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Pabordes de Sant Isidre
La 55a Fira de Sant Isidre de Sant Joan de les Abadesses estrenarà un conjunt d’activitats enfocades a promocionar el producte de la comarca amb el
nom de Menja’t el Ripollès. Aquesta nova proposta es farà el diumenge 5
de maig a l’aparcament de Can Crehuet i comptarà amb una mostra i venda de la marca Producte del Ripollès, un tast de formatges de la comarca
maridat amb cerveses artesanes elaborades a Sant Joan i un dinar popular
amb productes del Ripollès a càrrec del restaurant Mas Les Feixes del poble.
La resta de propostes de la fira seran les habituals que l’han convertit en una
cita clàssica per entendre i celebrar el nostre passat, present i futur a pagès.
Dissabte hi haurà la XXVI Fira de productes artesans a la plaça Anselm
Clavé i la XXXIII Exposició de tractors antics al passeig comte Guifré, que
faran una cercavila a primera hora de la tarda. La primera jornada acabarà
amb un concert gratuït del grup Ripollès de música tradicional i popular
Randellaires.
Diumenge, es faran les activitats més característiques de la Fira de Sant Isidre, com la XXXIV Mostra de bestiar autòcton, el XII Concurs morfològic de raça bruna i el XVI Concurs de munyir a mà.
Com és habitual, la comunitat pagesa continuarà la festa el 15 de maig, dia
de Sant Isidre, amb els actes més tradicionals, com l’ofici en honor al sant
patró, una benedicció de tractors i un dinar de germanor.
Es tracta d’una iniciativa dels Pabordes de Sant Isidre, amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, la marca Producte del Ripollès, el segell Girona Excel·lent,
el Consell Comarcal del Ripollès i la Diputació de Girona, entre d’altres.

SEGONA CATALANA (DISSABTES A LES 16 h)
4 de maig. CE Abadessenc A – UE Camprodon A
18 de maig. CE Abadessenc A – UE Caldes de Malavella A
QUARTA CATALANA (DISSABTES A LES 18 h)
11 de maig. CE Abadessenc B – Atlètic Olot A
27 de maig. CE Abadessenc B – CF Sant Roc Olot A
CADET A (DISSABTES A LES 10 h)
11 de maig. Fundescam A - UE Porqueres A
ALEVI C (DISSABTES A LES 10.30 h)
11 de maig. Fundescam C - AE Cornellà Terri B

4, 5 i 15 de maig. 55a Fira de Sant Isidre. Podeu trobar totes les activitats
al web: www.santjoandelesabadesses.cat
Amb la col·laboració de: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, Agència de Desenvolupament del Ripollès, marca Producte del Ripollès, segell
Girona Excel·lent, Consell Comarcal del Ripollès i Diputació de Girona.
5 de maig - 17 h. Concert a càrrec de l’Orquestra de Cambra Amics dels
Clàssics, dirigida per Joan Palet. Al Teatre Centre. Entrada gratuïta.
18 i 19 de maig - de 10 a 14 h. Jocs Emporion. Trobada Territorial de
Futbolnet i Futbol 7. Al camp de futbol.
Més informació: www.jocsemporion.ddgi.cat
18 de maig - de 10 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h. Donació de sang. A l’edifici
Mestre Andreu.

18 de maig. Fundescam C - AEC Manlleu F

1 de maig. Caminada popular. Més informació: www.uesantjoan.cat

3, 4 i 5 de maig. Taller d’il·lustració científica – Fauna i Flora del Prepi-

24 de maig - 19 h. Conferència PhotoPills, a càrrec de Pep Redorta. Al
Palau de l’Abadia.
26 de maig. 14a BTT Cavallera. Al Palau de l’Abadia.
Més informació: www.bikeabadesses.com

rineu amb Blanca Martí. Al Reixac.
Informació i inscripcions: info@animallatitude.org

26 de maig - 18 h. Audició de sardanes. Al passeig Comte Guifré.

11 de maig - 18 h. Inauguració de l’exposició Guinovart a l’Abadia de
Sant Joan de les Abadesses: Sant Joan de les Abadesses a Guinovart. Al
Palau de l’Abadia.
18 de maig - 11 h. Taller de màgia. A la biblioteca municipal Josep Picola.
19 de maig - de 10 a 13 h. 5a Trobada de puntaires. A la plaça Major.

