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Jovent Actiu Santjoaní
Com cada any, el JAS torna a organitzar l’Entrevoltes el divendres de Festa
Major, una nit de concerts de diversos grups del panorama musical actual.
Enguany l’Entrevoltes arriba a la seva quinzena edició i es celebrarà el dia
11 de setembre a la plaça Major.

Abans de l’inici dels concerts tindrà lloc el correfoc a càrrec de Les Diabladesses de Sant Joan acompanyades de Batutaga. El recorregut començarà
a les 23.30 h al passeig Comte Guifré. Tot seguit, s’iniciaran els concerts amb
MONDO LOCO, ITACA BAND I ATZEMBLA. Com sempre, l’entrada
serà gratuita i els preus populars.

PRIMERA CATALANA (DISSABTES A LES 16 h)
12 de setembre. CE Abadessenc “A” – UE Tona “A”
26 de setembre. CE Abadessenc “A” – FC Girona “B”
AMISTOSOS DURANT LA FESTA MAJOR
11 de setembre
12 h. Partit amistós de Veterans. CE Abadessenc – CF Terrassa
18 h. Partit amistós de Quarta Catalana. Atlètic Abadessenc - CF Ripoll B
12 de setembre
10 h. Partit amistós de Benjamins. CE Abadessenc - CF Ribetana
10 h. Partit amistós de Pre-benjamins Negres. CE Abadessenc - CF Ribetana
11 h . Partit amistós de Pre-benjamins Blancs. CE Abadessenc - CP Santjoanenc
11 h. Partit amistós d’Alevins. CE Abadessenc - UE Tona
18 h. Partit amistós de Juvenils. CE Abadessenc - CF Torelló
10 de setembre - a mitjanit. Discomòbil a l’antic escorxador.
11 de setembre - a mitjanit. Entrevoltes 2015 amb Mondo Loco, Itaca
Band i Atzembla. A la plaça Major.
12 de setembre - 11 h. Inauguració de la XIX Exposició de Bonsais locals
i comarcals. Al Palau de l’Abadia.

12 de setembre - de 10 a 14 h. Jornada de portes obertes al Molí Petit.
13 de setembre- d’11 a 13 h. “Els boscos dels ocells. Projecte nius”. Presentació del projecte i taller de caixes de nius. Al Molí Petit.
12 de setembre - 12 h. Inauguració de l’exposició de fotografia Quatre
dècades de l’Agrupació Sardanista de Sant Joan. Al vestíbul de l’Ajuntament.
A les 21.30 h, Serenates amb la Cobla Jovenívola de Sabadell, al Claustre
del Monestir. A continuació, audició de sardanes a la plaça Major.
13 de setembre - 11.45 h. Sardana d’Honor en memòria de Josep Soler i
Vidal, amb la Flama de Farners, a la plaça Major. A les 12.30 h, sardanes
al passeig Comte Guifré. A les 18 h, audició de sardanes amb la Cobla Vila
d’Olesa i la Flama de Farners, al passeig Comte Guifré.
14 de setembre - 12 h. Sardanes amb la Cobla Montgrins, a l’avinguda
Comte Guifré, c/ Ramon d’Urg i plaça Anselm Clavé. A les 13 h, concert de
sardanes i música de cobla amb la Cobla Montgrins, a Sant Pol. A les 18
h, audició de sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona, al passeig Comte
Guifré.
15 de setembre - 11 h. Sardanes amb la Cobla Principal d’Olot, a la plaça
Major i diversos carrers de la vila.
17 h, sardanes amb la Cobla Principal d’Olot, a la font del Covilar.
20 h, sardana llarga amb la Cobla Principal d’Olot, a la plaça Major.

13 de setembre - 21 h. IV Combat de Cant Improvisat. A la plaça Major.

PER VISITAR
Fins al 18 d’octubre. Exposició Fil de la nit, de Frederic Amat. A l’Espai
Art del Palau de l’Abadia.

14 de setembre - 11 h. Concert a càrrec del grup Els amics de la cançó.

Fins al 31 d’octubre. Exposició Laboratori de daguerreotípia Blanxart.
Al Palau de l’Abadia.

21 de setembre. XVI Cursa d’Alta Muntanya Taga 2040 EVO i VI Cursa
de Muntanya Infantil de les Tres Creus. Informació: www.uesantjoan.cat

Del 12 al 14 de setembre. XIX Exposició de bonsais locals i comarcals.Al
Palau de l’Abadia.
Organitza: Bonsai Associació Santjoanina

26 de setembre - de 10 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h. Donació de sang. A
l’Escola Mestre Andreu.

