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Assemblea Nacional Catalana
La secció santjoanina de l’ANC penjarà una estelada a l’aparcament
de la Coromina del Bac, al costat de la rotonda d’entrada al poble,
el dissabte 8 de febrer. La concentració es farà a les dotze del migdia
al passeig Comte Guifré. Els assistents a l’acte portaran l’estelada fins
al punt on s’instal·larà, acompanyats per la Colla de Grallers de Sant
Joan. Un cop allà, hi haurà uns parlaments i la Coral Jaume Nunó
cantarà els Segadors. Per finalitzar la diada reivindicativa, s’ha organitzat un dinar popular a l’edifici de l’antic escorxador. Durant aquest
dia també es podrà exercir el vot personal per a la campanya “Signa un vot per la independència” de l’Assemblea. Els tiquets per al dinar es poden comprar a l’Oficina de Turisme i a la perruqueria Fina i
Montse, i tenen un preu de 12 euros.

Associació d’Homes Els Gentils
El dia 16 de febrer Els Gentils han preparat una excursió a La Vajol
coincidint amb el 75è aniversari de l’exili, en la que es visitaran els
llocs emblemàtics, el monument al President Lluís Companys i a La
Porta Catalana. La sortida serà a les 8 h des de la plaça Torras i Bages, i la parada per esmorzar va a càrrec dels participants. El dinar es
farà a la Jonquera i hi haurà temps lliure per les persones que vulguin
comprar al seu centre comercial. El preu és de 30 euros per als socis i
33 per als no socis. Les inscripcions es poden fer, fins al 14 de febrer, a
l’Oficina de Turisme, a Ca l’Esteve i al Frankfurt PK2.

2 de febrer - 17 h. Ball amb David Casals
8 de febrer - 17 h. Bingo
9 de febrer - 17 h. Ball amb Joan Altarriba
16 de febrer - 17 h. Ball amb Chus de Santa Coloma
22 de febrer - 17 h. Bingo
23 de febrer - 17 h. Ball amb Josep Bardolet
27 de febrer - 17 h. Berenar de Dijous Llarder i ball amb Joan Ballesteros
SEGONA CATALANA (DISSABTES A LES 16 h)
Canvi de dia: 2 de febrer. Abadessenc CE “A” – Ripoll CF “A”
15 de febrer. Abadessenc CE “A” – Cornellà de Terri AE “A”
JUVENIL (DISSABTES A LES 16 h)
8 de febrer. Abadessenc CE “A” – Unió Girona ACE “B”
22 de febrer. Abadessenc CE “A” – EF Ter Brugent AE “A”
CADET (DIUMENGES A LES 11 h)
2 de febrer. Abadessenc CE “A” – Besalú CE “A”
16 de febrer. Abadessenc CE “A” – EF Ter Brugent AE “A”
INFANTIL (DISSABTES A LES 12:15 h)
1 de febrer. Abadessenc CE “A” – Olot UE “A”
15 de febrer. Abadessenc CE “A” – Porqueres UE “A”
ALEVÍ (DISSABTES A LES 11 h)
8 de febrer. Abadessenc CE “A” – Figueres UE “C”
22 de febrer. Abadessenc CE “A” – Sant Gregori AE “A”

2 de febrer - 8 h. Recollida del 52è Pessebre al cim del Taga.
Punt de sortida a la cafeteria La Rodona en cotxes particulars.
8 de febrer. Hissada d’una estelada. A les 12 h, concentració al
passeig Comte Guifré; a les 12.20 h, hissada de l’estelada a la Coromina del Bac; a les 13.30 h, dinar popular a l’escorxador (venda
de tiquets a l’Oficina de Turisme i a la perruqueria Fina i Montse).