Anna Frank. La memòria...
Eduardo Alonso

Un mar de plàstics
Kirsti Blom

Cómo no matar tus plantas
Autors diversos

Grandes misterios...
José María Zavala

El soterrani
Natasha Preston

25 de maig - 18 h. Presentació del llibre Les 7 caixes de Dory Sontheimer. Al Palau de l’Abadia.
31 de maig - 19 h. Presentació del poemari Colors Primaris a càrrec de
Gemma Arimany, acompanyada de la rapsode Montse Maestre i el músic
Arnau Tintó. A la biblioteca municipal Josep Picola.
PER VISITAR
Fins al 5 de maig. Exposició Clar i fosc de l’artista Àlex Nogué. A l’Espai
Art del Palau de l’Abadia.

El club de las canguro
Raina Telgemeier

De l’11 de maig al 21 de juliol. Exposició Guinovart a l’Abadia de Sant
Joan de les Abadesses: Sant Joan de les Abadesses a Guinovart. Al Palau
de l’Abadia.
VISITES GUIADES
4, 11, 18 i 25 de maig - 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

Hola! Planeta
Fabien Ökto Lambert

Festes i tradicions...
Pilarín Bayés

Tu aquí dins i jo aquí...
Kristina Scharmacher

Amanida de patata i remolatxa
Ingredients per a 4 persones: 3 o 4 patates, 1 ceba trinxada, dues remolatxes bullides, un grapat de nous, maionesa casolana, julivert, oli d’oliva i sal.
Podeu comprar la remolatxa crua i bullir-la prèviament.
Elaboració: peleu les patates i poseu-les a bullir en abundant aigua amb
una mica de sal. Mentre es cou la patata, peleu la ceba i trinxeu-la trossos
petits. Ara talleu la remolatxa: primer feu unes tires gruixudes i després
talleu-les a daus. Ara feu una maionesa casolana i la reserveu a la nevera.
Un cop cuites les patates, escorreu-les i, un cop fredes, talleu-les a daus de
mida similar a la remolatxa.
Barregeu els daus de patata amb els de remolatxa, sempre tots ben freds, i
saleu-ho una mica. Afegiu-hi la ceba trinxada i les nous, però reserveu-ne
algunes per decorar l’amanida. Amb compte, barregeu-ho una mica, afegiuhi la maionesa i una mica de julivert trinxat. Torneu a barrejar-ho tot plegat
procurant no malmetre en excés la patata. Reserveu l’amanida a la nevera
fins que sigui freda. Un cop ben freda, ja la podeu servir. Poseu-hi unes
nous per decorar i una mica d’oli d’oliva verge extra per sobre.

Recepta i imatge: www.lacuinadesempre.cat

Vila Gegantera Gironina
Un any més, i ja en són 26, la Coordinadora de Colles Geganteres de les
Comarques Gironines organitza la Vila Gegantera Gironina. Enguany, és
un orgull per a la Colla Gegantera i Grallera de Sant Joan de les Abadesses i
per al poble en general que s’hagi escollit la nostra vila per acollir aquesta
celebració. Durant el cap de setmana de l’11 i el 12 de maig, la fal·lera gegantera s’apoderarà de Sant Joan de les Abadesses amb un munt d’activitats
que comptaran amb la participació de petits i grans.
Dissabte 11 de maig
A les 11 h - VILETA. Recorregut de capgrossos i gegantons creats pels infants de Sant Joan de les Abadesses amb col·laboracions de l’AMPA IE Mestre Andreu. Inici recorregut – passeig Comte Guifré.
A les 16 h - CAPROSSOS I GEGANTONS. Recorregut de capgrossos i
gegantons de totes les colles vingudes d’arreu de la província de Girona.
Inici recorregut – plaça Pompeu Fabra.
Diumenge 2 de maig
A les 10.30 h - ESCULTURA VILA GEGANTERA. Monument amb commemoració a la primera Vila Gegantera a la nostra Vila. Punt de trobada –
plaça Catalunya.
A les 11 h - INICI RUA VILA GEGANTERA. Rua pels carrers de la nostra
vila per lluir els gegants de totes les colles. Inici recorregut – plaça San Luis
Potosí.
Organitza: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, Geganters de Sant
Joan i Grallers i Timbalers de Sant Joan

