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Associació de Dones
El dia 8 de març, coincidint amb el Dia de la Dona, l’Associació de Dones
de Sant Joan ha preparat diverses activitats per commemorar-lo. A les 16
h hi haurà jocs tradicionals al pavelló municipal. A partir de les 19 h, començarà la conferència Llei de l’avortament, parlem-ne! a càrrec de Vanessa Pau, infermera del CAP de Sant Joan, a l’Auditori Jaume Nunó. A les 20 h,
al mateix auditori, se celebrarà l’Assemblea General de l’entitat.
Per a qui vulgui continuar amb la celebració, a partir de les 21 h hi haurà
un sopar de dones a l’antic escorxador. El preu del sopar és de 23 € per a les
sòcies de l’entitat i 26 € per a les no sòcies. Els tiquets es poden comprar a
l’Oficina de Turisme.

Associació de veïns de la Vila Vella
El dissabte dia 15 de març es celebrarà la sisena calçotada de la Vila Vella de
Sant Joan de les Abadesses. A partir de les 14 h al Parc de la Muralla hi haurà
un dinar popular amb calçots, carn a la brasa, cafè i galetes. El preu de
l’àpat és de 14 € i inclou un pitet amb el logotip de l’Associació. Havent dinat
tindrà lloc l’actuació musical del grup De Pardos Cat’s que faran ballar els
assistents a ritme de versions de rumba.
Els tiquets per al dinar es poden comprar a la Perruqueria Maria, a la caseta
de la ONCE i al Centre Cívic fins al dijous dia 13 de març. Les places són
limitades.

2 de març - 17 h. Ball de Carnestoltes amb Margarita Torner
9 de març - 17 h. Ball amb Toni i Salme
16 de març - 17 h. Ball amb Marta
23 de març - 17 h. Ball amb Josep Mª d’Avinyó
30 de març - 17 h. Ball amb Àlex Peris
SEGONA CATALANA (DISSABTES A LES 16 h)
8 de març. Abadessenc CE “A” – Torroella UE “A”
22 de març. Abadessenc CE “A” – Calonge UE “A”
JUVENIL (DISSABTES A LES 16 h)
15 de març. Abadessenc CE “A” – Banyoles CE “B”
29 de març. Abadessenc CE “A” – Camprodon UE “A”
INFANTIL (DISSABTES A LES 12:15 h)
8 de març. Abadessenc CE “A” – Banyoles CE “B”
22 de març. Abadessenc CE “A” – Les Preses CF “B”
ALEVÍ (DISSABTES A LES 11 h)
22 de març. Abadessenc CE “A” – Salt Sharingfootball CE “B”
BENJAMÍ - LLIGA B (horaris a determinar)
8 de març. Abadessenc CE “A” – CE Sant Miquel de Balenyà
22 de març. Abadessenc CE “A” – OAR Vic Blau
PREBENJAMÍ - LLIGA B (horaris a determinar)
15 de març. Abadessenc CE “A” – UE Seva
29 de març. Abadessenc CE “A” – Vic Riuprimer REFO “B”
PREBENJAMÍ - LLIGA D (horaris a determinar)
8 de març. Abadessenc CE “B” – Folgueroles FC “B”
22 de març. Abadessenc CE “B” – UE Gurb Vermell

1 de març. A partir de les 19 h concentració dels participants al Pavelló i,
seguidament, inici de la Rua de Carnestoltes. A partir de les 23.30 h ball
amb l’orquestra Gran Premier i després discomòbil. A la mitja part repartiment de premis. Al pavelló.
2 de març. Carnestoltes infantil. A les 17 h concentració a la plaça Clavé i
cercavila fins al pavelló. Seguidament, animació infantil amb la companyia Trencamandres.
Col·labora: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
8 de març. Festa de la Dona. A les 16 h, jocs tradicionals al pavelló. A les
19 h, conferència Llei de l’avortament, parlem-ne!, a càrrec de Vanessa
Pau, infermera del CAP de Sant Joan, a l’Auditori Jaume Nunó. Tot seguit,
Assemblea General de l’entitat. A les 21 h sopar a l’antic escorxador.
Col·labora: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
16 de març. Sortida al teatre a veure l’obra Dones com jo.
9 de març. XXI Duatló de Carretera. A les 10 h sortida a la plaça Barcelona; a les 11 h duatló infantil; a les 14 h entrega de premis.
Organitza: Club Triatló Sant Joan i Federació Catalana de Triatló.
Col·labora: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
15 de març - 14 h. VI calçotada de la Vila Vella. Al Parc de la Muralla.
Col·labora: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
16 de març - 8 h. Sortida a la muntanya amb esmorzar.

