REVISTA MENSUAL EDITADA PEL CENTRE CÍVIC
NÚMERO 141 - ABRIL 2014
www.santjoandelesabadesses.cat

CE Abadessenc
El dissabte 12 d’abril el CE Abadessenc organitza un sopar en blanc-inegre. Inspirat en els “sopars en blanc” que es celebren a les principals ciutats del món, el club proposa gaudir d’una vetllada original. L’únic requisit
és anar vestit de blanc, negre o blanc-i-negre, els colors de l’Abadessenc.
El punt de trobada serà a les 20 h al Cafè de l’Abadia des d’on s’anirà al lloc
escollit per sopar, que és sorpresa. Després de sopar hi haurà música en directe. Els tiquets es poden comprar al Cafè de l’Abadia, la caseta de l’ONCE,
la impremta Garriga o al bar del camp de futbol fins al dia 8 d’abril. El preu
és de 20 € i inclou copa de benvinguda, sopar i consumició posterior. Per als
menors de 12 anys el preu és de 10 €.

Moto Club Abadesses

Abril literari a Sant Joan
de les Abadesses

Els dies 18, 19 i 20 d’abril el Moto Club Abadesses celebrarà la 43a edició
dels 3 Dies Trial Santigosa a Sant Joan de les Abadesses. Els participants
podran gaudir de 90 zones diferents en tres dies (30 zones cada dia). Com
sempre, la prova comptarà amb la participació de pilots de renom i una
gran quantitat de pilots amateurs aficionats al trial.
Igual com l’any passat, La Veu de Sant Joan farà una programació especial per seguir el 3DTS: pilots, membres de l’entitat i experts passaran per
l’estudi mòbil de La Veu, situat al mateix recinte de sortida, per analitzar la
jornada i participar en diverses taules rodones. Divendres i dissabte, de 8 a
11 h i de 15 a 18 h, i diumenge de 8 a 11 h.
També es podrà seguir el desenvolupament dels 3DTS a Twitter a @MC_
Abadesses i l’etiqueta #3dts

6 d’abril - 17 h. Ball amb David Casals
12 d’abril - 17 h. Bingo
13 d’abril - 17 h. Ball amb Josep Bardulet
20 d’abril - 17 h. Ball amb Joan Altarriba
21 d’abril (Dilluns de Pasqua) - 17 h. Bingo
27 d’abril - 17 h. Ball amb Salme i Isaura

12 d’abril. Sopar en blanc-i-negre. Trobada a les 20 h al Cafè de l’Abadia, el
lloc del sopar és sorpresa. Cal anar vestit de blanc, negre o blanc-i-negre.
Col·labora: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

SEGONA CATALANA (DISSABTES A LES 16 h)
5 d’abril. Abadessenc CE “A” – L’Escala FC “A” (a les 19 h)
26 d’abril. Abadessenc CE “A” – Sporting Vidrerenca CEF “A”
JUVENIL (DISSABTES A LES 16 h)
12 d’abril. Abadessenc CE “A” – Anglès CE “A”
CADET (DIUMENGES A LES 16 h)
6 d’abril. Abadessenc CE “A” – Les Preses CF “A”
13 d’abril. Abadessenc CE “A” – Porqueres UE “A”
INFANTIL (DISSABTES A LES 12:15 h)
5 d’abril. Abadessenc CE “A” – EF Garrotxa “B”
26 d’abril. Abadessenc CE “A” –EF Bosc de Tosca “B”
ALEVÍ (DISSABTES A LES 11 h)
5 d’abril. Abadessenc CE “A” – Tordera CF “C”
BENJAMÍ - LLIGA B (horaris a determinar)
5 d’abril. Abadessenc CE “A” – Vic Riuprimer REFO FC “B”
26 d’abril. Abadessenc CE “A” – CA Balenyà
PREBENJAMÍ - LLIGA D (horaris a determinar)
5 d’abril. Abadessenc CE “B” – FE UE Tona “C”

26 d’abril - 22 h. Espectacle “Escolta, Sant Joan et parla”. Al Teatre Centre.

18, 19 i 20 d’abril. 43a edició dels 3 Dies Trial Santigosa.
Col·labora: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

5 d’abril - 12 h. Presentació del Festival Clownia. A l’Era d’en Serralta.
5 d’abril - 18 h. Presentació de les exposicions L’esperit intangible, pintura i poesia i Ombres d’ocell, escultura ingràvida del pintor Gerard Sala. A
l’Espai Art del Palau de l’Abadia.
6 d’abril - 12 h. 11è Cicle d’Espectacles Infantils. El viatge del petit príncep, a càrrec de El Petit Bombai. Al Teatre Centre. Entrada gratuïta.
Col·labora: Diputació de Girona i Generalitat de Catalunya.
12 d’abril - 18 h. Conferència La lluita per les llibertats catalanes a la fi de
la Guerra de Successió 1713-1714, a càrrec de l’historiador Eduard Puig
Bordera. A la sala Abat Arnau de Vilalba del Palau de l’Abadia.
13 d’abril - 11 h. 2a edició del Dia Interncaional de l’Art. Recorregut guiat
per l’Espai Art del Palau de l’Abadia.

