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Delegació Local de l’Oncolliga
La Delegació Local de l’Oncolliga ha programat una exposició de pameles
de ganxet durant tot el mes de juliol al Palau de l’Abadia. La mostra porta
per títol Els colors del càncer i s’hi poden veure diverses pameles fetes de
ganxet amb llaços dels colors que s’utilitzen per identificar els diferents tipus de càncer.

Associació de veïns de la Vila Vella
Durant els dos dies del Mercat del Comte Arnau, el 26 i 27 de juliol,
l’Associació de Veïns de la Vila Vella organitza la Taverna de la Vila Vella a
la plaça Comamala, un espai que recrea una típica tasca de l’edat mitjana.
Allà hi haurà servei de barra durant tot el dia, dinars i sopars medievals i,
a més, també s’hi faran diverses activitats al llarg de tots dos dies.

4 de juliol - 20.15 h. Una passejada per la música monàstica. Concert a
través dels cantorals dels segles XV-XVII, a càrrec del grup femení Auditexaudi i el cor masculí Schola Gregoriana de Catalunya. Al Monestir.
4 de juliol - 22 h. II Certamen de cartes d’amor. Representació de l’obra
Cartes d’amor d’A.R. Gurney, a càrrec del Grup de Teatre de Sant Hipòlit.
Al Palau de l’Abadia.
5 de juliol. II Certamen de cartes d’amor. A les 17 h, presentació del llibre Cartes d’amor encadenades de Dolors Puig-Alsina, a càrrec de Jordi
Vilarrodà. A les 20 h, xerrada a càrrec de la grafòloga Francina Alsina. Al
Palau de l’Abadia.
A les 21 h, sopar a Sant Miquel de la Infermeria (venda de tiquets a la
Cafeteria l’Abadia). A les 22.30 h, lectura dramatitzada del II Certamen
de cartes d’amor, a càrrec del SAT Teatre. A continuació, lliurament de
premis.
Col·labora: Ajuntament de Sant Joan
6 de juliol - 18 h. Sardanes amb la Cobla Foment del Montgrí. Al passeig
Comte Guifré.
13 de juliol - 18 h. Sardanes amb la Cobla Principal de Berga. Al passeig
Comte Guifré.
27 de juliol - 18 h. Sardanes amb la Cobla Genisenca. Al passeig Comte
Guifré.
12 de juliol - durant tot el dia. Fira Rebaixes. A la plaça Anselm Clavé.

12 i 13 de juliol. Sortida 3000, ascensió del Gourgs Blancs (3.129m). Més
informació i inscripcions: altamuntanya@uesantjoan.cat
19 i 20 de juliol. Sortida d’iniciació. Nit al refugi i cim del Taga.
20 de juliol. 57a Missa al cim del Taga. Punt i hora de sortida a determinar.
Més informació: www.uesantjoan.cat
26 i 27 de juliol - durant tot el dia. Taverna de la vila vella. Dinars i sopars
medievals. A la plaça Comamala.
31 de juliol - 14 h. Arrossada popular. Al Palmàs.
4 de juliol - 11 h. Gaudeix l’Estiu - slackline i volada d’estel. A la plaça Le
Palais Sur Vienne (davant de la piscina).
5 de juliol - 18 h. Presentació del XIX Cicle de Representacions del Mite
del Comte Arnau. Conferència “Les veus del comte Arnau”, a càrrec del
filòleg Llorenç Soldevila. A la sala Abat Arnau de Vilalba del Palau de
l’Abadia.
11 de juliol - 17 h. Gaudeix l’Estiu - tarda de karaoke. Al Palmàs.
12 de juliol - 22 h. XIX Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnau. La veu feta emoció, del Cor Geriona Juvenil. Al Claustre del Monestir. Preu: 12 €.
18 de juliol - 11 h. Gaudeix l’Estiu - taller de ràdio. Als estudis de La Veu
de Sant Joan.

19 de juliol. Festa a la piscina! Durant tot el dia, tobogan, pista americana
i rocòdrom.
19 de juliol - 22 h. XIX Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnau. Aires de la Terra, del Grup Montgrí Dansa i Cobla Mil·lenària. Al
Claustre del Monestir. Preu: 12 €.
26 de juliol - 10 h. Trobada Instagram. Punt de sortida al Palau de l’Abadia.
26 i 27 de juliol - a partir de les 11 h. Mercat del Comte Arnau als carrers
de la Vila Vella.

