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JAS - Jovent Actiu Santjoaní
El Jovent Actiu Santjoaní ha preparat una Diada de Sant Jordi ben especial
i diferent, i que han anomenat Dracs N’roses. Durant tot el dia hi haurà activitats relacionades amb aquesta diada, com ara concerts, recitals i parades
al centre del poble.
El punt i final de la jornada serà a la nit al pavelló municipal, amb un concert de CyBee, un grup que acaba de treure el seu segon disc, i The Jukebox,
amb versions eclèctiques i un gran espectacle sonor.
Per a més informació i compra d’entrades per al concert (5€) a:
www.santjoandelesabadesses.cat

2 d’abril - 17 h. Berenar i ball amb Leo i Rosamari
16 d’abril - 17 h. Berenar i ball amb Joan Altarriba
30 d’abril - 17 h. Berenar i ball amb Jordi Bofill

PRIMERA CATALANA (DISSABTES A LES 16 h)
2 d’abril. CE Abadessenc “A” – UE Vilassar de Mar “A”
16 d’abril. CE Abadessenc “A” – UE Mollet “A”
30 d’abril. CE Abadessenc “A” – CE Escola Futbol Mataró “A”
QUARTA CATALANA (DISSABTES A LES 15 h)

BENJAMÍ PRIMERA DIVISIÓ (DISSABTES A LES 10 h)
9 d’abril. CE Abadessenc “A” - CE Anglès ”A”
23 d’abril. CE Abadessenc “A” - CE Besalú ”A”
PREBENJAMÍ BLANC (DISSABTES A LES 10 h)
9 d’abril. CE Abadessenc Blanc - FC Pradenc - Grana
30 d’abril. CE Abadessenc Blanc - FE UE Tona B
PREBENJAMÍ BLANC (DISSABTES A LES 10 h)
2 d’abril. CE Abadessenc Negre - Vic Riuprimer REFO “A”
1 d’abril - 19.30 h. Presentació del llibre La vida sense la Sara Amat, Premi Sant Jordi 2015. Amb la presència del seu autor, Pep Puig. A l’Auditori
del Palmàs.

9 d’abril. CE Abadessenc “B” – CF Les Planes “A”
23 d’abril. CE Abadessenc “B” – UE Castellfollit “A”

23 d’abril - durant tot el dia. Dracs N’roses. Més informació i venda
d’entrades a www.santjoandelesabadesses.cat

JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ (DISSABTES A LES 17 h)
9 d’abril. CE Abadessenc “A” - UE Quart “B”
23 d’abril. CE Abadessenc “A” - Fundació UE Olot “B”
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ (DISSABTES A LES 10 h)
2 d’abril. CE Abadessenc “A” - CF Torelló “B”
16 d’abril. CE Abadessenc “A” - EF Bosc de Tosca “B”
30 d’abril. CE Abadessenc “A” - At. Banyoles “A”

2 d’abril - 18 h. Presentació del llibre d’Enric Bach Yo no soy nadie para
tí. A la sala Abat Arnau de Vilalba del Palau de l’Abadia.
3 d’abril - 12 h. 13è Cicle d’Espectacles Infantils. Contes de gel, a càrrec de
Teia Moner. Al Teatre Centre. Entrada Gratuïta.
9 d’abril - 18 h Conferència Història dels rellotges de sol, a càrrec de Francesc Clarà. A la sala Abat Arnau de Vilalba. Tot seguit, inauguració del rellotge de sol de Sant Pol.

10 d’abril - de 10 a 14 h i de 16 a 18 h. Diada de Circ a la Ruta del Ferro
amb l’Associació Ripollès Circ. Malabars, diabolo, equilibris, bombolles
gegants, funambulisme... A les 12.30 h tindrà lloc l’espectacle Cabaret Cerca Circ. Activitats gratuïtes.
14 d’abril - 20 h. Conferència Educar en les noves tecnologies, a càrrec de
Marina Marull, tècnica del Servei Local d’Orientació Familiar. A l’Auditori
del Palmàs.
Organitzat conjuntament amb SLOF - Diputació de Girona
16 d’abril - 18 h. Presentació del llibre Els bolets que ens mengem, de
Francesc Anglada. A la sala Abat Arnau de Vilalba del Palau de l’Abadia.
16 d’abril - 19 h. Inauguració de l’exposició Pladevall escultura, de
l’artista Enric Pladevall. A continuació, visita comentada a càrrec de
l’artista, amb motiu del Dia Internacional de l’Art. A l’Espai Art del Palau
de l’Abadia.

