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El dia 3 d’agost, la CUP de Sant Joan organitza diverses activitats
en el marc del 3r Aplec Xirinacs:
A les 10 h, caminada popular d’homenatge a Lluís Maria Xirinacs.
Sortida de Sant Martí d’Ogassa i arribada al Pla de Can Pegot. Recorregut aproximat de 3 km, 1 hora 30 minuts de camí suau.
A les 11.30 h, acte d’homenatge al Pla de Can Pegot. Actuació musical, acte polític i ofrena floral.
A les 14 h, dinar popular a la plaça Major. Menú: Paella, pa, aigua,
vi, postres i cafè.
Places limitades. Reserva de places 654809628 o 676546582.
Preu: 9 € adults i 6 € infants.
A partir de les 16.30 h, actuacions musicals de Sarsa, El Diluvi i
Cesk Freixas.
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Els desitjos

del Comte Arnau
La història del comte Arnau
en uns escenaris màgics

Visita dramatitzada i sopar gastronòmic

1, 8, 14, 22 i 29 d’agost de 2014
21 h Palau de l’Abadia
Sant Joan de les Abadesses

Jovent Actiu Santjoaní

Venda de tiquets:

Palau de l’Abadia - Oficina de turisme
Plaça de l’Abadia, 9
Telèfon 972 720 599
de dilluns a diumenge
de 10 a 14 h i de 16 a 19 h

El dia 8 d’agost tindrà lloc el primer Carnaval d’Estiu a Sant Joan,
organitzat pel JAS.

Preu:
gratuït - fins a 6 anys
12 € - fins a 12 anys
24 € - adults

La celebració començarà amb un sopar a la piscina i tot seguit hi haurà

Venda fins un dia abans de l’activitat
Places limitades

una cercavila amb els Grallers de Campdevànol que acabarà a l’antic

col·laboren:

Comissió del Comte Arnau
www.santjoandelesabadesses.cat

disseny: Alba Lapedra Oltra

organitza:

CUP Sant Joan

escorxador, on a partir de mitjanit hi haurà discomòbil amb diversos
DJ locals.

3 d’agost. 3r Aplec Xirinacs. Activitats durant tot el dia.
Més informació: http://santjoanabadesses.cup.cat

8 d’agost. Carnaval d’Estiu. Sopar a la piscina, cercavila i festa a
l’antic escorxador.

3 d’agost - 18 h. Sardanes amb la Cobla Principal d’Olot. Al
passeig Comte Guifré.

8 d’agost - 22 h. Concert Tapaketa Ripollès-en, a càrrec de Kepa
Junquera & Sorginak i Amadeu & Tururut Bonaigua. Al Teatre Centre. Preu: 15€.
Col·labora: SAT Teatre Centre i Ajuntament de Sant Joan.

15 d’agost - 18 h. Sardanes amb la Cobla Genisenca. Al passeig
Comte Guifré.
17 d’agost - 18 h. Sardanes amb la Cobla Principal de Porqueres. Al passeig Comte Guifré.
24 d’agost - 18 h. Sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona. Al
passeig Comte Guifré.
31 d’agost - 17 h. Sardanes amb la Cobla Foment del Montgrí.
Concurs de colles improvisades. Al passeig Comte Guifré.
4, 5, 6 i 7 d’agost. 48è campament infantil Pla d’Estràngol.
Més informació: www.uesantjoan.cat

30 d’agost. 21a Festa del carrer Beat Miró. A partir de les 10 h,
inflables. A les 22 h, ball a càrrec del Tren d’Olot.
Organitzat amb la col·laboració de l’Agrupació Sardanista.
1, 8, 14, 22 i 29 d’agost - 21 h. XIX Cicle de Representacions
del Mite del Comte Arnau. Visita dramatitzada i sopar gastronòmic Els desitjos del comte Arnau. Punt de sortida al Palau
de l’Abadia. Aforament limitat - venda d’entrades a l’Oficina de
Turisme fins un dia abans de l’activitat.
Organitza: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Col·labora: Terra de Comtes i Abats, SAT Teatre Centre, restaurants, pastissers i flequers de la vila.

