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Els desitjos
del Comte
Arnau

La història del Comte Arnau
en uns escenaris màgics
Visites dramatitzades

Marina Cubí Freixa

12, 13, 19, 20, 26 i 27
d’agost de 2020
21 h
Palau de l’Abadia

25 anys

www.santjoandelesabadesses.cat

Reactivem Sant Joan
L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses donarà una ajuda de 100 euros a persones que hagin patit la crisi econòmica derivada de la Covid-19.
L’ajuda no es farà de forma directa amb diners, sinó a través d’uns vals que
podran ser canviats per productes als establiments comercials de la vila
que s’adhereixin a la iniciativa, així l’ajuda acabarà incidint també en el teixit
comercial local.
La documentació s’ha de presentar a través d’una instància genèrica que trobareu a la web www.santjoandelesabadesses.cat, a l’apartat AJUNTAMENT
> SEU ELECTRÒNICA > TRÀMITS ONLINE > INSTÀNCIA GENÈRICA. La presentació de la sol·licitud es podrà fer des del 20 de juliol al 7
d’agost de 2020.
Un cop resolt el procediment, si la documentació és correcta, rebreu 20
vals per valor de 5 euros cada un. Els vals estan numerats, segellats, i contindran la vostra informació darrera per tal que no se’n pugui fer un mal
ús. Els vals són d’ús particular i intransferible: qui els rebi és qui els haurà
d’utilitzar en un dels establiments adherits. La llista d’establiments serà
pública a la pàgina web i a l’aplicació del comerç stjoanab.glideapp.io, a
més d’estar identificats físicament per un adhesiu a l’aparador. Podeu utilitzar vals i diners a la vegada si ho necessiteu, i si l’import de la compra és
inferior al valor dels vals, el comerciant us retornarà el canvi en monedes.

Col·labora

Organitza

Informació i venda d’entrades:
www.santjoandelesabadesses.cat
Palau de l’Abadia - Oficina de Turisme
Tel. 972 720 599

COMISSIÓ DEL
COMTE ARNAU

Hi ha temps fins al 31 de desembre per bescanviar els vals als comerços.
Passada aquesta data, deixaran de tenir valor i de ser acceptats.

2 d’agost - 18 h. Audició de sardanes a càrrec de la Cobla Principal
d’Olot. Al passeig Comte Guifré.
9 d’agost - 18 h. Audició de sardanes a càrrec de la Cobla de Sabadell. Al
passeig Comte Guifré.
16 d’agost - 18 h. Audició de sardanes a càrrec de la Cobla Berga Jove. Al
passeig Comte Guifré.
23 d’agost - 18 h. Audició de sardanes a càrrec de la Cobla Foment del
Montgrí. Al passeig Comte Guifré.
30 d’agost - 17.30 h. Audició de sardanes a càrrec de la Cobla Vila d’Olesa.
Al passeig Comte Guifré.

1 d’agost - 22 h. XXV Festival del Comte Arnau. Presentació del disc
d’Andrea Motis Emotional Dance. Al Claustre del Monestir.
Entrades exhaurides.
2 d’agost - 22 h. Havaneres amb Els Pescadors de l’Escala. A la plaça Clavé. Enguany, a causa de les mesures sanitàries vigents, no s’oferirà rom cremat a la mitja part.
17 d’agost - de 9 a 14 h. Sortida al naixement del Ter. Guiatge assumit
pel Parc Natural Capçaleres del Ter i del Freser. Inscripcions a l’Oficina de
Turisme - Palau de l’Abadia. Punt de trobada a l’aparcament La Pastuira de
Vallter.
Col·labora: Parc Natural Capçaleres del Ter i del Freser i Alt Ter

22 d’agost - 21 h. XXV Festival del Comte Arnau. Caminada nocturna
Seguint les petjades del Comte Arnau. Inscripcions a l’Oficina de Turisme
- Palau de l’Abadia. Punt de trobada davant l’absis del Monestir. Cal portar
calçat adequat i lot o frontal.
29 d’agost - 19 h. Acte de celebració del 10è aniversari de l’Espai Art
l’Abadia. Al Palau de l’Abadia.
VISITES GUIADES
De l’1 al 30 d’agost (excepte els dies 14 i 21) - 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
14 i 21 d’agost - 11 h. Els enigmes de Sant Joan.
Punt de sortida: Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia.
Organitza: Terra de Comtes i Abats
SORTIDES GUIADES A LA NATURA
1, 8, 15, 22 i 29 d’agost - 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.

