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Moto Club Abadesses
Els dies 19, 20 i 21 d’abril el Moto Club Abadesses celebrarà la 48a edició
dels 3 Dies Trial Santigosa a Sant Joan de les Abadesses.
Un any més la cursa es manté fidel als seus orígens com a fórmula d’èxit: un
circuit de llarg recorregut (45 km) i el sistema de puntuació ‘Non-stop’.
Com és habitual, el recorregut serà de 30 zones diàries, i el primer i el tercer
dia es realitzarà el recorregut en sentit horari. El segon dia, a la inversa.
Es podrà seguir el desenvolupament dels 3DTS a Twitter a través del
compte @MC_Abadesses i també informacions i entrevistes a través de La
Veu de Sant Joan, al seu compte de twitter @laveudesantjoan i als podcasts.

SEGONA CATALANA (DISSABTES A LES 16 h)
13 d’abril. CE Abadessenc A – UE Quart A
QUARTA CATALANA (DISSABTES A LES 18 h)
6 d’abril. CE Abadessenc B – Penya Esportiva Montagut A
27 d’abril. CE Abadessenc B – AE La Canya A
CADET A (DISSABTES A LES 10 h)
27 d’abril. Fundescam A - Santjoanenc A
ALEVI C (DISSABTES A LES 10.30 h)
6 d’abril. Fundescam C - Fundació Unió Esportiva Olot E
27 d’abril. Fundescam C - CF Vall d’en Bas C
BENJAMI B (DISSABTES A LES 10.30 h)

19, 20 i 21 d’abril. 48a edició dels 3 Dies Trial Santigosa.
Més informació: www.motoclubabadesses.cat
27 d’abril - 12 h. Entrega 3a edició dels Guardons Emma de Barcelona.
Al Palau de l’Abadia.
28 d’abril. Festa de germanor del Casal Jaume Nunó.
12, 13 i 14 d’abril. Jornada de portes obertes a l’exposició Clar i fosc, a càrrec
d’Àlex Nogué, amb motiu del Dia Internacional de l’Art 2019. A l’Espai Art
del Palau de l’Abadia.
Organitzat conjuntament amb Bòlit Centre d’Art Contemporani
13 d’abril - 18 h. Conferència Per què volen els avions?, a càrrec de Josep
Losantos, pilot d’avió comercial i enginyer tècnic industrial. Al Palau de
l’Abadia.

6 d’abril. Fundescam B - JE Santa Eugènia B
27 d’abril. Fundescam B - CF Les Preses B

13 d’abril - d’11 a 19 h. Circ a la Ruta. Malabars, diàbolo, equilibris, bombolles gegants, jocs col·laboratius, funambulisme, hula hop... Totes les activitats són gratuïtes.
Col·labora: Ajuntament i restaurant La Ruta del Ferro

14 d’abril - 17 h. 16è Cicle d’Espectacles Infantils. La llegenda de Sant
Jordi a càrrec de la companyia Toniton. Entrada gratuïta. Al Teatre Centre.
Col·laboren: Generalitat de Catalunya i Diputació de Girona
23 d’abril - 10.30 h. Acte de lliurament de premis del IX Certamen Literari Joan Maragall - Categoria escolar. Al Teatre Centre.
Organitzat conjuntament amb l’Institut Escola Mestre Andreu

27 d’abril - de 10 a 13.30 h. Festa de l’arbre. Visita guiada a càrrec dels
alumnes de 1r d’ESO de l’IE Mestre Andreu. Sortida a la Plaça de l’Abadia.
Suport didàctic a càrrec de Xavier López d’EduCA Viladrau.
Organitzat conjuntament amb l’IE Mestre Andreu
27 d’abril - 11 h. Presentació del conte Compta amb mi. Una cançó contada de Txarango, amb la participació de l’il·lustrador Valentí Gubianas,
les autores Núria Puyuelo i Laia Figueras i el cantant Alguer Miquel. A
continuació, taller ceatiu càrrec de Valentí Gubianas. Al Palau de l’Abadia.

