REVISTA MENSUAL EDITADA PEL CENTRE CÍVIC
NÚMERO 151 - FEBRER 2015
www.santjoandelesabadesses.cat

Unió Excursionista
El diumenge dia 8 de febrer la Unió Excursionista organitza la tradicional sortida per recollir el 53è pessebre del Taga. El punt de trobada
serà a les 10.30 h al cim. Enguany el pessebre l’ha realitzat Jordi Planas
Purrà i va ser entronitzat el dia 14 de desembre de 2014.

Associació de Jubilats i Pensionistes
El dia 12 de febrer, a partir de les 17 h, l’Associació de Jubilats i Pensionistes celebrarà el Dijous Llarder al Casal Jaume Nunó - El Palmàs.
El menú del berenar serà pa amb tomàquet i pernil, botifarra negra,
botifarra d’ou, truita de patates, aigua, vi, refrescos i coca de llardons.
El preu del tiquet és de 10 € i inclou el berenar i el ball posterior amb
Joan Ballesteros.

Imatge: http://deplatenplat.gastronomicament.cat

PREBENJAMÍ NEGRE (DISSABTES A LES 10 h)
1 de febrer - 17 h. Ball amb David Casals

21 de febrer. CE Abadessenc Negre – CF Torelló “B”

8 de febrer - 17 h. Ball amb Joan Altarriba
12 de febrer - 17 h. Dijous llarder. Berenar i ball

8 de febrer - 10.30 h. Recollida del 53è pessebre al cim del Taga.

15 de febrer - 17 h. Ball de Carnestoltes amb Chus de Santa Coloma
22 de febrer - 17 h. Ball amb Josep Bardulet

14 de febrer. Carnestoltes. A partir de les 19.30 h concentració dels
participants al pavelló i, seguidament, inici de la Rua de Carnestoltes.

SEGONA CATALANA (DISSABTES A LES 16 h)
8 de febrer (diumenge). CE Abadessenc “A” – AD Guíxols “A”
28 de febrer. CE Abadessenc “A” – CE Aro “A”
JUVENIL (DISSABTES A LES 16 h)
21 de febrer. CE Abadessenc “A” – CF Cellera “B”
CADET (DISSABTES A LES 11.15 h)

A partir de les 23.30 h ball amb l’orquestra Moonlight i després discomòbil. A la mitja part repartiment de premis. Al pavelló.
15 de febrer. Carnestoltes infantil. A les 17 h concentració a la plaça
Clavé i cercavila fins al pavelló. Seguidament, animació infantil amb
la companyia Els Farsants.
Col·labora: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

7 de febrer. CE Abadessenc “A” – CE Besalú “A”
28 de febrer. CE Abadessenc “A” – Atlètic Club Banyoles “A”
BENJAMÍ (DISSABTES A LES 10 h)

28 de febrer - 12 h. Cicle de jornades “Repensem Sant Joan”. Conferència: Per una política cap a les persones. Es poden fer més polí-

7 de febrer. CE Abadessenc “A” – EF Ripollès AE “B”

tiques socials? Gestió més eficient dels recursos públics en assistèn-

28 de febrer. CE Abadessenc “A”– Parroquial Sta. Eugènia CF “D”
PREBENJAMÍ BLANC (DISSABTES A LES 10 h)
28 de febrer. CE Abadessenc Blanc – FB Voltreganès Lyon

cia social. Ponents: Anna Nicolau, sòcia d’una cooperativa adreçada
a l’atenció de les persones, i Jordi Serra, alcalde de Roda de Ter. A
l’Auditori del Palmàs.

7 de febrer - 18 h. Inauguració de l’exposició de la col·lecció Fundació Vila Casas Cuerpos de luz, de la fotògrafa Mayte Vieta. A l’Espai
Art del Palau de l’Abadia
28 de febrer - 17.30 h. Projecció de la pel·lícula El paraíso de Hafner, amb motiu del Dia Internacional de Commemoració de les Víctimes de l’Holocaust. A la sala Abat Arnau de Vilalba deel Palau de
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l’Abadia.
PER VISITAR
Del 7 de febrer al 26 d’abril. Exposició de la Fundació Vila Casas
Cuerpos de luz, de la fotògrafa Mayte Vieta. A l’Espai Art del Palau
de l’Abadia.
Fins al 15 de febrer. Exposició fotogràfica dedicada al Dia Internacional de Commemoració de les Víctimes de l’Holocaust. Al vestíbul de l’Ajuntament.
VISITES GUIADES
7, 14, 21 i 28 de febrer - 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.

Truita de dijous llarder
Ingredients:
4 o 5 ous, 1/2 botifarra d’ous, 150 gr de bacó o cansalada, 4 alls tendres
julivert, oli d’oliva i sal. S’hi pot afegir 150 g de mongetes cuites.

La Comissió Municipal de Festes, amb el suport de l’Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses i la Unió de Botiguers, organitza novament
la festa de Carnestoltes els propers 14 i 15 de febrer. La festa s’inici-

Elaboració:
Talleu la botifarra a rodanxes i piqueu la cansalada a daus petits. Barre-

arà dissabte de bon matí amb el concurs de disfresses dels comer-

geu bé tots els ous en un bol. No només s’han de barrejar, sinó que s’han

ços, organitzat per la Regidoria de Dinamització Turística i Comerci-

d’emulsionar una mica, fins que veieu que surten bombolles pels costats.

al de l’Ajuntament i per la Unió de Botiguers.

Així us quedarà la truita més esponjosa. Piqueu l’all amb el julivert, ben
petit, i en una paella antiadherent amb un raig d’oli salteu la botifarra. Quan
hagi agafat una mica de color incorporeu-hi la cansalada i ho remeneu tot
plegat. Afegiu l’all i julivert i les mongetes cuites si voleu. Aprofiteu per

La gresca continuarà a partir de les vuit del vespre, amb la tradicional rua. Els participants seran valorats pel jurat que atorgarà més de
600 euros en premis a les següents categories: individual, parella,

salar una mica els ous batuts i quan tot tingui color els afegiu a la paella.

comparsa i carrossa. El veredicte i l’entrega dels premis del concurs es

Deixeu que vagi coent poc a poc i doneu-li la volta. Ja la podeu servir.

farà públic a la mitja part del ball de Carnestoltes, que començarà a
les 23.30 h al pavelló i que enguany comptarà amb la música de l’orquestra Moonlight i, tot seguit, una disco-mòbil.
El diumenge serà el torn dels més menuts, que podran gaudir del
Carnestoltes infantil. La festa s’iniciarà a les 5 de la tarda a la plaça
Clavé, on començarà la cercavila fins al pavelló. Seguidament, hi
haurà animació a càrrec de la companyia Els Farsants.

Recepta i imatge: www.lacuinadesempre.cat

