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Jovent Actiu Santjoaní
El dia 7 d’agost tindrà lloc la segona edició del Carnaval d’Estiu a Sant
Joan, organitzat pel JAS.
A les 20 h es farà la trobada a la plaça Clavé per començar una cercavila fins
a la plaça Major. A les 21.30 h tindrà lloc el sopar popular a la plaça Major.
El menú constarà de macarrons de la Cèlia, carn a la brasa (llangonisseta,
cansalada, patates xips i amanida), pa, vi, aigua i postres. El preu és de 10€ i
els tiquets es poden adquirir fins al dia 5 d’agost a la Cafeteria l’Abadia.
A mitjanit s’iniciarà del cercavila pels diferents carrers del municipi i passant pels bars col·laboradors, que oferiran preus especials. La cercavila estarà acompanyada de música i finalitzarà a l’antic escorxador on hi haurà DJ
fins al final de festa. Es premiarà la disfressa més original.

Veïns del carrer Beat Miró
El dia 22 d’agost es celebrarà la 22a edició de la Festa del carrer Beat
Miró. Durant tot el dia, a partir de les 10 h, hi haurà inflables i la diada es
tancarà a partir de les 22 h amb ball a càrrec del Tren d’Olot. És una activitats organitzada pels veïns del carrer i la col·laboració de l’Agrupació Sardanista de Sant Joan de les Abadesses.

2 d’agost. 4t Aplec Xirinacs. Consultar a http://santjoanabadesses.cup.cat
2 d’agost - 18 h. Sardanes amb la Cobla Principal d’Olot. Al passeig Comte Guifré.
9 d’agost - 18 h. Sardanes amb la Cobla Vila de la Jonquera. Al passeig Comte Guifré.

12 i 19 d’agost - 21 h. XX Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnau. Els desitjos del Comte Arnau - visita dramatitzada i sopar gastronòmic.
Venda d’entrades a l’Oficina de Turisme. Preu: Adults - 25€ / fins a 12 anys - 12€/
menors de 6 anys - gratuït.

23 d’agost - 18 h. Sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona. Al passeig Comte Guifré.

14 d’agost - 19 h. Acte de cloenda de l’exposició El Comte Arnau. Paisatge
i llegenda, del fotògraf Pau Guerrero. El Comte Arnau i la reivindicació
del paisatge - taula rodona dinamitzada per Itziar González amb Ferran
Miquel, Montse Guiu, Roser Vernet, Joan Nogué, Marina Garcés i Pau
Guerrero. Al Palau de l’Abadia.

30 d’agost - 17 h. Sardanes amb la Cobla Foment del Montgrí. Concurs
de colles improvisades. Al passeig Comte Guifré.

15 d’agost - 19 h. Espectacle infantil a càrrec d’Ambäukatunàbia. A la
plaça Major.

7 d’agost - a partir de les 20 h. Carnaval d’Estiu.

22 d’agost - 18 h. Inauguració de l’exposició Laboratori de daguerrotípia
Blanxart. Al Palau de l’Abadia.

15 d’agost - 18 h. Sardanes amb la Cobla Genisenca. Al passeig Comte Guifré.
16 d’agost - 18 h. Sardanes amb la Cobla Tres Vents. Al passeig Comte Guifré.

22 d’agost. Durant tot el dia, 22a Festa del carrer Beat Miró.
1 d’agost - 19 h. Inauguració de l’exposició Fil de la nit de Frederic Amat.
A l’Espai Art del Palau de l’Abadia.
1 d’agost - 22 h. XX Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnau.
Arnaus, a càrrec del SAT Teatre Centre. Al Claustre del Monestir. Preu: 12€
5 i 26 d’agost - 21 h. XX Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnau. Els desitjos del Comte Arnau - visita dramatitzada. Venda d’entrades a
l’Oficina de Turisme. Preu: Adults - 6€ / fins a 12 anys - 3€ / menors de 6 - gratuït.
Col·labora: Terra de Comtes i Abats

22 d’agost - 21 h. XX Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnau.
Caminada nocturna Cercant les petjades del comte Arnau. Sortida de l’Absis
del Monestir. Inscripcions a l’Oficina de Turisme.
22 d’agost - 22 h. 5è Festival de Música Antiga dels Pirineus. Colores del
Sur, a càrrec d’Euskal Barrokensemble. Al Claustre del Monestir.
Organitza: Festival de Música Antiga dels Pirineus i Ajuntament de Sant
Joan.
27, 28, 29 i 30 d’agost. Concerts i tallers a càrrec de l’Escola de Música
Àngels Casas.
Organitza: EMAC (Escola de Música Àngels Casas).

