu-lo ben calent.

Recepta i imatge: www.lacuinadesempre.cat

Cicle d’espectacles infantils
El dia 17 de març tindrà lloc el primer espectacle del 16è Cicle d’espectacles infantils al Teatre Centre. Aquest serà Puig i Fontanals, carters professionals de la companyia El que ma queda de teatre. L’activitat començarà a
les 17 h i, com sempre, l’entrada serà gratuïta.
L’espectacle gira entorn el fet que s’hagin deixat d’escriure cartes. En un
món de mòbils, SMS, correus, Facebooks, Twiters i altres paraules
encara més difícils de pronunciar... qui s’enrecorda dels carters? Ara ja
ningú escriu cartes i si ens visita el carter és per portar factures o multes
de la zona blava. Puig i Fontanals, carters professionals vol recuperar
aquests personatges, força desconeguts pels nens i nenes d’avui en dia. A
l’oficina de correus del poble fa molt que no arriben cartes i en Puig, lògicament, està molt avorrit. A més, el seu company de tota la vida, el senyor
Marcelino, cansat d’aquest avorriment, ha decidit marxar i l’ha deixat sol.
És aquí quan arriba en Fontanals, el seu nou company. En Fontanals no té
ni idea de la feina de carter, ell és més aviat un tipus tecnològic. Però com
que el pare era carter, i l’avi, i el besavi... serà en Puig qui s’encarregarà d’explicar-li meravelloses històries de carters que el captivaran. Engrescats i entusiasmats per la seva feina, només tenen un problema. Què poden fer perquè la gent torni a escriure cartes? Sortir de l’oficina i anar a cercar la
bústia daurada. Allà podran enviar les cartes que mai van arribar al seu
destí i potser faran que es recuperi el gust per escriure cartes.