Fins al 16 de setembre. Exposició de fotografia Quatre dècades de
l’Agrupació Sardanista de Sant Joan. Al vestíbul de l’Ajuntament.
Organitza: Agrupació Sardanista de Sant Joan.

27 de setembre - 18 h. Concert d’inauguració del curs 2015-16 a càrrec
de la Coral Jaume Nunó, amb Les Veus del Ter i la soprano Rosa Mari
Ramírez. Al Palau de l’Abadia.
5 de setembre - 18 h. Presentació del Monogràfic de Festa Major Els metges de la vila: quan perdíem el delit, amb textos de Maria Rosa Fraxanet
Sala. Al Palau de l’Abadia.
De l’11 al 15 de setembre. Festa Major. El programa arribarà a totes les
llars i es pot consultar a www.santjoandelesabadesses.cat
19 de setembre. Festa del Grito. Durant tot el dia, activitats i espectacles
musicals a la plaça Major.

VISITES GUIADES
5, 12, 19 i 26 de setembre - 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 i Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
SORTIDES GUIADES A LA NATURA (a càrrec d’EduCA Viladrau)
Tots els dimarts de setembre: Un riu per descobrir. Animalons i plantes
remeieres. De 10.30 a 13.30 h. Sortida a l’Alberg Ruta del Ferro.
Tots els dijous de setembre: Rastres d’animals. Descobrint la vida al
bosc. De 10.30 a 13.30 h. Sortida al Palau de l’Abadia.
Tots els diumenges de setembre: Els secrets del bosc. De 10.30 a 14 h.
Sortida al Palau de l’Abadia.

Llangonisseta amb salsa de mostassa
Ingredients: 3 llangonissetes, 1 got de vi blanc, 250 ml de llet evaporada o
nata líquida, 1 ceba trinxada, 3 o 4 cullerades de mostassa d’estragó i un sobre de mostassa Leo Boeck*, 50 g de mantega, una mica d’orenga, una mica
de pebre negre i sal.
*Es pot fer amb les varietats de mostassa que es vulgui.
Elaboració: primer es couen les llangonissetes a la planxa, però si les podeu
fer a la brasa molt millor. Un cop fetes, talleu-les a trossos i reserveu-les. En
la mateixa paella, amb una mica d’oli, sofregiu la ceba. Espereu que tingui
color daurat i afegiu-hi un got de vi blanc. Deixeu-ho reduir uns 10 minuts
a foc lent, fins que quedi poc suc. En aquest moment afegiu-hi una mica de
cada mostassa, pebre negre en pols i orenga. Deixeu-ho reduir una estona
més. Quan gairebé s’hagi consumit tot el suc, afegiu-hi la llet evaporada o
nata líquida i un polsim de sal i deixeu que arranqui el bull.

FESTA DEL GRITO 19 de setembre
A partir de les 10 h PARADES ARTESANES de productes mexicans a la
Plaça Major
11 h al Camp Municipal d’Esports, PARTIT AMISTÓS DE FUTBOL entre
mexicans i santjoanins
11 h a la plaça Major, TALLER INFANTIL DE BALL MEXICÀ “JARABE
TAPATÍO”
D’11 a 14 h CONCURS DE DIBUIX MEXICÀ “ÉSTE ES MI MEXICO”
12.30 h, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, CONFERÈNCIA D’ANNA
GALÍ SOBRE LA NOVEL·LA “PEDRO PÁRAMO”. A continuació, al vestíbul de l’Ajuntament, EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA “ELS FANTASMES
DE COMALA”
16.30 h a la plaça Major, TRENCAMENT DE PINYATES
17.30 h MÉXICO ES COLOR, a càrrec del ballet folklòric México Baila
19 h CELEBRACIÓ DEL 35è ANIVERSARI DE L’AGERMANAMENT, a
càrrec de la Sra. Norma Ang, Cònsol Encarregada del Consolat General de
Mèxic a Barcelona. GRITO DE INDEPENDENCIA

Recepta i imatge: www.lacuinadesempre.cat

Passeu-ho tot a un pot per triturar i tritureu-ho ben fi. Torneu-ho a posar a
la paella i deixeu-ho bullir uns 5-8 minuts, que redueixi una mica. Quan la
salsa tingui la textura desitjada, afegiu-hi la mantega i deixeu-ho un minut
més. Per acabar, barregeu la salsa amb els trossets de llangonisseta i ja ho
podeu servir.

Tot seguit, HIMNE NACIONAL DE MÈXIC amb l’acompanyament de la
Coral del Casal Jaume Nunó i la SARDANA UN SANTJOANÍ A MÈXIC
del Sr. Ramon Oliveras
19.30 h MARIACHI IMPERIAL I BALLET MÉXICO BAILA