Una veritat delicada
John le Carré

En una sola persona
John Irving

Calígula
Albert Camus

26 de juliol - 18 h. Espectacle infantil Dracs, prínceps i princeses, a càrrec
de Pot Petit. Al passeig Comte Guifré.
26 de juliol - 22 h. XIX Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnau. Ibèria, a càrrec del grup Thalassa. A l’Era d’en Serralta. Preu: 12 €.
27 de juliol - 22 h. Havaneres amb Els Pescadors de l’Escala. Sons mariners i rom cremat per a tothom. A la plaça Anselm Clavé.
PER VISITAR
Fins al 24 d’agost. Exposició Josep Guinovart - Albert Ràfols Casamada.
Col·lecció Bassat d’Art Contemporani. A l’Espai Art del Palau de l’Abadia.

Doctor sueño
Stephen King

El cas misteriós del Dr. Jekyll...
Robert Louis Stevenson

El estafador
John Grisham

Fins al 28 de setembre. Exposició Ombres d’ocell, escultura ingràvida, del
pintor Gerard Sala. Al Palau de l’Abadia.
VISITES GUIADES
5, 12, 19 i 26 de juliol - 16.30 h. De l’Abadessa al Comte Arnau, de la història a la llegenda. Punt de sortida al Palau de l’Abadia.
Organitza: Terra de Comtes i Abats.

L’estrany cas del tiramisú
Geronimo Stilton

L’assassinat del professor...
Jordi Sierra i Fabra

El camí de l’èxit
Tea Stilton

XIX Cicle de Representacions
del Mite del Comte Arnau

Creps
Ingredients
Dos ous, 125 grams de farina, 1/4 de litre de llet, una cullerada de sucre,
mantega i un pessic de sal. Si farciu les creps amb dolços, podeu afegir-hi un
polsim de vainilla o canyella a la massa.

Camí del vintè aniversari, el Cicle de Representacions del Comte Arnau torna a
mostrar la sorprenent vigència del mite. Sorgit de les arrels de la cançó tradicional, ha inspirat creacions d’alta cultura des de fa un segle i mig. Aquesta doble
vessant es reprodueix cada any a Sant Joan de les Abadesses: un acte acadèmic i
tres espectacles de qualitat, combinats amb activitats populars durant dos mesos
en què el comte Arnau torna a cavalcar.

Crep de xocolata

Crep de mel

Elaboració

Imatges: www.lacuinadesempre.cat

Barregeu els ous, la farina, el sucre, un polsim de sal i una culleradeta de
mantega fosa. Afegiu-hi la llet i deixateu-ho a poc a poc. Tasteu-ne el gust i
corregiu de sal i/o sucre. Deixeu-ho reposar uns minuts.
En una paella untada amb una mica de mantega, poseu-hi un cullerot del
preparat i escampeu-ho per estendre’l ben pla. Gireu la crep i, un cop daurada pels dos costats, poseu l’ingredient que vulgueu a sobre. Doblegueu-la
i ja estarà llesta.
Recepta d’en Josep Miquel

Activitats del XIX Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnau
5 de juliol - 18 h. Presentació del cicle. Conferència Les veus del Comte Arnau, a càrrec del filòleg Llorenç Soledevila. Al Palau de l’Abadia.
12 de juliol - 22 h. La veu feta emoció, del Cor Geriona Juvenil. Al Claustre del
Monestir. Preu: 12 €*
19 de juliol - 22 h. Aires de la Terra, del Grup Montgrí Dansa i la Cobla
Mil·lenària. Al Claustre del Monestir. Preu: 12 €*
26 de juliol - 22 h. Ibèria, a càrrec del grup Thalassa - música d’arrel i d’autor.
A l’Era d’en Serralta. Preu: 12 €*
26 i 27 de juliol. Mercat del Comte Arnau.
26 de juliol. Instagram your city en el marc del Mercat del Comte Arnau.
1, 8, 14, 22 i 29 d’agost - 21 h. Els desitjos del Comte Arnau. Visita dramatitzada i sopar gastronòmic. Sortida del Palau de l’Abadia.
23 d’agost - 21 h. Caminada nocturna Cercant les petjades del comte Arnau.
*Abonament per als tres espectacles: 30 €