5, 12, 19 i 26 d’agost - 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
Organitza: EduCA Viladrau amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant
Joan.

Terra Alta
Javier Cercas

100 històries de l’aventura...
Joan Anton Català Amigó

Gente normal
Sally Rooney

La chica de nieve
Javier Castillo

Un cuento perfecto
Elisabet Benavent

On és la meva sabata?
Tomi Ungerer

El carnaval dels animals
Elisabetta Garilli

El destí d’en Fausto
Oliver Jeffers

Això no és una selva
Rocío Bonilla

VISITES DRAMATITZADES
12, 13, 19, 20, 26 i 27 d’agost - 21 h. XXV FESTIVAL DEL COMTE ARNAU. Els desitjos del comte Arnau.
Venda de tiquets al web www.santjoandelesabadesses.cat.
Punt de sortida: Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia.
Col·labora: SAT Teatre Centre
EXPOSICIONS
Fins 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
16 a 19 h. Diumenges de 10 a 14 h.
La programació d’activitats es pot veure afectada a causa de la
situació actual. Per a més informació o qualsevol actualització,
podeu consultar les xarxes socials de l’Ajuntament o
la pàgina web www.santjoandelesabadesses.cat

La biblioteca romandrà tancada de l’1 al 23 d’agost, ambdós inclosos

Amanida d’alvocat i llagostins
Ingredients per a 2 persones: 1 alvocat, 20 llagostins frescos, formatge feta
a daus, escarola, el suc d’una llimona, oli d’oliva verge extra, pebre negre i
sal.
Elaboració: peleu els llagostins i reserveu-ne alguns amb la cua per decorar l’amanida. La resta, talleu-los a trossos. Aprofiteu per fer un tall al llom
dels llagostins amb cua, però sense acabar de tallar-los del tot. D’aquesta
manera, quan el fregiu, aconseguireu que s’obri i quedi estèticament més
bé. Saleu-los i empebreu-los, poseu un bon raig d’oli d’oliva en una paella i
fregiu-hi els llagostins. Quan canviïn de color doneu-los la volta i quan estiguin fets, reserveu-los. Renteu i talleu unes fulles d’escarola. Talleu uns daus
de formatge feta o, si el considereu massa fort de gust, podeu utilitzar un
formatge fresc més suau. Talleu l’alvocat per la meitat i li retireu el pinyol.
Amb una cullera retireu la polpa i la talleu a daus. Tireu el suc d’una llimona per sobre l’alvocat per evitar que s’oxidi. Barregeu els llagostins, l’alvocat
i el formatge amb cura i ho regueu amb oli d’oliva. Afegiu-hi un punt de sal
i un punt de pebre negre si us agrada. Emplateu i decoreu l’amanida amb els
llagostins que heu reservat.

XXV Festival del Comte Arnau
1 d’agost - 22 h. Presentació del disc Emotional Dance d’Andrea Motis. Al
Claustre del Monestir. Preu: 12 €
12, 13, 19, 20, 26 i 27 d’agost - 21 h. Els desitjos del Comte Arnau. Visita dramatitzada. Sortida del Palau de l’Abadia.
Els racons més suggestius de Sant Joan de les Abadesses en són l’escenari. La
vida del comte Arnau n’és el tema. Un recorregut dramatitzat i fascinant n’és
l’experiència. Viure una nit singular recorrent la vida del comte Arnau. Escenografies, decorats i actors fan possible immergir-se en una llegenda que
representa la vida d’aquest mític personatge. Preu: Majors de 12 anys - 6 €,
de 6 a 12 anys - 3€, menors de 6 anys - gratuït.
Venda de tiquets al web www.santjoandelesabadesses.cat
22 d’agost - 21 h. Caminada nocturna Cercant les petjades del Comte Arnau.
Sortida de l’Absis del Monestir. Una passejada nocturna que ens descobreix els
camins que recorria el comte Arnau pels voltants de Sant Joan de les Abadesses.
Durant el recorregut hi haurà l’oportunitat de conèixer una part de la llegenda
del comte Arnau i els assistents podran gaudir d’un ressopó. Per a participar en
aquesta activitat és obligatori l’ús de calçat adequat i un lot o frontal. Inscripcions a l’Oficina de Turisme - Palau de l’Abadia.

Recepta i imatge: www.catalunyacuina.com

