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Unió Excursionista
Els dies 14 i 15 de juny la Unió Excursionista organitza la V Ultra Trail
de l’Emmona, que per segon any consecutiu ofereix també la modalitat de
Marató, amb uns recorreguts emblemàtics a través dels paratges més espectaculars de la geografia catalana.
La Ultra Trail, de 110 km de recorregut i un desnivell positiu de 8.460 metres, serà puntuable per a la 3a Copa Catalana de Curses d’Ultraresistència
per muntanya.
Pel que fa a la Marató de l’Emmona, el recorregut és de 47 km amb 4.100
metres de desnivell positiu.
Les inscripcions de les dues proves han superat els 800 participants.

Associació de veïns de la Vila Vella
Un any més, l’Associació de Veïns de la Vila Vella organitza la revetlla del
barri a la plaça Major, que enguany serà el dia 28 de juny.
A partir de les 16.30 h els nens i nenes podran gaudir d’un bany d’escuma,
xeringada i tot seguit berenar. A les 21.30 h es farà el sopar-picnic popular obert a tothom, en què cadascú porta el seu sopar. A continuació, el
grup Maracaibo encetarà el ball i durant la mitja part es donarà coca i vi
dolç a tots els assistents. A més, s’escolliran l’Hereu i la Pubilla de la Vila
Vella.

1 de juny - 17 h. Ball amb David Casals
6 de juny - 17 h. Concert de la Coral Jaume Nunó. Al Palau de l’Abadia
7 de juny. Diada de Germanor. 12 h, Missa cantada al Monestir; a les 14 h,
dinar al Restaurant La Teuleria i tot seguit ball.
8 de juny - 17 h. Ball amb Margarita Torner
15 de juny - 17 h. Ball amb Chus de Santa Coloma
22 de juny - 17 h. Ball amb Josep Mª d’Avinyó
29 de juny - 17 h. Ball amb Salme i Isaura
1 de juny - 10 h. 2a trobada de Cossos d’Emergència. A la plaça Barcelona.
14 i 15 de juny. V Ultra Trail de l’Emmona i Marató de l’Emmona. Més
informació al web: www.uesantjoan.cat
14 de juny - 10 h. Intercanvi de plaques de cava. A la plaça Clavé.
15 de juny. Aplec de Sant Antoni. 12.30 h Missa; 11.30 h i 16.30 h sardanes
a càrrec de la Cobla Foment del Montgrí; 14 h dinar popular. A l’Ermita de
Sant Antoni.
23 de juny - a partir de les 21 h. Revetlla de Sant Joan “Nit de les Bruixes”.
Sopar popular (venda de tiquets a l’Oficina de Turisme). Tot seguit, ball
amb Maui Trio i discomòbil. A la plaça Major.

24 de juny - 18 h. Sardanes amb la Cobla Vila d’Olesa. Al passeig Comte
Guifré.
29 de juny - 18 h. Sardanes i cloenda del 42è curset de sardanes amb la
Cobla Principal de Berga. Al passeig Comte Guifré.
28 de juny. Revetlla de la Vila Vella. A les 16.30 h festa de l’escuma; a les
21.30 h sopar pícnic i ball amb el grup Maracaibo. A la plaça Major.
7 de juny - 19 h. Conferència Existeixen els periodistes independents?, a
càrrec d’Iu Forn. A la sala Abat Arnau de Vilalba del Palau de l’Abadia.
8 de juny. Sortida al camí de ronda de Colera a Llançà. Inscripcions a
l’Oficina de Turisme.
8 de juny - hora a concretar. Dia de la Memòria - Campanades
d’homenatge. A la plaça Anselm Clavé.
10 de juny - hora a concretar. Inauguració de l’exposició Aigua en equilibri. Al Palau de l’Abadia.
13 de juny - 19 h. Inauguració de l’exposició de pintura dels alumnes de
l’Escola d’Art de Sant Joan. Al Palau de l’Abadia.
21 de juny - 19 h. Inauguració de l’exposició Josep Guinovart - Albert
Ràfols Casamada. Col·lecció Bassat d’Art Contemporani. A l’Espai Art del
Palau de l’Abadia.

22 de juny - a partir de les 10 h. Mostra de vehicles elèctrics. A l’aparcament
de can Crehuet.
23 de juny - 18 h. Recepció de la Flama del Canigó. Al claustre del Monestir.
27 de juny - 16 h. 2a Jornada Anual de Cooperació. Coneixent l’Índia. A
la sala Abat Arnau de Vilalba del Palau de l’Abadia.
Organitzat per l’Hospital de Campdevànol en col·laboració amb l’Ajuntament
de Sant Joan.
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PER VISITAR
Fins al 21 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.
Del 10 al 15 de juny. Exposició Aigua en equilibri. Al Palau de l’Abadia.
A partir del 13 de juny. Exposició de pintura dels alumnes de l’Escola
d’Art de Sant Joan. Al Palau de l’Abadia.
A partir del 21 de juny. Exposició Josep Guinovart - Albert Ràfols Casamada. Col·lecció Bassat d’Art Contemporani. A l’Espai Art del Palau de
l’Abadia.
VISITES GUIADES
7, 14, 21 i 28 de juny - 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.
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Conferència: “Existeixen els
periodistes independents?”

Lluç al forn amb salsa de ceba
Ingredients per a 4 persones
4 rodanxes de lluç, 2 cebes, 1 ou, 2 grans d’all, 75 gr de formatge ratllat, julivert, oli, sal i pebre negre.
Elaboració
Unteu amb oli una plata que pugui anar al forn i poseu-hi les rodanxes de
lluç. Fregiu les cebes ratllades, el julivert i els dos grans d’all ben picats amb
cinc cullerades d’oli, a foc lent, fins que la ceba quedi transparent. Traieu-ho
del foc i poseu-hi sal i pebre al gust, l’ou batut i el formatge ratllat.
Tot ben barrejat, escampeu-ho sobre el lluç i poseu-ho al forn, ja calent,
durant uns deu minuts.

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha
programat una conferència del periodista català Iu Forn (Badalona, 1962)
per analitzar el mite de l’objectivitat en els mitjans de comunicació. L’acte
serà el dissabte 7 de juny, a les 19h, al Palau de l’Abadia de Sant Joan de les
Abadesses.
Iu Forn creu que un periodista no pot ser mai independent perquè el
que escriu depèn de la seva ideologia i de la seva forma de veure el món.
Per tant, segons el periodista, el que ha de fer un professional de la informació és ser honest amb els seus clients (lectors, televidents o oients)
i no “enganyar-los prometent una puresa ideològica impossible” i “exercint
permanentment l’autocrítica”.
Iu Forn és periodista especialitzat en política. Ha treballat a la ràdio i la
televisió i ha escrit diversos llibres. Actualment és col·laborador del diari
Ara, on escriu la columna d’opinió La Llambregada i, entre d’altres, també
col·labora amb el programa El món a RAC1 i amb Els Matins de TV3.
Dissabte 7 de juny - 19h
Conferència Existeixen els periodistes independents?, a càrrec del periodista Iu Forn
Palau de l’Abadia
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