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Moto Club Abadesses
Els dies 3, 4 i 5 d’abril el Moto Club Abadesses celebrarà la 44a edició dels 3
Dies Trial Santigosa a Sant Joan de les Abadesses. Els participants podran
gaudir de 90 zones diferents en tres dies (30 zones cada dia). Com sempre,
la prova comptarà amb la participació de pilots de renom i una gran quantitat de pilots amateurs aficionats al trial.
Igual com l’any passat, La Veu de Sant Joan farà una programació especial per seguir el 3DTS: pilots, membres de l’entitat i experts passaran per
l’estudi mòbil de La Veu, situat al mateix recinte de sortida, per analitzar la
jornada i participar en diverses taules rodones.
També es podrà seguir el desenvolupament dels 3DTS a Twitter a
@MC_Abadesses i l’etiqueta #3dts

Club Triatló Sant Joan
El diumenge 19 d’abril tindrà lloc la XXII Duatló de Sant Joan de les Abadesses, organitzada pel Club Triatló Sant Joan. A les 10 h començarà la
prova a la plaça Barcelona i a partir de les 13 h, al mateix lloc, es farà el
repartiment de premis.
El recorregut és de distàncies olímpiques: 10 quilòmetres a peu, 40 quilòmetres en bicicleta i 5 més a peu. A més, és puntuable pel Campionat de
Catalunya.
La XXII Duatló de Sant Joan de les Abadesses està organitzada pel CTSJA, la
Federació Catalana de Triatló i l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.

5 d’abril - 17 h. Ball amb David Casals
11d’abril - 17 h. Bingo
12 d’abril - 17 h. Ball amb Josep Bardulet
20 d’abril - 17 h. Ball amb Joan Altarriba
25 d’abril - 17 h. Bingo
26 d’abril - 17 h. Ball amb Jordi Bofill
SEGONA CATALANA (DISSABTES A LES 16 h)
18 d’abril. CE Abadessenc “A” – CF Base Roses “A”
JUVENIL (DISSABTES A LES 16 h)
11 d’abril. CE Abadessenc “A” – CE Banyoles “B”
25 d’abril. CE Abadessenc “A” – EF Bosc de Tosca “A”
CADET (DISSABTES A LES 11.15 h)
18 d’abril. CE Abadessenc “A” – CE Banyoles “B”
ALEVÍ (DISSABTES A LES 11 h)
11 d’abril. CE Abadessenc “A” – Escola Pia Olot “A”
25 d’abril. CE Abadessenc “A” – Joventut Sant Pere Màrtir “A”
BENJAMÍ (DISSABTES A LES 10 h)
18 d’abril. CE Abadessenc “A” – At. Club Banyoles “C”
25 d’abril. CE Abadessenc “A”– CE Banyoles “A”
PREBENJAMÍ BLANC (DISSABTES A LES 10 h)
11 d’abril. CE Abadessenc Blanc – CF Torelló “C”
25 d’abril. CE Abadessenc Blanc – CE Roda de Ter “B”

3, 4 i 5 d’abril. Tot el dia. 44a edició 3 Dies Trial Santigosa.
19 d’abril. XXII Duatló de carretera de Sant Joan de les Abadesses. A les
9 h, obertura de boxes; a les 10 h, inici de la prova; a les 13 h, entrega de
premis. A la plaça Barcelona.
Organitzat conjuntament amb la Federació Catalana de Triatló.
26 d’abril - 17.30 h. Cloenda del 43è curset de sardanes amb la Cobla
Ciutat de Girona. Al pavelló.
11 d’abril - 21.30 h. Concert benèfic a càrrec de Maria Teresa Monclús
amb la Cobla Ciutat de Girona. Presentació del disc de sardanes Amor a la
Terra. Els beneficis del concert aniran destinats a l’Associació de les Mucopolisacaridosis i síndromes relacionades (MPS). Al Teatre Centre.
12 d’abril - de 10 a 14 h i de 16 a 18 h. Circ a la Ruta del Ferro amb
l’Associació Ripollès Circ. Malabars, diabolo, equilibris, bombolles gegants, funambulisme... Activitats gratuïtes.
18 d’abril - 18 h. Presentació del llibre L’Abans. Sant Joan de les Abadesses. Recull gràfic del 1868 al 1976. A la sala Abat Arnau de Vilalba del Palau
de l’Abadia.