La dama de blanc
Wilkie Collins

Quim/Quima
Mª Aurèlia Capmany

L’ordre del dia
Eric Vuillard

27 d’abril - 18 h. Acte de lliurament de premis del IX Certamen Literari
Joan Maragall - Categoria adults. Presentació del llibre Sis nits d’agost, a
càrrec de l’autor Jordi Lara. Al Palau de l’Abadia.
28 d’abril - 17 h. 16è Cicle d’Espectacles Infantils. Magicòmic, l’antiestrès!
a càrrec del Mag Pota. Entrada gratuïta. Al Teatre Centre.
Col·laboren: Generalitat de Catalunya i Diputació de Girona
PER VISITAR
Fins al 14 d’abril. Exposició fotogràfica Hi ha altres mons a càrrec de
Joan Pous. Al Palau de l’Abadia.

Els guapos són els raros
Agnès Marquès

Feminismo ilustrado
M. Murnau/H. Sotillo

Petits relats de grans...
Isabel Thomas

La balada del petit Jack
Mikel Valverde

La canción de los vivos...
Jesmyn Ward

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
6, 13, 19, 20, 21 i 27 d’abril - 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

La filla que no existia
Natalie C. Anderson

Milfulles de nata
Ingredients: 1 planxa de pasta de full, 500 ml de nata per muntar (33% de
greix), 90-110 gr de sucre i sucre llustre.
Variants: podeu decorar-les amb fruits vermells i fulles de menta, podeu
fer-les amb trufa clara, crema o combinacions amb la nata, o podeu acompanyar-les amb crema de xocolata.
Elaboració: col·loqueu la planxa de full sobre una safata de forn i paper
tipus cuisson. Talleu la planxa longitudinalment en tres parts iguals i després talleu aquestes tres tires per la meitat. Podeu punxar el full amb una
forquilla perquè no creixi, o no punxar-lo per conservar tot el seu volum.
Pinteu totes les porcions de full amb un ou batut i enforneu-les a 180 graus
durant uns 12-15 minuts, fins que estiguin ben cuites. Prepareu la mànega i
aprofiteu per posar la nata per muntar uns 10 minuts al congelador. Un cop
cuits, poseu els fulls sobre un marbre, amb el mateix paper, i deixeu que es
refredin completament. Munteu la nata i quan comenci a tenir una textura
cremosa, serà el moment d’incorporar-hi el sucre. Acabeu de muntar-la tot
barrejant el sucre. Poseu la nata a la mànega, apliqueu-la sobre una porció
de full, i cobriu aquesta nata amb una altra porció, on hi posareu més nata
a sobre. Feu el mateix amb la resta i decoreu-les amb gerds frescos. Per acabar, i amb l’ajuda d’un colador fi, tireu-hi per sobre una mica de sucre llustre.

Recepta i imatge: www.lacuinadesempre.cat

Certamen literari Joan Maragall
El Certamen Literari Joan Maragall, organitzat per l’Ajuntament i l’Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses, arriba a la seva
novena edició. Com en les anteriors edicions, el certamen continua apostant per fomentar i reconèixer l’escriptura en català de l’alumnat de l’escola,
i també per reunir obres en català de qualsevol autor i edat dels Països Catalans en la categoria d’adults.
En la categoria escolar hi haurà premis als millors rodolins, contes breus,
poesies o relats d’infants de 3r de Primària a 4t d’ESO. Rebran un llibre i
un diploma i, els finalistes, un obsequi. En la categoria d’adults, el primer
premi de cada modalitat serà de 200 € i un diploma per a cadascuna de les
modalitats i, per als finalistes, un llibre, un diploma i un àpat per a dues
persones en un dels restaurants de la vila.
El jurat estarà format per professionals de l’educació i de la comunicació, i
un membre de l’AMPA de l’IE Mestre Andreu. La data del lliurament de
premis de la categoria d’adults serà el 27 d’abril. Pel que fa al lliurament
de premis de la categoria d’escolars, tindrà lloc al Teatre Centre el dimarts 23 d’abril. Serà durant aquesta jornada que els escolars rebran els
diferents premis mentre es farà una lectura de les seves obres. Enguany,
l’acte tornarà a comptar amb la participació de la il·lustradora Gemma Capdevila, que va crear la part gràfica del llibre Camina amb textos d’Alguer
Miquel, que dibuixarà en directe segons el que li inspirin les històries dels
guanyadors.

