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FESTA 2019
MAJOR

SAT - Teatre Centre
Com sempre, el divendres encetem la Festa Major amb teatre i aquest any,
el SAT Teatre Centre, ho fa a les mans del conegut Peyu amb la representació de l’espectacle L’HOME ORQUESTRA.
A L’home orquestra en Peyu fa un recull dels seus millors textos i els
posa en escena amb el fil conductor de la pròpia Festa Major. L’objectiu
de l’espectacle és que la gent que no pugui anar a tots els actes de la festa,
amb una horeta vegi una mica de tot. Evidentment tot plegat només és una
excusa perquè finalment pugui dur a terme la ironia i l’humor al que ens té
acostumats.
La representació començarà a les 22 h. al Teatre Centre. Les entrades a taquilla tenen un cost de 20€ i les entrades anticipades són a 15 € a l’oficina
de Turisme – Palau de l’Abadia / Tel. 972 720 599.

JAS - Jovent Actiu Santjoaní
Com cada any, el JAS torna a organitzar l’Entrevoltes el divendres de Festa

St. Joan
de les Abadesses
6,7,8,9,10 i 11 de setembre

Major, una nit de concerts de diversos grups del panorama musical actual.
Enguany l’Entrevoltes arriba a la seva dinovena edició i es celebrarà el dia 6
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 de la percussió de Batutaga. El recorregut començarà a les 23.30 h al passeig Comte Guifré. Tot seguit, s’iniciaran
els concerts amb EL PONY PISADOR, FANTÀCTELS I ANGANGAS.
Com sempre, l’entrada serà gratuita i els preus populars.

21 de setembre. Festa del Grito. Durant tot el dia, activitats i espectacles
musicals a la Plaça Major.
22 de setembre - De 6 h a 14 h. Mercat del trasto. A la Coromina del Bac
28 de setembre - 18 h. Inauguració de l’exposició Rosa Serra, òpera prima: pintures. Al Palau Abadia
29 de setembre - 12 h. Conferència Volem un món on hi càpiguen tots
a càrrec de Alguer Miquel i Indira Ranamagar. Presentació del projecte
Casa Terra i inauguració de l’exposició Indira. Al Palau Abadia
29 de setembre - 17.30 h. Concert a càrrec d’Els Carbonell Coma Vergés.
Lletra i música (poemes i cançons amb amor, encara que no siguin
d’amor). Amb la participació dels músics de Txarango. A l’Era d’en Serralta

Del 7 al 9 de setembre - XXIII EXPOSICIÓ DE BONSAIS I PRE-BONSAIS LOCALS I COMARCALS. Al Palau de l’Abadia. D’11 a 14 h i de 17
a 20 h.
Organitza: Bonsai Associació Santjoanina
Del 3 al 17 de setembre - Exposició de cartells amb motiu de la 20a
edició de la cursa TAGA 2040 EVO. Al Palau de l’Abadia.
Organitza: Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses

TERCERA CATALANA ( DISSABTES A LES 16 h )
7 de setembre. C.E. Abadessenc - A.E. Sant Gregori. 4t Trofeu “Barra Jove”
21 de setembre. C.E. Abadessenc - Unió Girona A.C.E.,A
PARTITS AMISTOSOS DURANT LA FESTA MAJOR
7 de setembre
10.30 h. partit amistós d’aleví: FEC Vall del Ter A –Atlètic Balenyà i partit de futbol amistós de benjamí: FEC Vall del Ter A – Atlètic balenyà.
12 h. partit amistós de veterans: CE Abadessenc – C.F. Tordera.
18.30h. partit amistós de juvenil: FEC Vall del Ter A - F.B Voltreganès

VISITES GUIADES
7, 14, 21 i 28 de setembre - 12 h. Sant Joan de les Abadesses, la joia del
romànic. Sortida: Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia
Organitza: Terra de Comtes i Abats

7 de setembre - 8.30 h. PANXUS FORTUS. Bicicletada de pes per a persones de més de 90 quilos. Les persones que pesin menys, cal que portin una
motxilla. Al passeig Comte Guifré.

EXPOSICIONS
Del 27 de juliol al 13 d’octubre. Exposició: La pell visionària de Mapi
Rivera. A L’Espai Art l’Abadia - Palau de l’Abadia

7 de setembre - 11 h. Inauguració de la XXIII EXPOSICIÓ DE
BONSAIS I PRE-BONSAIS LOCALS I COMARCALS. Al Palau de
l’Abadia.
Col·labora: Assessoria Valls i Baldrich, Bartrina i Carbó Associats, Egarbonsai i Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.