23 de març - 17 h. Festa infantil solidària. Al pavelló.
29 de març - 22 h. Representació de l’obra Fuita. Al Teatre Centre.
1 de març. A partir de les 10 h i durant tot el dia, carnestoltes als comerços de la vila.
Organitza: Regidoria de Dinamització Turística i Comercial i Unió de Botiguers.
22 de març - 17 h. Cinema i filosofia. Projecció de la pel·lícula ¿Y ahora
adónde vamos?. Tot seguit, anàlisi de la pel·lícula i debat sobre igualtat i
pau, a càrrec de la Societat de Filosofia Hispano-Xilena. Al Palau de l’Abadia.
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23 de març - 12 h. 11è Cicle d’Espectacles Infantils. ECO DIVER - màgia
i reciclatge, a càrrec de Selvin. Al Teatre Centre. Entrada gratuïta.
Col·labora: Diputació de Girona i Generalitat de Catalunya.
25 de març - 19 h. Xerrada sobre adolescència i pubertat El procés adolescent: reconeixement de pèrdues i recerca de la identitat, a càrrec del Servei
Local d’Orientació Familiar de la Diputació de Girona. Al Palmàs.
PER VISITAR
Fins al 30 de març. Exposició “Perfectio Formae” del grafista Joan Pedragosa. A l’Espai Art del Palau de l’Abadia.
VISITES GUIADES
8, 15, 22 i 29 de març - 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.

Besos en la arena
Reyes Monforte

CARNESTOLTES

Postres de fruites del bosc
Ingredients
Iogurt grec o similar i melmelada de fruites del bosc (1 kg de gerds, móres,

La Comissió Municipal de Festes, amb el suport de l’Ajuntament de

groselles, maduixetes..., 1/2 quilo de sucre, suc d’una llimona).

Sant Joan de les Abadesses i la Unió de Botiguers, organitza novament
la festa de Carnestoltes els propers 1 i 2 de març. La festa s’iniciarà

Elaboració

dissabte de bon matí amb el concurs de disfresses dels comerços,

Per fer la melmelada de fruites del bosc: netegeu les fruites i passeu-les per

organitzat per la Regidoria de Dinamització Turística i Comercial de

la batedoora. Si hi ha fruita que té granets, com ara la móra, coleu-ho després. Barregeu-ho amb el sucre i el suc de la llimona. Poseu-ho a coure a foc
lent fins que quedi espès. Un cop la melmelada sigui freda, congeleu-la ben
aplanada perquè es pugui tallar en porcions petites.

l’Ajuntament i per la Unió de Botiguers.
La gresca continuarà a partir de les vuit del vespre, amb la tradicional rua encapçalada pel Rei Carnestoltes. Els participants seran valorats pel jurat que atorgarà més de 600 euros en premis a les següents categories: individual, parella, comparsa i carrossa. El
veredicte i l’entrega dels premis del concurs es farà públic a la mitja
part del ball de Carnestoltes al Pavelló Municipal, que començarà a
les 23.30 h i que enguany comptarà amb la música de l’orquestra
Gran Premier i, tot seguit, una disco-mòbil.
El diumenge serà el torn dels més menuts, que podran gaudir del

Imatge: www.llepadits.com

Quan vulgueu servir les postres, poseu el iogurt en un plat, afegiu-hi la

Carnestoltes infantil. La festa s’iniciarà a les 5 de la tarda a la plaça

melmelada congelada i remeneu-ho bé. Si teniu gerds naturals, utilitzeu-los

Clavé, on començarà la cercavila fins al Pavelló. Seguidament, hi

per decorar.

haurà animació a càrrec de la companyia Trencamandres.
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