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Protecció Civil
El dia 4 d’octubre tindrà lloc la III Trobada de Cossos d’Emergència, una
activitat pensada per apropar aquest col·lectiu a la població en general.
En aquesta trobada hi seran presents els següents cossos:
Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, Policia Nacional, Policia Local de Sant
Joan de les Abadesses i de la comarca, Agents Forestals, Bombers de la
Generalitat, SEM, Consorci Transport Sanitari, Hospital Comarcal de
Campdevànol, Creu Roja de Vall de Camprodon, Creu Roja Ripoll, ADF
Taga-Milany, ADF Catllar-Montgrony, Protecció Civil de Sant Joan de les
Abadesses i de diferents punts de Catalunya.
La jornada es durà a terme a la plaça Barcelona a partir de les 10 h. Tots
els assistents podran veure i conèixer aquests cossos i participar en els tallers i activitats que s’hi faran.
Les activitats previstes són:
- Ponts mòbils, tirolines i ús de la motxilla d’extinció, entre altres, durant
tota la jornada
- Presentació del vehicle VIR del Sem, que serà operatiu en breu a la
comarca
- 12.30 h Simulacre final on tots els cossos actuaran dins el seu marc de
treball
- 14 h Fi de la jornada

4 d’octubre - 17 h. Ball amb Salme i Isa
10 d’octubre - 17 h. Bingo
11 d’octubre - 17 h. Ball amb David Casals
18 d’octubre - 17 h. Ball amb Àlex Peris
24 d’octubre - 17 h. Bingo
25 d’octubre - 17 h. Ball amb Marta
29 d’octubre - 17 h. Castanyada. Berenar i ball amb Chus de Santa Coloma
PRIMERA CATALANA (DISSABTES A LES 16 h)
10 d’octubre. CE Abadessenc “A” – UE La Jonquera “A”
24 d’octubre. CE Abadessenc “A” – UD Molletense “A”
QUARTA CATALANA (DISSABTES A LES 15 h)
3 d’octubre. CE Abadessenc “B” – Llierca Atlètic “A”
17 d’octubre. CE Abadessenc “B” – CF Joanetes “A” (a les 16 h)
31 d’octubre. CE Abadessenc “B” – CF Bonmatí “A”
JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ (DISSABTES A LES 17 h)
3 d’octubre. CE Abadessenc “A” - AE Roses “A”
18 d’octubre. CE Abadessenc “A” – CE Llançà “A” (diumenge a les 16 h)
31 d’octubre. CE Abadessenc “A” – FC L’Escala “A”
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ (DISSABTES A LES 10 h)
10 d’octubre. CE Abadessenc “A” - EF Anglès-Terbrugent “B”
24 d’octubre. CE Abadessenc “A” – Joventut Sant Pere Màrtir “A”

BENJAMÍ PRIMERA DIVISIÓ (DISSABTES A LES 10 h)
3 d’octubre. CE Abadessenc “A” - CF Cellera “A”
17 d’octubre. CE Abadessenc “A” – Atlètic Club Banyoles “A”
31 d’octubre. CE Abadessenc “A” – AE La Canya “A”
4 d’octubre - de 10 a 14 h. III Trobada de Cossos d’Emergència. A la
plaça Barcelona.
17 i 18 d’octubre. 7a edició dels 2 Dies Trial Santigosa Clàssic.
Més informació: www.motoclubabadesses.cat
18 d’octubre. Sortida al Teatre Condal a veure l’obra “Caiguts del Cel”.
Inscripcions a l’Oficina de Turisme.
18 d’octubre. VI Fira de la Carbassa. Durant tot el dia, mercat de productes relacionats amb la carbassa i activitats diverses a la plaça Clavé.
18 d’octubre - 17 h. 40è aniversari de l’Agrupació Sardanista. Castanyada
i doble audició de sardanes a càrrec de les Cobles Ciutat de Girona i Tres
Vents. Al pavelló.
24 i 25 d’octubre - Exposició Bonsais de col·lecció. Al Palau de l’Abadia.
24 d’octubre - 18 h. Conferència Urushi, tècnica de lacat japonès a càrrec
d’Alícia López, professora de l’Escola Massana d’Art i Disseny. Al Palau de
l’Abadia.