Del 28 de setembre al 31 d’octubre - Exposició Rosa Serra, òpera prima:
pintures. Al Palau de l’Abadia
Inauguració: Dissabte, 28 de setembre, a les 18 h

7 de setembre - De 10 a 14 h. JORNADA DE PORTES OBERTES a
l’Ecomuseu El Molí Petit

15 de setembre - 9 h. XX Cursa d’alta muntanya TAGA 2040 EVO. Sortida del Passeig Comte Guifré

28 de setembre - 12 h. Inauguració de l’escultura Enaltiment de l’estudi i
l’escola: estudi, esforç i futur de Rosa Sensat. A IE Mestre Andreu (edifici
de secundària)
Deu cucs que dormen
Marta Comín

Las chicas robadas
Patricia Gibney

Fungus El rei dels pirineus
Albert Sánchez Piñol

28 de setembre - De 10 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h. Donació de sang. A
L’Escola Mestre Andreu

1 de setembre - 9 h. 5a Trobada de cotxes clàssics. Esmorzar, Sortida,
Aperitiu i sorteig. A la Plaça Barcelona
Col·labora: Protecció Civil
Del 6 al 10 de setembre. Festa Major. El programa arribarà a totes les llars
i es pot consultar a www.santjoandelesabadesses.cat

L’educació en vers
Antoni Tort

El món del futbol per a tothom
Òscar Vendrell

Solos
Bruno Gazzoti

11 de setembre - 11.30 h . OFRENA FLORAL A LA CORONA DEL
COMTE GUIFRÉ, fundador del Monestir de Sant Joan de les Abadesses i
de la dinastia catalana. Al claustre del Monestir
11 de setembre - 18.00 h. MOSTRA DE PECES CURTES DEL COS DE
DANSA DE L’ESBART SANT CUGAT. A la plaça Major

Maus
Art Spiegelman

Ningú és un zombi!
Jordi Folk

Creix un arbre a Brooklyn
Betty Smith

Truita a la catalana
Ingredients: 3 ous frescos, 80 g de botifarra crua, 60 g de mongetes blanques bullides, 100 ml oli d’oliva, sal
Variants: S’hi pot afegir cansalada viada, també trobareu versions amb botifarra blanca o negra, hi ha qui hi posa porro o all, us recomanem acompanyar el plat de pa amb tomàquet.
Temps d’eleboració: 20 minuts
Eleboració: Prepareu les mongetes bullides. Les podeu fer o comprar fetes.
Us aconsello emprar ous ecològics, així com la botifarra, que sigui de qualitat. Quan una recepta compte amb pocs ingredients heu de procurar que
siguin de màxima qualitat. Poseu a fer la botifarra en una paella o planxa
amb un raig d’oli. Feu-la per totes dues bandes, però sense deixar-la cuita
del tot. Quan li falti un punt de cocció interior a la botifarra, la retireu i
la talleu a llesques i seguidament, escalfeu les llesques a la mateixa paella.
Mentrestant, aneu preparant els ous. Com més emulsionats amb la forquilla
millor. Tant bon punt la botifarra quedi daurada, afegiu-hi les mongetes.
Deixeu-ho coure tot junt de 2 a 3 minuts, tot just per escalfar les mongetes.
Remeneu-ho tot plegat (millor amb un cop de canyell que amb una cullera,
si en sabeu). Seguidament, aboqueu els ous a la paella. Deixeu coure la truita per la part inferior. Us recomano una “llengua” per gestionar els laterals.
És la millor manera de donar-li forma sense malmetre la paella.Passats dos
o tres minuts (segons com us agradi) ja li podreu donar la volta. Perfecte,
ara dos minutets més i ja la podeu emplatar. Serviu-la ben calenta, amb
unes llesques de pa amb tomàquet. Bon profit!

FESTA DEL GRITO 21 DE SETEMBRE
A partir de les 10 h PARADES ARTESANES de productes mexicans a la Plaça Major.
11 h. a la plaça Major, TALLER INFANTIL “MI MÉXICO CHIQUITO” I TRENCAMENT DE PINYATES, a càrrec de México Baila.
12 h. a la plaça Abadessa Emma, ACTE DE COMMEMORACIÓ DEL 50È ANIVERSARI DE LA INAUGURACIÓ DE LA “FONT DELS MEXICANS”. Tot seguit, ACTUACIÓ MUSICAL DE CANÇÓ TRADICIONAL I POPULAR MEXICANA, a càrrec del grup Tente en el aire.
16.30 h. a la plaça Major, TRENCAMENT DE PINYATES, a càrrec de México Baila.
17.30 h. a la plaça Major, ESPECTACLE “PA’LA TIERRA” , a càrrec de México Baila.
17.30 h. a l’Auditori del Palmàs, PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “ORIOL JUNQUERAS, FINS QUE SIGUEM LLIURES” , amb l’autor Sergi Sol.
Organitza: ERC Sant Joan de les Abadesses
19 h. al Palmàs, GRITO DE INDEPENDENCIA, a càrrec de l’Hble. Sra. María Carmen Oñate Muñoz, Cònsol Titular del Consolat de Mèxic a Barcelona.
Seguidament, HIMNE NACIONAL DE MÈXIC i la SARDANA Un santjoaní a Mèxic
del Sr. Ramon Oliveras.
19.30 h. a la plaça Major, MARIACHI IMPERIAL ELEGANCIA MEXICANA
Durant el dia, Exposició del 50è aniversari de la Font dels Mexicans al vestíbul de
l’Ajuntament.

Recepta i imatge: www.catalunyacuina.com

