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Grup d’Esplai Somnis
El Grup d’Esplai Somnis ha organitzat, com cada any, un camp de treball
a la nostra població, un projecte en què es combinen activitats lúdiques i
de lleure amb la realització de tasques de servei a la comunitat. Enguany, i
seguint amb l’arranjament de diversos espais naturals de la vila, els participants del Camp de Treball recuperaran i netejaran la Font d’en Roca i
el seu entorn. L’activitat començarà el dia 19 de juliol i s’allargarà fins al 2
d’agost. Hi participaran un total de 24 joves d’entre 14 i 17 anys d’arreu de
Catalunya.

Participants d’altres edicions del Camp de Treball

Associació de veïns de la Vila Vella
Durant els dos dies del Mercat del Comte Arnau, el 25 i 26 de juliol,
l’Associació de Veïns de la Vila Vella organitza la Taverna de la Vila Vella a
la plaça Comamala, un espai que recrea una típica tasca de l’edat mitjana.
Allà hi haurà servei de barra durant tot el dia, dinars i sopars medievals i,
a més, també s’hi faran diverses activitats al llarg de tots dos dies.

5 de juliol - 18 h. Sardanes amb la Cobla Premià. Al passeig Comte Guifré.

7 de juliol - 20 h. Gaudeix de l’Estiu - Geocaching. Activitat adreçada a
joves d’entre 12 i 17 anys. Inscripcions al Centre Cívic - El Palmàs.

12 de juliol - 18 h. Sardanes amb la Cobla La Cervianenca. Al passeig
Comte Guifré.

11 de juliol. Durant tot el dia, festa a la piscina. Tobogan, pista americana
i rocòdrom.
Col·labora: CPE Abadessenc

11 i 12 de juliol. Sortida 3000. Més informació: www.uesantjoan.cat

11 de juliol - 18 h. Presentació del XX Cicle de Representacions del Mite
del Comte Arnau. Conferència El Comte Arnau: visions i versions d’un
mite del segle XVI al segle XXI, a càrrec del crític literari Sam Abrams. A
la sala Abat Arnau de Vilalba del Palau de l’Abadia.

19 de juliol. 58a Missa al cim del Taga. Més informació: www.uesantjoan.cat
25 i 26 de juliol. Taverna de la Vila Vella. Dinars i sopars medieval. A la
plaça Comamala.
Col·labora: Ajuntament de Sant Joan

2 de juliol - 20.30 h. Xerrada sobre fotografia de viatge, a càrrec del fotògraf David Fajula. A l’Auditori del Palmàs.
3, 4 i 5 de juliol. Trobada d’espeleologia i descens de canyons. Més informació: www.santjoandelesabadesses.cat
4 de juliol - 19 h. Inauguració de les exposicions El Comte Arnau. Paisatge i llegenda, del fotògraf Pau Guerrero i El Mite sobre paper (materials
del Centre de Documentació del Mite del Comte Arnau i el manuscrit original del poema de Joan Maragall). Al Palau de l’Abadia.

11 de juliol - 22 h. XX Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnau.
Les ànimes del Comte. L’espectre del Comte Arnau i la processó d’esperits condemnats. Activitat participativa oberta a tot el poble. Inici del recorregut a Les
Cinc Fonts.
18 de juliol - 22 h. XX Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnau.
Som i serem, a càrrec de l’Esbart de Rubí. Al Claustre del Monestir. Preu: 12€
21 de juliol - 11 h. Gaudeix de l’Estiu - Excursió i dinar al Gorg de Malatosca. Activitat adreçada a joves d’entre 12 i 17 anys. Inscripcions al Centre
Cívic - El Palmàs.
25 i 26 de juliol - a partir de les 11 h. Mercat del Comte Arnau als carrers
de la Vila Vella.