19 d’abril - 18 h. Presentació del llibre El Ball dels Pabordes de Sant Joan
de les Abadesses, de l’autor Guifré Miquel i l’edició de Jordi Canelles. A la
sala Abat Arnau de Vilalba del Palau de l’Abadia.
19 d’abril - 21.30 h. Música i dansa mexicana a càrrec de Rita Cifuentes i
Emmanuel Villatoro. Al Palau de l’Abadia.
23 d’abril - 11 h. Acte de lliurament de premis del IV Certamen Literari
Joan Maragall. Al Teatre Centre.
Organitza: Ajuntament de Sant Joan i IE Sant Joan

Quan en dèiem xampany El noi sense color i els seus... L’estiu que comença
Rafel Nadal
Haruki Murakami
Sílvia Soler

26 d’abril - 18 h. Presentació del llibre La importància dels secrets, de
Ferran Miquel. A la sala Abat Arnau de Vilalba del Palau de l’Abadia.
27 d’abril - 12 h. 11è Cicle d’Espectacles Infantils. La divertida història
del cavaller Jordi, a càrrec L’Invisible Titelles. Al Teatre Centre. Entrada
gratuïta.
Col·labora: Diputació de Girona i Generalitat de Catalunya.

1714 El setge de Barcelona

G. H. Pongiluppi i F.X. Hernández

Odiseo. El juramento El francotirador paciente
V. M. Manfredi		
Arturo Pérez-Reverte

PER VISITAR
Del 5 d’abril al 30 de juny. Exposicions L’esperit intangible, pintura i
poesia i Ombres d’ocell, escultura ingràvida del pintor Gerard Sala. A
l’Espai Art del Palau de l’Abadia.
VISITES GUIADES
5, 12, 19 i 26 d’abril - 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.

Els 5 sentits d’en Pol
Liesbet Slegers

El tren més ràpid de l’oest El gran llibre de paraules
Geronimo Stilton
Timunmas

Abril, el mes literari

Fumet
Ingredients
Caps i espines de peix i marisc, sofregit ofegat (un porro, una pastanaga,
una ceba i quatre tomàquets madurs).

Pels voltants de Sant Jordi la nostra vila acull moltes propostes relacionades amb els llibres, la lectura i la poesia.
Les activitats literàries començaran el dia 19 d’abril, quan es presentarà

Elaboració
Sofregit ofegat: talleu el porro, la ceba i la pastanaga a talls molt petits i
poseu-ho a fregir amb força oli i ben tapat, a foc lent. Després, afegiu-hi
els quatre tomàquets trinxats i acabeu-ho de coure tot mentre ho remeneu.
Fumet: poseu aigua i tots els ingredients que tingueu en una olla grossa i
poseu-la a escalfar. Cal tenir en compte que com menys aigua hi poseu més
intens serà el gust del fumet. Quan l’aigua ja sigui calenta, afegiu-hi el sofre-

la reedició del llibre El Ball de Pabordes de Sant Joan de les Abadesses.
L’Ajuntament de Sant Joan i l’autor, el santjoaní Guifré Miquel, han volgut reeditar-lo i actualitzar-lo amb algunes dades, amb una nova edició
en color i amb fotografies noves.
Ja durant la Diada, el 23 d’abril, es farà l’acte de lliurament de la 4a
edició del Certamen Literari Joan Maragall, a les 11 del matí, al Teatre
Centre. Serà el moment de conèixer el veredicte d’aquest concurs literari

git ofegat i deixeu-ho bullir un màxim de 45 minuts. Un cop llest, passeu-lo

que premiarà les millors obres dels alumnes de l’IE Sant Joan i dels que

pel colador.

s’han presentat en la categoria d’adults.
Finalment, el dissabte 26, es presentarà l’obra debut del santjoaní Ferran Miquel, La importància dels secrets. Es tracta d’un relat fictici escrit al voltant de la figura de Pere Planas, un santjoaní que va participar
a la guerra de les Filipines, el 1898.
Totes aquestes activitats es completaran amb una versió diferent i divertida de la Llegenda de Sant Jordi, inclosa en l’11è Cicle d’Espectacles
Infantils, el diumenge 27 d’abril, i amb la representació Escolta, Sant
Joan et parla del SAT Teatre Centre el dia abans al vespre.

Imatges: www.lacuinadesempre.cat
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