19 d’abril - 12 h. 12è Cicle d’Espectacles Infantils. La divertida llegenda
de Sant Jordi, a càrrec d’Alehop Produccions. Al Teatre Centre. Entrada
gratuïta.
Col·labora: Diputació de Girona / Generalitat de Catalunya
23 d’abril - 11 h. Acte de lliurament dels premis de la categoria escolar
del V Certamen Literari Joan Maragall. Al Teatre Centre.
Organitza: Ajuntament de Sant Joan i IE Sant Joan

Por de la veritat
Mary Higgins Clarck

Faré tot el que tu vulguis Defensors de la terra
R. Guasch - A. González
Iolanda Batallé

25 d’abril - 18 h. Recital poètic Poetes de ma terra conduit per Florenci
Clivillé, amb les veus de Ramon Alabau i Dolors Vilaplana. A la mitja
part, entrega dels premis de la categoria d’adults del V Certamen Literari
Joan Maragall. Al Palau de l’Abadia.
PER VISITAR

Esperant la lluna plena
Vicent Sanhermelando

Alliberar-se de la por
Thich Nhat

Legado en los huesos
Dolores Redondo

El misteri dels elfs
Geronimo Stilton

Medusa
Alberto Vázquez-Figueroa

Fins 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.
VISITES GUIADES
3, 4, 5, 11, 18 i 25 d’abril - 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.

Gol! Cara a cara
Luigi Garlando

Mona de Pasqua
Ingredients: 1 pa de pessic (mida de quilo, d’uns 26-28cm), 400 g de gema
pastissera, 1 pot de melmelada, almívar + brandi (sucre bany), gelatina de
poma, ametlla crocant o ametlla filada torrada, xocolata per a decorar (ous,
botes...) fruites confitades i figuretes de joguina.
Elaboració: primer de tot, repeleu el pa de pessic i talleu-lo per la meitat per
poder-lo farcir. Agafeu l’almívar i afegiu-li un 30% de brandi, la mescla que
serà el sucre bany per banyar el pastís, barregeu-ho bé i banyeu la capa inferior del pastís. Farciu el pastís amb una capa generosa de la melmelada que
més us agradi (treballeu-la abans amb gelatina per fer-la més untable). Tot
seguit, poseu-hi la capa superior, feu una lleugera pressió i torneu a banyar
el pastís amb sucre bany. Després, escampeu la gema pastissera pel pastís i
reserveu-lo. Poseu a escalfar la gelatina de poma, amb un 80% de gelatina i
un 20% d’aigua. Quan arrenqui el bull pareu el foc. Per a decorar, utilitzeu
fruita confitada i després ja podeu pintar tota la mona amb la gelatina. Als
costats hi podeu posar ametlla ratllada. Finalment, col·loqueu-hi les peces
de xocolata i les figuretes.

Recepta i imatge: www.lacuinadesempre.cat

V Certamen Literari Joan Maragall

El Certamen Literari Joan Maragall ha arribat a la seva cinquena edició
i, com cada any, té dues modalitats, poesia i narrativa, i dues categories,
escolars i adults. Les bases d’aquest certamen (al qual es podien presentar
obres fins al 23 de març) contemplen que els treballs han de ser inèdits,
escrits en català, per un sol autor i no poden haver estat presentats en altres
certàmens. Excepcionalment, per a la categoria d’escolars, les obres poden
haver estat presentades en altres premis o certàmens. Els guanyadors de
la categoria d’adults rebran un premi de 200 € cada un, i en la categoria
escolar els guanyadors s’enduran un llibre.
La novetat d’enguany és que l’entrega de premis de la categoria d’adults
es farà el dissabte 25 d’abril, a les 18 h, durant el recital de poesia Poetes
de ma terra amb els rapsodes Dolors Vilaplana i Ramon Alabau i conduit
per Florenci Clivillé. L’acte, que es farà al Palau de l’Abadia, tindrà una part
dedicada a la poesia de Miquel Martí i Pol, i una altra que inclourà diversos autors de la comarca. L’acte de lliurament de premis de la categoria
d’escolars es continuarà fent el dia de Sant Jordi, en un acte al Teatre Centre a les 11 h.