16 d’agost - 18 h. Espectacle infantil Ja arriben els Trastos
Band, a càrrec de Jaume Ibars. Al passeig comte Guifré.
23 d’agost - 21 h. XIX Cicle de Representacions del Mite del
Comte Arnau. Caminada nocturna Cercant les petjades del
comte Arnau. Inscripcions a l’Oficina de Turisme. Punt de trobada davant l’Absis del Monestir.

Entre el seny i la rauxa
Rosa Regàs

Bones intencions
Maria Mercè Roca

El noi que no tocava de...
John Boyne

PER VISITAR
Fins al 31 d’agost. Exposició Josep Guinovart - Albert Ràfols
Casamada. Col·lecció Bassat d’Art Contemporani. A l’Espai Art
del Palau de l’Abadia.
Fins al 28 de setembre. Exposició Ombres d’ocell, escultura ingràvida, del pintor Gerard Sala. Al Palau de l’Abadia.
VISITES GUIADES
De dimarts a dissabte a les 16.30 h / diumenges a les 12 h. Sant
Joan de les Abadesses, la joia del romànic. Punt de sortida al
Palau de l’Abadia.
Organitza: Terra de Comtes i Abats i Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesess.

Dedica’m un poema...
Maria Carme Roca

Los posesos
Albert Camus

Campos de fresas para siempre
Javier Reverte

Per mil mamuts, se’m glaça la cua!
Geronimo Stilton

Bímini
Alberto Vázquez

La llegenda de les...
Tea Stilton

XIX Cicle de Representacions
del Mite del Comte Arnau

Crema de taronja
Ingredients
Per a cada vas de suc de taronja: 3 rovells d’ou, 8 cullerades soperes
rases de sucre, 1/2 unça de midó d’espesseïr o farina de blat de moro
disolt en una mica d’aigua.

1, 8, 14, 22 i 29 d’agost - 21 h. Els desitjos del Comte Arnau. Visita dramatitzada i sopar gastronòmic.
Els racons més suggestius de Sant Joan de les Abadesses en són l’escenari. La
vida del comte Arnau n’és el tema. Un recorregut dramatitzat i fascinant n’és
l’experiència. Viuràs una nit singular recorrent la vida del comte Arnau.

Elaboració
Barregeu els rovells i el sucre, després afegiu-hi el midó i finalment el
suc de taronja colat.
Tot ben batut, poseu-ho al foc sense deixar de remenar, en el mateix
sentit perquè no es talli. Quan arranqui el bull ja està llesta. Cal servirla freda.

T’immergiràs en un conte que representa la vida del mític personatge d’una
forma planera i emocional. Experimentaràs les tensions que el van conformar
com un ésser temible i terrible, els amors que el van condemnar, la possible redempció que va obtenir de mans d’un poble que l’admirava.
Sortida del Palau de l’Abadia. Aforament limitat. Venda de tiquets a l’Oficina de
Turisme fins un dia abans de l’activitat.
Preu: adults 24 € / infants fins a 12 anys 12 € / gratuït fins a 6 anys.
Amb la col·laboració de Terra de Comtes i Abats, SAT Teatre Centre i restaurants, pastissers i flequers de la vila.

Imatge: http://bufetdepostres.blogspot.com

Recepta de la Feli Muñoz

23 d’agost - 21 h. Caminada nocturna Cercant les petjades del comte Arnau.
Descobriràs els camins que recorria el comte Arnau pels voltants de Sant
Joan amb aquesta passejada nocturna. Durant el recorregut hi haurà ressopó per a tots els assitents. Per a participar en aquesta activitat és obligatori l’ús de calçat adequat i un lot o frontal.
Inscripcions a l’Oficina de Turisme. Sortida davant l’absis del Monestir.

