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CE Abadessenc
El dissabte dia 4 de gener el Club Esportiu Abadessenc organitza la
darrera quina de les festes de Nadal.
La d’aquest últim dia és especial i diferent a la resta, ja que, a més dels
habituals premis, tothom qui hi participi es podrà endur un creuer
pel Mediterrani per a dues persones.

Grup Esplai Somnis
El dia 5 de gener, a partir de les 9 del vespre, els patges de Ses Majestats el Reis d’Orient passaran a repartir els regals per totes aquelles
cases que ho hagin sol·licitat.
Informació i inscripcions: grupesplaisomnis@gmail.com

5 de gener - 17 h. Ball amb Maite i Jordi.
6 de gener - 17 h. Bingo.

4 de gener - 16 h. Repartiment de premis del V concurs familiar de
pessebres. Al Palau de l’Abadia.

12 de gener - 17 h. Ball amb Maria Alba.
19 de gener - 17 h. Ball amb Josep Mª d’Avinyó.

4 de gener. Visita del Patge Reial. A partir de les 16.30 h, cercavila

25 de gener - 17 h. Bingo.

que arribarà pel carrer Ramon d’Urg; a continuació, recepció de les

26 de gener - 17 h. Ball amb Àlex Peris.

SEGONA CATALANA (DISSABTES A LES 16 h)
11 de gener. Abadessenc CE “A” – Llagostera UE “B”
JUVENIL (DISSABTES A LES 16 h)
18 de gener. Abadessenc CE “A” – EF Garrotxa “A”

cartes i animació infantil Una carta de Reis molt especial a càrrec de
El Pot Petit, al Palau de l’Abadia.
5 de gener. Cavalcada de Reis. Sortida a les 18:30 h. Recorregut:
Pont Nou, carrer Comella, carrer Pere Rovira, passeig Comte Guifré,
carrer Major i plaça Major.
Col·labora: Ajuntament de Sant Joan.

25 de gener. Abadessenc CE “A” – Girona FC “C”
CADET (DIUMENGES A LES 11 h)

4 de gener - 22 h. La Quina del creuer. Al pavelló municipal.

12 de gener. Abadessenc CE “A” – EF Garrotxa “B”
INFANTIL (DISSABTES A LES 12:15 h)
11 de gener. Abadessenc CE “A” – At. Club Banyoles “A”

5 de gener - a partir de les 21 h. Patge a casa. Inscripcions a
grupesplaisomnis@gmail.com

ALEVÍ (DISSABTES A LES 11 h)
18 de gener. Abadessenc CE “A” – Parroquial Santa Eugènia CF “A”

25 de gener - de 10 a 14 h i de 16.30 a 19.30 h. Donació de sang. A

25 de gener. Abadessenc CE “A” – EF Ripollès AE “B”

l’Escola Mestre Andreu.

18 de gener - 18 h. Sessió de cinema i literatura: William Shakespeare, a càrrec de Ramon Musach i Ramon Alabau. A la sala Abat
Arnau de Vilalba del Palau de l’Abadia.
PER VISITAR
Fins al 8 de gener. VI exposició de Nadales dels fills i néts dels
col·laboradors de Fibran. Al Palau de l’Abadia.

Cançons d’amor i...
Sergi Pàmies

Dos taüts negres i dos...
Pep Coll

I el ressò de les muntanyes
Khaled Hosseini

Fins al 8 de gener. Exposició del 50è concurs infantil de Nadales de
la Unió Excursionista. Al vestíbul de l’Ajuntament.
Fins al 8 de gener. V Concurs familiar i exposició de pessebres de
l’AMPA de l’IE Sant Joan. Al Palau de l’Abadia.
Fins al 3 de febrer. Exposició “Viatge pels clàssics del cinema” de
Clara Casals. Al Palau de l’Abadia.

El fin de los escribas
Glenn Cooper

El petit Príncep
Divuit poemes de Nadal i...
Antoine de Saint-Exupéry
Joana Raspall

Fins al 26 de gener. Exposició “L’entorn pintat” del pintor Francesc
Artigau. A l’Espai Art del Palau de l’Abadia.
VISITES GUIADES
4, 11, 18 i 25 de gener - 16.30 h. Sant Joan de les Abadesses, la joia
del romànic. Punt de sortida al Palau de l’Abadia.
Organitza: Terra de Comtes i Abats.

La nit de Reis d’en Pau
Juan Ortega

Busca en el Nadal
Eduardo Trujillo

El petit avet/Els Reis d’Orient
Francesc Rovira

Pastís de formatge
Ingredients
4 ous, 2 iogurts naturals, 9 cullerades soperes de sucre, 250 gr de formatge
d’untar i 3 cullerades soperes d’espessant.
Elaboració
Barregeu tots els ingredients amb la batedora i poseu-ho en una safata per
anar al forn, untada amb mantega o margarina.
Escalfeu el forn, a dalt i a baix, a 200 graus i poseu-hi la safata. Cada 10 minuts baixeu una mica la temperatura. Al cap d’uns 40 minuts hauria d’estar
fet, però proveu-ho clavant-hi un palet fins que surti eixut.

Cavalcada de Reis

Com cada any, puntuals a la seva cita, Ses Majestats els Reis d’Orient
arribaran a Sant Joan de les Abadesses el dia 5 de gener, a dos quarts
de set de la tarda.
La Comitiva Reial arribarà a la Vila pel Pont Nou, passarà pels carrers
Comella, Pere Rovira i el passeig Comte Guifré. Els Reis baixaran a
peu pel carrer Major fins a la plaça, on seran rebuts per les autoritats
locals i compareixeran junts a la balconada. A continuació, a la mateixa plaça Major, rebran a tots els nens i nenes i els obsequiaran amb
caramels i, potser, algun tall de carbó.
* En cas de pluja, la recepció tindrà lloc al pavelló municipal.

Imatges: www.lacuinadesempre.cat

Variant amb poma: abans de posar-ho al forn, decoreu-ho per sobre amb
làmines fines de poma tallades a mitges llunes, formant rotllanes.
Recepta de la Dolors Vergés

