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Unió Excursionista
Els dies 12, 13 i 14 de juny la Unió Excursionista organitza la VI Ultra
Trail de l’Emmona, que per tercer any consecutiu ofereix també la modalitat de Marató i enguany afegeix la novetat de la Gran Ultra de l’Emmona.
Aquesta nova prova consta de 172 quilòmetres i 12.060 metres de desnivell positiu. Els participants tindran un límit de 48 hores per afrontar un
recorregut que es converteix en la prova més llarga del país i de la serralada
pirinenca. La sortida serà a les 19 h del divendres dia 12.
La Ultra Trail augmenta fins als 123 km de recorregut i un desnivell positiu de 9.100 metres. El límit horari es manté en 36 hores malgrat l’increment
de quilòmetres. La sortida serà a les 6 h del matí del dissabte dia 13.
Pel que fa a la Marató de l’Emmona, el recorregut també augmenta fins
als 67 km amb 5.100 metres de desnivell positiu. Enguany finalitzarà a
Planoles en comptes de Núria com fins ara. La sortida serà a les 7 h del matí
del dissabte dia 13.
A més, també tindrà lloc la cursa “Un poc d’Emmona” per als més petits,
en la qual descobriran el paratge de les Tres Creus i la part baixa de la riera
l’Arçamala. Consta de diferents recorreguts per totes les edats:
Recorregut de 720m +19m de desnivell positiu (per infants de P3, P4, i P5)
Recorregut de 2,13km i +67m de desnivell positiu (nascuts entre 2005 i
2008).

6 de juny. Diada de germanor. A les 12 h, Missa al Monestir cantada per

20 de juny. 10è aniversari MAP Abadessenc. De 9 a 14 h, Campionat de la

la Coral Jaume Nunó en record dels socis difunts. A les 13.30 h, dinar de

Lliga Provincial de les Comarques Gironines. De 14 a 19 h, celebració dels

germanor a la sala del bar del Casal Jaume Nunó, a càrrec del restaurant la

10 anys del MAP Abadessenc. Al pavelló municipal d’esports.

Teuleria. A continuació, ball amb el Duet Leo i Rosamari. Preu del dinar

A les 14.30 h, dinar popular a la plaça Major. Preu del dinar: 10€. Venda de

22€.
7 de juny - 17 h. Concert de germanor de la Coral Jaume Nunó dirigit per
Maria Teresa Monclús, amb la participació de la soprano Rosa Mari Ramírez, la pianista Rosa Mari Abella i Les Veus del Ter. Al Palau de l’Abadia.
13 de juny - 17 h. Bingo
27 de juny - 17 h. Bingo

12, 13 i 14 de juny. VI Ultra Trail Emmona.
Més informació a: www.uesantjoan.cat i www.emmona.cat
Col·labora: Ajuntament de Sant Joan
14 de juny. Aplec de Sant Antoni. A les 11.30 i 16.30 h, sardanes a càrrec
de la Cobla Foment del Montgrí; a les 12.30 h, Missa; a les 14 h, dinar
popular. A l’Ermita de Sant Antoni.
Col·labora: Ajuntament de Sant Joan

tiquets al Bar Centre, Carnisseria Clavé, Cafeteria l’Abadia, Productes Ecològics Pere Villanueva i Fundació MAP.
A les 16.30 h, entrega de premis de la Lliga. A continuació ball.
Col·labora: Ajuntament de Sant Joan
20 de juny. Revetlla de la Vila Vella. A les 21.30 h, sopar-pícnic popular
i, a continuació, ball amb Amadeu & Cia, coca i vi dolç per a tothom. A
la plaça Major.
Col·labora: Ajuntament de Sant Joan
23 de juny. Revetlla de Sant Joan. Cercavila amb les Diabladesses de
Sant Joan i gran foguera. A continuació, ball a càrrec de Doctor Prats i
l’orquestra La Golden Beat. Al Parc de les Mudes.
Consultar hora a www.santjoandelesabadesses.cat
Col·labora: Ajuntament de Sant Joan
24 de juny - 18 h. Sardanes amb la Cobla Vila d’Olesa. Al passeig Comte
Guifré.
Col·labora: Ajuntament de Sant Joan

