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Premis del X Certamen Joan Maragall
El dilluns 22 de juny es va resoldre el X Certamen Literari Joan Maragall,
una edició que va quedar ajornada a causa de l’arribada de la Covid-19. El
tancament dels centres escolars també va forçar a suspendre la categoria
infantil on participaven alumnes de l’Institut Escola Mestre Andreu, i no
s’han acabat celebrant cap dels actes previstos d’entrega de premis. En la
categoria d’adults, es van presentar vint-i-dues narratives i quinze poesies.
Els guanyadors d’aquesta desena edició han estat Mònica Bertran Cortada
amb l’obra Nicole_Peter, en la categoria de narrativa, i Raimond Aguiló
Bartolomé amb Ja ha parat de ploure, en la categoria de poesia. Raimond
Aguiló (Falset, 30 de març de 1950), que ha treballat en una entitat bancària durant trenta anys i és poeta autodidacta, és l’autor que més vegades
ha guanyat aquest certamen (2014 i 2017, ambdues edicions en poesia), a
més d’haver quedat finalista en altres edicions (2014, en narrativa, i 2016,
en poesia).
El premi per ambdós participants ha estat de 200 € i un diploma commemoratiu. Els finalistes d’aquesta desena edició han estat, en narrativa, Ramon González Reverter amb Sensacions d’un jubilat, que ja havia estat
finalista el 2017; i en poesia, Maria Rosa Dachs Peitiví amb Cosits. Com a
premi, se’ls ha atorgat un dinar per a dues persones al restaurant La Ruta del
Ferro. El jurat ha explicat que la decisió ha estat difícil de prendre perquè
totes les obres presentades eren de molta qualitat.

23 de juliol - 18 h. Biblioteca al carrer. Al passeig Comte Guifré
5 de juliol - 18 h. Audició de sardanes a càrrec de la Cobla La Principal
de Porqueres. Al passeig Comte Guifré.

1 de juliol - 18 h. Biblioteca al carrer. Al passeig Comte Guifré
4 de juliol - 22 h. XXV Festival del Comte Arnau. Maragall a casa. Espectacle de Josep Maria Jaumà dirigit per Dolors Vilarasau. Al Claustre
del Monestir. Preu de l’entrada 12€ (abonament per als 4 espectacles, 40€).
Venda de localitats: festivalcomtearnau.santjoandelesabadesses.cat
8 de juliol - 18 h. Biblioteca al carrer. Al passeig Comte Guifré

25 de juliol - 22 h. XXV Festival del Comte Arnau. Concert de blues
amb The Suitcase Brothers. Al Claustre del Monestir. Preu de l’entrada 12€
(abonament per als 4 espectacles, 40€).
Venda de localitats: festivalcomtearnau.santjoandelesabadesses.cat
29 de juliol - 18 h. Biblioteca al carrer i sessió de ioga a càrrec d’Alexandra
Vilardell. Al passeig Comte Guifré.
VISITES GUIADES
4, 11, 18 i 25 de juliol - 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

11 de juliol - 22 h. XXV Festival del Comte Arnau. La balada del Comte
Arnau, espectacle itinerant a càrrec de Xarop de canya. Pels carrers de la
vila vella. Punt de sortida al Pont Vell.
15 de juliol - 18 h. Biblioteca al carrer. Al passeig Comte Guifré
18 de juliol - 22 h. XXV Festival del Comte Arnau. Dos somnis. Presentació del disc de Sanjosex. Al Claustre del Monestir. Preu de l’entrada 12€
(abonament per als 4 espectacles, 40€).
Venda de localitats: festivalcomtearnau.santjoandelesabadesses.cat

SORTIDES GUIADES A LA NATURA
4, 11, 18 i 25 de juliol - de 10.30 a 13.30 h. Rastres animals. Descobrint
la vida al bosc. Descobrir i reconèixer amb els rastres els animals que
s’amaguen al bosc.
Preu: Adults - 8 €; nens de 4 a 12 anys - 4 €
Reserves: Xavier López – 670 22 46 49
Punt de trobada: Palau de l’Abadia - Oficina de Turisme
Organitza: EduCA Viladrau amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant
Joan.