22 d’octubre - 17 h. Taller de plastilina Un món de bolets. A la biblioteca
Josep Picola.
25 d’octubre. Espectacle itinerant Macbeth: el zim-zam de l’ambició, de la
Companyia Disset Catorze i Bas de Teatre, dirigida per Joan Fluvià. Per
a més informació consultar www.santjoandelesabadesses.cat o bé al Palau
de l’Abadia (972 720 599).

Algú com tu
Xavier Bosch

La veu invisible
Gisela Pou

La Diada. L’Onze...
Robert Surroca

31 d’octubre - 19 h. Conferència Refugiats i immigració: un recorregut
d’inici a fi, a càrrec de l’assagista Xavier Roig. Al Palau de l’Abadia.
PER VISITAR
Fins al 18 d’octubre. Exposició Fil de la nit, de Frederic Amat. A l’Espai
Art del Palau de l’Abadia.
Fins al 31 d’octubre. Exposició Laboratori de daguerreotípia Blanxart. Al
Palau de l’Abadia.

El héroe discreto
Mario Vargas Llosa

La gente feliz lee y...
Agnès Martin-Lugand

La economía. Una historia...
Santiago Niño-Becerra

VISITES GUIADES
3, 10, 17, 24 i 31 d’octubre - 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 diumenges d’octubre: Els secrets del bosc. De 10.30 a 14 h. Sortida
al Palau de l’Abadia.

La tortuga que volia... La Mercè vol ser bombera El pirata de les estrelles
Bernat Romaní
Beatriz Moncó
Albert D. Arrayás

Crema de moniato
Ingredients: 2 moniatos, 1/2 porro de mida gran, 1 patata de mida mitjana
o petita, 200 ml de brou de bullir la verdura, 200 ml de llet evaporada (o
nata de cuinar), 30 g de mantega, oli d’oliva, pebre negre i sal.
Elaboració: peleu els moniatos i les patates i talleu-los a daus. Obriu el porro pel mig, renteu-lo bé i talleu-lo a trossos petits. En una paella amb un
raig d’oli, aboqueu-hi la verdura amb una mica de pebre i salteu-la una estona. Quan el porro estigui daurat, traieu la verdura de la paella i poseu-la
en una olla amb aigua bullint. Afegiu-hi sal. Deixeu-ho coure, tapat, uns
vint minuts. Quan el moniato i la patata estiguin tous, ja ho podeu retirar.
Coleu-ho i reserveu el brou.
Barregeu la verdura amb un parell de cullerots grans del brou i comenceu a
triturar. Afegiu-hi la mantega i la llet ben calenta. Continueu triturant i, si
convé, afegiu-hi més brou. Finalment, corregiu de sal.

VI FIRA DE LA CARBASSA 18 d’octubre
PROGRAMA D’ACTIVITATS
De les 7.30 fins a les 11 h
Arribada de les carbasses, verificació i pesada. Instal·lació de les parades dels agricultors i artesans.
A partir de les 11 h
Obertura de la VI Fira de la Carbassa: tastets gastronòmics, degustació de crema de carbassa a càrrec de La Teuleria, taller amb carbassa
adreçat a nens i nenes i demostració de l’art de fer escultures amb
carbasses.
A partir de les 16 h
Taller de cuina amb carbassa adreçat a nens i nenes i demostració de
l’art de fer escultures amb carbasses.
A les 18 h
Lliurament de premis.

Recepta i imatge: www.lacuinadesempre.cat

Per decorar la crema, podeu fer unes xips de moniato. Només cal que feu
tires ben primes de moniato i les fregiu amb oli abundant i ben calent.
Col·loqueu-les sobre un paper absorbent i saleu-les al gust.

Totes les activitats es faran a la plaça Clavé. Les parades romandran
obertes tot el dia i hi haurà servei de bar i entrepans.