12 de juny - de 19 h. Inauguració de l’exposició de pintura dels alumnes
de l’Escola d’Art de Sant Joan. Al Palau de l’Abadia.
23 de juny - 18 h. Recepció de la Flama del Canigó. Al Claustre del Monestir.
26 i 27 de juny. Festival Clownia.
Tota la programació a www.santjoandelesabadesses.cat
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PER VISITAR
Fins al 19 de juliol. Exposició Sonido del origen, de l’artista Waltraud
Maczassek. A l’Espai Art del Palau de l’Abadia.
Del 12 al 30 de juny. Exposició de pintura dels alumnes de l’Escola d’Art
de Sant Joan. Al Palau de l’Abadia.
VISITES GUIADES
5 de juny - 16 h. Visita guiada en francès al Monestir i al Palau de l’Abadia
de Sant Joan. Punt de sortida al Palau de l’Abadia.
Organitza: País d’Art i Història Transfronterer de les Valls Catalanes del Tec
i del Ter.
6, 13, 20 i 27 de juny - 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.

Esgarrifances a les...
Geronimo Stilton

Coca de Sant Joan
Ingredients: brioix, fruita confitada (meló, carbassa, cirera, taronja), 1 ou
batut, 50 gr de pinyons, sucre i anís.
Elaboració: prepareu la fuita confitada, el sucre i els pinyons. Pasteu el
brioix, sobretot que tingui una bona elasticitat. Deixeu-lo reposar 10 minuts abans d’estirar-lo i doneu-li una forma ovalada. Ara decoreu la coca
enganxant bé les fruites, apretant sense por, i deixeu que llevi la massa (de 2
a 3 hores). L’heu de deixar en un lloc sec i sense corrent d’aire, per exemple
dins el forn. Passades unes hores, veureu com la massa ha augmentat el tri-

Festival CLOWNIA
Els mateixos Txarango, la Pegatina, Aspencat, Amparo Sánchez, els francesos Babylon Cyrcus, Gertrudis i Leo Bassi són alguns dels artistes que
formaran part del cartell de la segona edició de Clownia Festival, que enguany es farà el 26 i 27 de juny. Una llista de noms que conserva la qualitat
d’espectacles de l’any passat, amb una aposta per incloure grups internacionals que mai han actuat a Catalunya. Els Randellaires posaran la nota musical amb segell més tradicional i ripollès.

ple. Bateu un ou i pinteu-la amb molta cura de no abaixar-la. Procureu no

Els Txarango han fet un cartell per descobrir noves propostes musicals in-

fer-ho, però no passa res si també pinteu la fruita. Tot seguit, tireu una bona

ternacionals sense oblidar-se de les propostes més interessants del nostre

quantitat de pinyons per sobre de tota la coca i també sucre en abundància.

país, i seguint les directrius de la primera edició que varen fer que fos tot un

Preparareu el forn entre 180-200º C sense ventilació i enforneu-la durant

èxit: una mescla de música, espectacles i circ, amb actuacions de dia i de

uns 12-15 minuts. Vigileu-la bé perquè el brioix es crema amb molta faci-

nit, per a tots els públics. A més, tot i la repercussió de la primera edició,

litat. Quan estigui llesta, podeu tirar-hi un rajet d’anís per sobre. Deixeu-la

els organitzadors no han volgut ampliar l’aforament perquè els assistents

refredar una mica abans de servir però que no li toqui l’aire.

tinguin la mateixa bona experiència que l’any passat.
El canvi de data és una de les altres novetats, que permetrà que els clownians, els habitants de la ciutat imaginària dels Txarango, gaudeixin dels
concerts i dels espectacles amb una temperatura més agradable. Recordem
que l’any passat el festival es va fer a principis de maig perquè el grup Ripollès pogués estrenar el disc Som Riu a les seves terres.

Recepta i imatge: www.lacuinadesempre.cat