PER VISITAR
Fins al 16 d’agost. Exposició El Comte Arnau. Paisatge i llegenda, del fotògraf Pau Guerrero. Al Palau de l’Abadia.
Fins al 16 d’agost. Exposició El Mite sobre paper, del Centre de Documentació del Mite del Comte Arnau. Al Palau de l’Abadia.
De l’1 d’agost al 18 d’octubre. Exposició Fil de la nit de Frederic Amat. A
l’Espai Art del Palau de l’Abadia.

Strappo
Martí Gironell

Far West Gitano
Ramon Erra

Coses de família
Joan Agut

El diari lila de la Carlota
Gemma Lienas

Número zero
Umberto Eco

Del 22 d’agost al 31 d’octubre. Exposició Laboratori de daguerrotípia
Blanxart. Al Palau de l’Abadia.
VISITES GUIADES
A partir del 2 d’agost: de dimarts a divendres i diumenges, a les 12 h; dissabtes a les 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.

El ejército de Dios
Sebastián Roa

SORTIDES GUIADES A LA NATURA - A càrrec d’EduCA Viladrau
Tots els dimats d’agost i setembre - 10.30 h. Un riu per descobrir. Animalons i plantes remeieres. Sortida de l’Alberg Ruta del Ferro.
Tots els dijous d’agost i setembre - 10.30 h. Rastres d’animals. Descobrint
la vida al bosc. Sortida de l’Oficina de Turisme.
12 i 14 d’agost - 10 h. Veïns arrelats. Els arbres sorprenents de Sant Joan
de les Abadesses. Sortida de l’Oficina de Turisme.

Lágrimas en la lluvia On dormen els estels?
Rosa Montero
E. Queralt / N. Villamuza

La increïble història del...
Marlet & Jordi Sunyer

Tomàquets farcits amb tonyina i ou dur
Ingredients: 3 tomàquets de la varietat “Montserrat”, 3 ous durs, 1 pot de
conserva de bonítol en oli d’oliva, salsa ketchup, maionesa, orenga, pebre
negre, peppersweets farcits per decorar, oli d’oliva verge extra i sal.
Elaboració: primer poseu a bullir els tres ous i quan estiguin refredeu-los
amb aigua freda, peleu-los i reserveu-los. Renteu els tomàquets i feu-los un
tall a la part superior que serveixi com a tapa. Amb la punta del ganivet,
talleu el contingut carnós del centre del tomàquet i renteu-lo per dins per
eliminar totes les llavors. Torneu a col·locar les tapes i reserveu els tomàquets. Obriu un pot de bonítol en oli d’oliva. Col·loqueu el bonítol en un
bol, poseu-hi l’ou dur i talleu-ho tot plegat, sense esmicolar-ho en excés.

Recepta i imatge: www.lacuinadesempre.cat

A continuació, afegiu-hi tres cullerades maionesa i una cullerada i mitja,
aproximadament, de salsa ketchup. En aquest punt, afegiu-hi també l’orenga
i una mica de pebre negre al gust. Remeneu-ho tot plegat.
Saleu una mica els tomàquets per dins i poseu-hi un raig d’oli d’oliva verge
extra. Ompliu cada tomàquet amb el farciment, decoreu-lo amb dos peppersweets i amaniu-ho tot amb un bon raig d’oli d’oliva i una mica de sal per
sobre.

XX Cicle de Representacions
del Mite del Comte Arnau
1 d’agost - 22 h. Arnaus, a càrrec del SAT Teatre Centre. Al Claustre del Monestir. Preu: 12 €
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.
Els racons més suggestius de Sant Joan de les Abadesses en són l’escenari.
La vida del Comte Arnau és el tema. Un recorregut dramatitzat i fascinant
és l’experiència. Viuràs una nit singular recorrent la vida del comte Arnau.
T’immergiràs en un conte que representa la vida del mític personatge d’una
forma planera i emocional.
Visita dramatitzada > 6 euros
Visita dramatitzada i sopar gastronòmic > gratuït – fins a 6 anys / 12 € - fins
a 12 anys / 25 € - adults / 20 € - només sopar. Places limitades.
22 d’agost - 21 h. Caminada nocturna Cercant les petjades del Comte Arnau.
Sortida de l’Absis del Monestir. Descobriràs els camins que recorria el
Comte Arnau pels voltants de Sant Joan amb aquesta passejada nocturna. Durant el recorregut hi haurà ressopó per a tots els assitents. Per a participar en aquesta activitat és obligatori l’ús de calçat adequat i un lot o
frontal.
Inscripcions a l’Oficina de Turisme.
Fins 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.

