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CLUB ESPORTIU ABADESSENC
El Club Esportiu Abadessenc organitza la tercera edició del Caga-poni,
que es celebrarà diumenge 12 d’octubre. Es tracta d’un original i divertit
sorteig on els premis es decideixen segons a quina parcel·la defeca un poni.
Hi haurà 5 grans premis: el primer poni donarà com a premi una
samarreta, una gorra i un buf de l’Abadessenc; el segon seran
dues entrades per un partit del Barça; el tercer, un sopar per a
dues persones a Ca l’Enric; el quart premi consisteix en un sopar
i una nit d’hotel per a dues persones; i el cinquè i últim premi seran 1000 euros en metàl·lic. La butlleta per a participar-hi val 10 €
i inclou l’esmorzar. L’activitat començarà a les 9.30 h a Can Crehuet.

MOTO CLUB ABADESSES
Els dies 18 i 19 d’octubre, el Moto Club Abadesses organitzarà la sisena edició dels 2 Dies Trial Santigosa Clàssic (2DTSC). La competició manté el seu caràcter internacional i l’organització ha treballat perquè es pugui gaudir de noves zones. Els participants podran
fer un total de 40 zones diferents, 20 zones diferents cada un
dels 2 dies amb un circuit de gran bellesa paisatgística. Els 2DTSC
que volen mantenir l’essència de les primeres edicions dels mítics 3 Dies Trial de Santigosa, que van sorgir en aquestes mateixes
zones l’any 1972, i pels quals han passat els millors pilots del món.

5 d’octubre - 17 h. Ball amb Salme i Isa

4 d’octubre - 17 h. Projecció del documental Historias de un santuario,

11 d’octubre - 17 h. Bingo

de TVAnimalista. Tot seguit, degustació de productes vegans per als assis-

12 d’octubre - 17 h. Ball amb David Casals

tents. A l’Auditori Jaume Nunó.

19 d’octubre- 17 h. Ball amb Joan Ballesteros
25 d’octubre - 17 h. Bingo
26 d’octubre - 17 h. Ball amb Maite i Jordi
30 d’octubre - 17 h. Castanyada amb berenar i ball
SEGONA CATALANA (DISSABTES A LES 16 h)
11 d’octubre. CE Abadessenc “A” – UE Can Gibert “A”
25 d’octubre. CE Abadessenc “A” – CE Besalú “A”
JUVENIL (DISSABTES A LES 16 h)
4 d’octubre. CE Abadessenc “A” – CD Bescanó “A”
18 d’octubre. CE Abadessenc “A” – EF Garrotxa “A”
CADET (DISSABTES A LES 11.15 h)
11 d’octubre. CE Abadessenc “A” – AE La Canya “A”
25 d’octubre. CE Abadessenc “A” – CF Cellera “A”
ALEVÍ (DISSABTES A LES 11 h)
4 d’octubre. CE Abadessenc “A” – CE Besalú “A”
18 d’octubre. CE Abadessenc “A” – FC Argelaguer “A”
BENJAMÍ (DISSABTES A LES 10 h)

10 d’octubre - 17.45 h. Jornada Dones i Esports. Ponències, xerrades i entrevista a Anna Coma. A l’Auditori Jaume Nunó.
11 d’octubre - a partir de les 10 h. Festa dels ocells. Anellament, jocs i
tallers. A l’Ecomuseu Molí Petit.
12 d’octubre - 9.30 h. 3r Caga-poni. A l’aparcament de Can Crehuet.
12 d’octubre - 14 h. Botifarrada de la Vila Vella. Venda de tiquets a la Perruqueria Maria i a la caseta de l’ONCE. A l’Era d’en Serralta.
18 i 19 d’octubre. VI edició 2 Dies Trial Santigosa Clàssic. Més informació: www.motoclubabadesses.cat
19 d’octubre. V Fira de la Carbassa. Activitats durant tot el dia. A la plaça
Anselm Clavé.

11 d’octubre. CE Abadessenc “A” – CF Bonmatí “A”
25 d’octubre. CE Abadessenc “A”– Joventut Sant Pere Màrtir “A”

25 i 26 d’octubre. Exposició de bonsais de col·lecció. Al Palau de l’Abadia.

12 d’octubre. Sortida al Born i Santa Maria del Mar. Inscripcions a
l’Oficina de Turisme.
18 d’octubre - 19 h. Xerrada - col·loqui sobre el documental Transmissions. Memòries de Lluís Sala, a càrrec de Jordi Algué Sala. A la sala Abat
Arnau de Vilalba del Palau de l’Abadia.
23 d’octubre - 16.45 h. Espectacle Aquell dia de 1714: el tricentenari per a
tots els públics, a càrrec de Bernat Soler. A la Biblioteca Josep Picola.

Primavera, estiu, etcètera
Marta Rojals

Eufòria
Xavier Bosch

Set dies de Gràcia
Carla Gràcia

Memoria de sangre
Enric Calpena

El guardián invisible
Dolores Redondo

31 d’octubre - 18 h. Inauguració de l’exposició Tessera Hospitalis, de Josep Ricart i Rial. A l’Espai Art del Palau de l’Abadia.
PER VISITAR
Fins al 19 d’octubre. Exposició Les tres dimensions de les runes, d’Emili
Armengol. A l’Espai Art del Palau de l’Abadia.

El món a les teves mans
Elsa Punset

Del 31 d’octubre al 25 de gener. Exposició Tessera Hospitalis, de Josep
Ricart i Rial. A l’Espai Art del Palau de l’Abadia.
VISITES GUIADES
4, 11, 18 i 25 d’octubre - 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 i Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.

El test de la victòria
Antoni Dalmases

El secret dels cavallers
Geronimo Stilton

Cinc amigues i un musical
Tea Stilton

V FIRA DE LA CARBASSA 19 d’octubre

Peus de porc
Ingredients per a 4 persones
4 peus de porc, una ceba, dos grans d’all, dos gots de brou, 400 gr de
tomàquet triturat, llorer, julivert, farina, una picada al gust i sal.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
De les 7.30 fins a les 11 h
Arribada de les carbasses, verificació i pesada. Instal·lació de les parades dels agricultors i artesans.
A partir de les 11 h
Obertura de la V Fira de la Carbassa: tastets gastronòmics, degustació
de crema de carbassa a càrrec de La Teuleria, taller d’artesania amb
carbassa adreçat a nens i nenes i demostració de l’art de fer escultures
amb carbasses.

Imatge: www.lacuinadesempre.cat

Elaboració
Primer de tot, bulliu els peus de porc amb aigua i sal unes 2 hores i 45
minuts, o bé en una olla a pressió durant uns 45 minuts.
Fregiu la ceba i, a mig coure, hi afegiu l’all i el julivert. Quan estigui
cuit hi poseu el tomàquet, el brou, el llorer, la picada i sal. Diexeu-ho
coure mitja hora. Després poseu-hi els peus enfarinats i deixeu que
facin una mica la xup-xup.
La picada també la podeu posar al final de tot i gratinar-ho al forn fins
que els peus de porc quedin daurats.
Recepta de la Montserrat Pujol

A partir de les 16 h
Taller de cuina amb carbassa adreçat a nens i nenes i demostració de
l’art de fer escultures amb carbasses.
A les 18 h
Lliurament de premis.
Totes les activitats es faran a la plaça Clavé. Les parades romandran
obertes tot el dia i hi haurà servei de bar i entrepans.

