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Grup Esplai Somnis
Novament, el Grup d’Esplai Somnis prepara el Parc Infantil de Nadal Jovenàlia al Pavelló d’Esports Municipal de Sant Joan de les Abadesses. Enguany es celebrarà el els dies 28 i 29 de desembre, i l’horari d’obertura serà
de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.
Hi haurà activitats variades com ara castells inflables, tirolina, jocs gegants,
bicis boges, túnel de la por i múltiples tallers. A més, el diumenge a les 17 h
els infants rebran la visita del Patge Reial.
El preu de l’entrada és de 2€ per un dia i de 3€ per als dos dies.

Comissió de Festes
La Comissió de Festes de Sant Joan de les Abadesses, amb la col·laboració
de l’Ajuntament, ha preparat tres propostes per començar el 2016 de la millor forma possible. La combinació musical d’enguany engloba tots els gustos i estils. Començarà amb el Duet Gózalo, prendrà el relleu l’orquestra de
versions La Glamour Band i acabarà amb una sessió de Dj.
La primera opció és una aposta completa sense haver de cuinar i sense haver d’agafar el cotxe: sopar a La Teuleria, amb servei de bus, entrada al ball,
còctel de benvinguda i dues consumicions per 65 €.
La segona inclou el sopar a La Teuleria i els viatges amb el servei de bus, tot
per 60€.
I per últim, l’entrada al ball per 15€ amb un còctel de benvinguda i dues
consumicions.
Per a més informació, inscripcions i venda d’entrades, podeu dirigir-vos a
l’Oficina de Turisme o trucar al 972 720 599.

5 de desembre - 17 h. Bingo
6 de desembre - 17 h. Ball amb Salme e Isa
13 de desembre - 17 h. Ball amb Jordi Bofill
19 de desembre - 17 h. Bingo
20 de desembre - 17 h. Ball amb Marta
23 de desembre - 17 h. Concert de Nadal a càrrec de la Coral Jaume
Nunó. Al Claustre del Palau de l’Abadia.
27 de desembre - 17 h. Ball amb Chus de Santa Coloma
PRIMERA CATALANA (DISSABTES A LES 16 h)
12 de desembre. CE Abadessenc “A” – CF Lloret “A”
QUARTA CATALANA (DISSABTES A LES 15 h)
19 de desembre. CE Abadessenc “B” – CD Bescanó “B”
JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ (DISSABTES A LES 17 h)
19 de desembre. CE Abadessenc “A” - CF Base Roses “A”
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ (DISSABTES A LES 10 h)
12 de desembre. CE Abadessenc “A” - CE Besalú “A”

PREBENJAMÍ NEGRE (DISSABTES A LES 10 h)
12 de desembre. CE Abadessenc Negre - UD Taradell Groc
12 i 13 de desembre. 53è Concurs de Nadales. Al Casal Jaume Nunó - El
Palmàs.
13 de desembre - 10.30 h. Pujada del 54è Pessebre al cim del Taga. Més
informació: www.uesantjoan.cat
20 de desembre - 12 h. Repartiment de premis del 53è Concurs de Nadales. Al vestíbul de l’Ajuntament.
12 de desembre - 21 h. Presentació dels equips del CE Abadessenc temporada 2015 - 16 i quina. Al pavelló.
25 de desembre - 22 h. Gran Quina de Nadal. Al pavelló.
13 de desembre. Aplec a l’Ermita de Santa Llúcia del Puigmal. Ballada de
quatre sardanes a les 11 h. A les 12 h, ofici.

BENJAMÍ PRIMERA DIVISIÓ (DISSABTES A LES 10 h)
19 de desembre. CE Abadessenc “A” - Joventut Sant Pere Màrtir ”A”

13 de desembre - 10.30 h. 12è Cros Escolar del Consell Esportiu. Activitat
en benefici de La Marató de TV3. Sortida de la plaça Barcelona.
Activitat organitzada conjuntament amb el Consell Esportiu del Ripollès.

PREBENJAMÍ BLANC (DISSABTES A LES 10 h)
19 de desembre. CE Abadessenc Blanc - UE Gurb Vermell

18 de desembre - 18 h. Inauguració de la VIII exposició de Nadales de
fills i néts de col·laboradors de Fibran. Al Palau de l’Abadia.

PER VISITAR
25 i 26 de desembre - 19 h. Pessebre vivent. A la plaça del Vinyal.
25 de desembre - a la mitjanit. Discomòbil. A l’escorxador.
28 i 29 de desembre. Parc Infantil de Nadal “Jovenàlia”. Al pavelló poliesportiu.