1, 8, 15, 22 i 29 de juliol - de 10.30 a 13.30 h. Els secrets del bosc. Un bosc
ple de secrets. Descobrir i entendre coses sorprenents que ens passen
desapercebudes.
Preu: Adults - 8 €; nens de 4 a 12 anys - 4 €
Reserves: Xavier López – 670 22 46 49
Punt de trobada: Palau de l’Abadia - Oficina de Turisme

L’art de ser normal
Lisa Williamson

Dones que no perdonen
Camilla Läckberg

Escultors de la festa
Manel Güell Barceló

Organitza: EduCA Viladrau amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant
Joan.
EXPOSICIONS
Del 18 de maig al 30 d’agost. Exposició Escriure el paisatge, dibuixar
l’existència, de la col·lecció Fundació Vila Casas amb motiu del 10è aniversari de l’Espai Art l’Abadia.
A l’Espai Art del Palau de l’Abadia. De dilluns a dissabte, de 10 a 14 h i de

El enigma de la habitación... The house at Riverton Una habitación propia
Joël Dicker
Kate Morton
Virgina Woolf

16 a 19 h. Diumenges de 10 a 14 h.
Amb motiu de la Covid-19, algunes activitats resten a l’espera i s’aniran
anunciant a mesura que es puguin confirmar.
També podeu consultar l’agenda al web de l’Ajuntament:
www.santjoandelesabadesses.cat/index.php/la-vila/calendari
La història dels bonobos...
A. Turín i N. Bosnia

Haikus d’animals
El bosc de colors

Ara em dic Joana
J. Walton i D. MacPherson

Sopa de síndria i gingebre

XXV Festival del Comte Arnau

Ingredients per a 2 persones: 2 llesques amples de síndria, un tros de meló
tipus Charentais, un tros de meló tipus Galia, un tros de gingebre fresc, el
suc d’una llimona, menta per decorar.
Elaboració: talleu dues llesques amples de síndria i feu-ne trossos que vagin bé per passar per la batedora. Amb la resta de la síndria feu algunes
boles per decorar. Feu boles amb els diferents tipus de meló que tingueu i
reserveu-les totes a la nevera fins el moment d’emplatar.
Mentre, peleu el gingebre fresc (utilitzeu un tros més gran o més petit segons el que us agradi el gingebre). Poseu la síndria dins la batedora. Espremeu el suc d’una llimona dins. No patiu per les llavors, que després s’ha de
colar. Afegiu-hi també el gingebre i ja ho podeu triturar. Ha de quedar ben
fi. Quan ho tingueu tot triturat, passeu-ho tot per un colador. En aquest
punt heu de posar a refredar la sopa a la nevera fins al moment d’emplatar.
Poseu unes boles en un plat fons i aboqueu-hi la sopa fins que arribi a mitja
bola. Si us agrada, hi podeu afegir un polsim de pebre negre. Decoreu amb

Tot i la situació excepcional que ens ha tocat viure durant els darrers mesos,
el comte Arnau tornarà a aparèixer durant les nits d’estiu a Sant Joan de les
Abadesses. Enguany, la cita arriba al seu primer quart de segle de vida i,
per celebrar-ho, s’han programat tres espectacles musicals, un teatral i un
de carrer. Andrea Motis, Sanjosex, The Suitecase Brothers i Xarop de
Canya són els noms propis d’una edició que arrancarà amb un espectacle
teatral escrit per Josep Maria Jaumà i dirigit per Dolors Vilarasau, i que té
com a protagonista al poeta Joan Maragall, autor que va donar un impuls a
la llegenda del comte Arnau quan en va escriure la seva versió.

una mica de menta i ja ho podeu servir.

11 de juliol - 22h. Espectacle itinerant La balada del Comte Arnau, a càrrec de Xarop de canya. Pels carrers de la vila vella.

ACTES DEL MES DE JULIOL
4 de juliol - 22 h. Espectacle Maragall a casa, de Josep Maria Jaumà, dirigit per Dolors Vilarasau. Al Claustre del Monestir.

18 de juliol - 22 h. Concert de presentació del disc Dos somnis de Sanjosex. Al Claustre del Monestir.
25 de juliol - 22 h. Concert de blues amb The Suitcase Brothers. Al Claustre del Monestir.
Recepta i imatge: www.catalunyacuina.com