25 de juliol - 22 h. XX Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnau.
El mite del Comte Arnau fet música, a càrrec d’Albert Guinovart & Alart
Quartet. Al Claustre del Monestir. Preu: 12 €
26 de juliol - 22 h. Havaneres amb Els Pescadors de l’Escala. Sons mariners i rom cremat per a tothom. A la plaça Anselm Clavé.
PER VISITAR

Conspiració a Tàrraco
Jordi Solé

Els anys robats
Tània Juste

Les dones de la principal
Lluís Llach

Fins al 26 de juliol. Exposició Sonido del origen, de l’artista Waltraud
Maczassek. A l’Espai Art del Palau de l’Abadia.
Del 4 de juliol al 16 d’agost. Exposició El Comte Arnau. Paisatges i llegenda, del fotògraf Pau Guerrero. Al Palau de l’Abadia.
Del 4 de juliol al 16 d’agost. Exposició El Mite sobre paper, del Centre de

Mentida
Care Santos

Crímenes que no olvidaré
Alicia Giménez Bartlett

Milena o el fémur...
Jorge Zepeda Patterson

Hombres buenos
Arturo Pérez Reverte

Els contes de sempre
Pilarín Bayés

Gol! Duel de músculs
Luigi Garlando

Documentació del Mite del Comte Arnau. Al Palau de l’Abadia.
VISITES GUIADES
Emmarcades dins el XX Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnau

4, 11, 18 i 25 de juliol - 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.

Vichysoisse
Ingredients: 3 porros grans, 2 patates mitjanes, 1 ceba, 200 ml llet, 200
ml nata líquida o crema de llet, cibulet, 1,5 l de brou de pollastre o gallina,
mantega, oli d’oliva i sal.
Elaboració: talleu la part verda dels porros, que podeu fer servir pel brou
de pollastre o gallina, retireu-ne les arrels, renteu-los bé sota l’aixeta oberts
per la meitat i talleu-los a rodanxes. Trinxeu bé la ceba i peleu les patates i
escapceu-les. Aneu escalfant el brou de pollastre o gallina. En una cassola,
poseu-hi uns daus de mantega, deixeu que es desfacin i afegiu-hi una mica
d’oli d’oliva. Fregiu-hi la ceba i els porros. Quan el porro comenci a estovarse afegiu-hi les patates i poseu-hi una mica de sal i pebre. A continuació hi
aboqueu el brou de pollastre i ho deixeu coure tapat uns 16-18 minuts.
A continuació, ja podeu parar el foc i passar-ho per la batedora elèctrica fins
que quedi fi. Afegiu-hi la nata i la llet, si voleu. Rectifiqueu de sal i de textura
afegint-t’hi més llet si cal. Ja només quedarà passar la Vichysoisse per un
colador. Deixeu-la refredar a temperatura ambient i després reserveu-la a
la nevera fins que sigui ben freda. Emplateu i decoreu amb el cibulet tallat.

Recepta i imatge: www.lacuinadesempre.cat

XX Cicle de Representacions
del Mite del Comte Arnau

Arribem enguany al vintè aniversari del cicle. Vint anys amb l’objectiu de continuar donant vida a un dels mites fonamentals en les terres de parla catalana, el
comte Arnau. Els celebrarem amb música, dansa i teatre, tres ingredients que
no han faltat mai en la programació:
11 de juliol - 18 h. Presentació del cicle. Conferència El Comte Arnau: visions
i versions d’un mite del segle XVI al segle XXI, a càrrec del crític literari Sam
Abrams. Al Palau de l’Abadia.
11 de juliol - 22 h. Les ànimes del Comte. L’espectre del Comte Arnau i la processó d’esperits condemnats. Activitat participativa oberta a tot el poble. Inici
del recorregut a Les Cinc Fonts.
18 de juliol - 22 h. Som i serem, a càrrec de l’Esbart de Rubí. Al Claustre del
Monestir. Preu: 12€*
25 de juliol - 22 h. El mite del Comte Arnau fet música, a càrrec d’Albert Guinovart & Alart Quartet. Al Claustre del Monestir. Preu: 12 €*
25 i 26 de juliol. Mercat del Comte Arnau.
1 d’agost - 22 h. Arnaus, a càrrec del SAT Teatre Centre. Al Claustre del Monestir. Preu: 12 €*
*Abonament per als tres espectacles: 30 €
5, 12, 19 i 26 d’agost - 21 h. Els desitjos del Comte Arnau. Visita dramatitzada.
Els dies 12 i 19, també sopar gastronòmic. Sortida del Palau de l’Abadia.
22 d’agost - 21 h. Caminada nocturna Cercant les petjades del comte Arnau.
Sortida de l’Absis del Monestir.
Del 4 de juliol al 16 d’agost. Exposicions El Comte Arnau, paisatge i llegenda
del fotògraf Pau Guerrero i El mite sobre paper. Al Palau de l’Abadia.