Fins al 12 de desembre. Exposició del 54è pessebre que es pujarà al Taga.
Al vestíbul de l’Ajuntament.
Fins al 13 de desembre. Exposició Senzillament una dona, de Montserrat Picola. Al Palau de l’Abadia.
Fins al 24 de gener de 2016. Exposició Detritus, de Llorenç Melgosa. A
l’Espai Art del Palau de l’Abadia.

31 de desembre - 17 h. Cursa de Sant Silvestre. Sortida al passeig Comte
Guifré. Inscripcions a l’Oficina de Turisme - Palau de l’Abadia.
31 de desembre - a partir de la 1. Gran ball de Cap d’Any. Ball amb el
Duet Gózalo, seguit de La Glamour Band i DJ. Al pavelló.

Del 18 de desembre a l’11 de gener de 2016. VIII Exposició de Nadales
dels fills i néts dels col·laboradors de Fibran. Al Palau de l’Abadia.
A partir del 20 de desembre. Exposició del 53è concurs infantil de Nadales de la Unió Excursionista. Al vestíbul de l’Ajuntament.

7 de desembre. XII Mercat de Nadal. A partir de les 10 h, parades a la

Del 21 de desembre al 6 de gener de 2016. VII Concurs familiar i expo-

plaça Anselm Clavé i carrer Beat Miró.

sició de pessebres de l’AMPA de l’IE Sant Joan. Al Palau de l’Abadia.

Organitzat conjuntament per la Unió de Botiguers, l’Ajuntament de Sant
Joan i l’Ajuntament d’Ogassa, amb la col·laboració de la Fundació MAP i la

VISITES GUIADES

Diputació de Girona.

5, 12 i 19 de desembre - 16.30 h. Sant Joan de les Abadesses, la joia del
romànic. Punt de sortida al Palau de l’Abadia.

17 de desembre - 17 h. Narració de contes a càrrec de Pepa Lavilla: Una

Organitza: Terra de Comtes i Abats i Ajuntament de Sant Joan de les Aba-

cartera carregada de Nadal. A la biblioteca Josep Picola.

desses.

Tronc de Nadal
Ingredients
2 planxes de pa de pessic, trufa cuita, almívar (sucre bany), brandi, sucre
llustre en pols, massapà (o torró) i colorant.
Elaboració
El dia abans cal preparar l’almívar: amb 250 gr de sucre i 166 ml d’aigua a
121º graus el tindreu llest. S’haurà de refredar bé i guardar a la nevera.
Prepareu el sucre bany amb un 80% d’almívar i 20% de brandi. Ara haureu de temperar la trufa cuita fins que tingui una textura untable. Agafeu
una planxa de pa de pessic, banyeu-la amb la preparació d’almívar i brandi
i poseu-hi una capa de trufa cuita. Col.loqueu una altra planxa de pa de
pessic a sobre i feu el mateix procés. Utilitzant el mateix paper de coure el
tronc, enrotlleu la preparació com si fos un braç de gitano. Guardeu-lo a la
nevera una estona. Seguidament, feu el mateix procés però amb una sola
capa i enrotllant-ne només la meitat, que servirà per a decorar el tronc de
Nadal. Traieu el tronc de la nevera i banyeu-lo amb la trufa. Feu marques
amb una forquilla per donar-li formes. Talleu tres o quatre trossets del braç
petit i, amb una mica de trufa, enganxeu-los pel tronc gran. Retireu l’excés
de trufa de la part inferior i col.loqueu el tronc en cartró i blonda. Barregeu
el massapà amb colorant i feu-ho servir per decorar. Finalment, tireu-hi
una mica de sucre llustre per sobre.
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L’Ajuntament i la Unió de Botiguers de Sant Joan de les Abadesses conjuntament amb l’Ajuntament d’Ogassa i amb la col·laboració de la Diputació de
Girona, han organitzat una nova edició del Mercat de Nadal, el pròxim 7
de desembre. El carrer Beat Miró i la plaça Anselm Clavé s’ompliran de
parades de productes artesans i nadalencs durant tot el dia.
A partir de les onze del matí, l’associació ripollesa CercaCirc farà una activitat d’animació infantil itinerant que acabarà amb un espectacle infantil,
i hi haurà, també, una taula d’intercanvi de joguines que compta amb la
participació de la Fundació MAP. A les quatre de la tarda, l’activitat es reprendrà amb un taller infantil d’elaboració de galetes amb formes nadalenques a càrrec de Petit Xef. Les podreu sucar a la xocolata calenta que
s’oferirà a les sis, moment en què tornarà a iniciar-se l’animació itinerant
amb CercaCirc.
Durant tot el dia, els clients de les botigues que comprin a les parades i a
comerços de la Unió de Botiguers obtindran unes butlletes per participar
en el sorteig de lots de productes de les botigues adherides, i també un
val de 50 euros per gastar-lo en aquests establiments.

Recepta i imatge: www.lacuinadesempre.cat