1 de febrer - 10 h. Xerrada sobre les aplicacions mòbils, la seva
utilització i bones pràctiques, a càrrec de Jordi Caparrós.
Obert a tothom, cal portar el mòbil. Al Casal Jaume Nunó - El
Palmàs.
16 de febrer. Excursió a La Vajol. Sortida a les 8 h des de la plaça
Torras i Bages, arribada a Sant Joan a les 19 h aproximadament.
Preu: 30 euros per als socis de l’entitat i 33 per als no socis. Inscripcions fins al 14 de febrer a l’Oficina de Turisme, a Ca l’Esteve
i al Frankfurt PK2.

2 de febrer - 12 h. Presentació de l’exposició “Perfectio Formae” del grafista Joan Pedragosa. A l’Espai Art del Palau de
l’Abadia.
15 de febrer - 18 h. Presentació del grup de fotografia. Conferència “Memòria, patrimoni fotogràfic i arxius”, a càrrec de
l’arxiver i especialista en fotografia Joan Boadas i Raset. A la Sala
de Plens. Exposició d’imatges de Sant Joan al vestíbul de
l’Ajuntament.
PER VISITAR
Fins al 3 de febrer. Exposició “Viatge pels clàssics del cinema”
de Clara Casals. Al Palau de l’Abadia.

Brúixoles que busquen...
Albert Espinosa

El maestro del Prado
Javier Sierra

El cor de jade
Jordi Sierra i Fabra

Pasaje de las Sombras
Arnaldur Indridason

Narracions
Salvador Espriu

Gol! Companys de viatge
Luigi Garlando

Del 2 de febrer al 30 de març. Exposició “Perfectio Formae”
del grafista Joan Pedragosa. A l’Espai Art del Palau de l’Abadia.
VISITES GUIADES
2, 9, 16 i 23 de febrer - 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.

Papel en blanco
Josu Díaz García

El primer samurai
Geronimo Stilton

La Plis Plau i el vestit de la...
Pep Molist i Cristina Sardà

Pernil fresc adobat

La perfecció i la racionalitat geomètrica de
Pedragosa omplen el Palau de l’Abadia

Ingredients
Un pernil de porc fresc desossat de 8 a 9 kg, alls, cebes, vi, conyac, sal, oli,
pebre, farigola i altres herbes al gust.

Després d’haver acollit l’exposició del pintor i gravador barceloní
Francesc Artigau, l’Espai Art l’Abadia continua acostant tot de propostes culturals i artístiques als santjoanins i santjoanines. Des del

Elaboració
Salpebreu tot el pernil i feu talls encreuats on hi haureu de posar l’oli, les

diumenge 2 de febrer s’hi podrà veure Perfectio Formae, una exposi-

herbes i els alls i les cebes tallats a trossos. Regueu-lo amb vi i conyac. Dei-

ció d’escultures de Joan Pedragosa i Domènech.

xeu-ho en adob cinc dies (si és a l’estiu, a la nevera). Cada dia, gireu-lo

Tot i que Pedragosa (Badalona, 1930 - Barcelona, 2005) és conegut

tres vegades i mulleu-lo amb el seu suc o, si és necessari, afegiu-hi més vi i

per ésser una figura clau en la generació dels anys seixanta per la seva

conyac. Passats els cinc dies, traieu tot l’adob, lligueu-lo per donar-li forma i

aposta per la revolució, tant en la forma com en el fons, en el disseny

poseu-lo al forn a 200 graus durant una hora per cada quilo de pes, girantlo i mullant-lo sovint amb el suc. Serviu la carn tallada prima acompanyada
amb l’adob passat per la batedora. També es pot menjar com a vianda freda.

gràfic i la publicitat, a principis dels anys vuitanta va iniciar una faceta escultòrica. Primer amb petites peces i figures tridimensionals en
cartolina i altres materials lleugers, i més tard amb materials més sòlids com l’acer, el bronze o l’alumini.
Perfectioformae s’inaugurarà el diumenge 2 de febrer, a les 12 del
migdia, i es podrà veure fins al 30 de març, en horari d’oficina. La presentació anirà a càrrec de la regidora de Cultura de l’Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses, Montserrat Tallant, i del crític d’art Daniel
Giralt-Miracle.
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