23 d’abril. Durant tot el dia. Biblioteca al carrer a la plaça Anselm Clavé.
24 d’abril - 18 h. Recital poètic Poetes de ma terra conduit per Florenci
Crivillé, amb les veus de Ramon Alabau i Dolors Vilaplana. A la mitja
part, entrega dels premis de la categoria d’adults del VI Certamen LiterariJoan Maragall. Al Palau de l’Abadia.
30 d’abril i 1 de maig. 52a Fira de Sant Isidre. Podeu consultar totes les
activitats a www.santjoandelesabadesses.cat
PER VISITAR
Fins al 10 d’abril. Exposició La retirada - exilis, del pintor José María
Guerrero Medina. A l’Espai Art del Palau de l’Abadia.
Fins al 24 d’abril. Exposició A propòsit d’en Berga, treball sobre l’artista Josep Berga i Boix. Al Palau de l’Abadia.

17 d’abril - 12 h. 13è Cicle d’Espectacles Infantils. El venedor de contes,
a càrrec de Jordi Tonietti. Al Teatre Centre. Entrada Gratuïta.

Del 16 d’abril al 17 de juliol. Exposició Pladevall escultura, de l’escultor

17 d’abril - 18 h. Espectacle de playback a càrrec del grup Gatassa Mataró. Al Teatre Centre. Organitzat per Maria Teresa Monclús.

VISITES GUIADES

22 d’abril - 11 h. Acte de lliurament de premis del VI Certamen Literari
Joan Maragall. Categoria escolar. Al Teatre Centre.

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

Enric Pladevall. A l’Espai Art del Palau de l’Abadia.

2, 9, 16, 23 i 30 d’abril - 16.30 h. Sant Joan de les Abadesses, la joia del
romànic. Punt de sortida al Palau de l’Abadia.
desses.

Wok de potes de calamar amb tirabecs
Ingredients
300 g de potes i ales de calamar, 200 g de tirabecs frescos, 1/3 part tap d’oli
de sèsam, 2 taps de salsa de soja, 1 cullerada de farina de blat de moro (o
Maizena) dissolta en aigua i 1 cullerada de llavors de sèsam.

VI Certamen Literari Joan Maragall

El Certamen Literari Joan Maragall ha arribat a la seva sisena edició i,
com en les anteriors edicions, el certamen continua apostant per fomentar
i reconèixer l’escriptura en l’alumnat de l’escola, i també per reunir obres en
català de qualsevol autor i edat dels Països Catalans en la categoria d’adults.
En la categoria escolar hi haurà premis als millors contes breus, poesies o

Elaboració
Primer de tot, netegeu els tirabecs trencant-ne una punta i estirant cap avall
perquè surti una mena de fil. Tot seguit, netegeu-los amb aigua i talleu-los
a la mida que us agradi. Renteu les potes de calamar i quan el wok estigui
ben calent, tireu-hi un raig d’oli d’oliva i les potes. Deixeu que perdin tota
l’aigua i que es comencin a torrar una mica. Afegiu-hi els tirabecs que heu
preparat, deixeu que agafin color i tireu-hi una mica d’oli de sèsam (1/3 del
tap), que aportarà un gran sabor de fons. Afegiu-hi també la salsa de soja
(dos o tres taps) i unes llavors de sèsam torrades.
Finalment, per donar un aspecte més atractiu i lligar tot el conjunt, afegiuhi el midó dissolt en aigua. Quan estigui tot lligat, ja es pot emplatar.

Recepta i imatge: www.lacuinadesempre.cat

relats d’infants de 3r de Primària a 4t d’ESO. Rebran un llibre i un diploma
i, els finalistes, un obsequi. En la categoria d’adults, el primer premi serà de
200 € i un diploma per a cadascuna de les modalitats i, per als finalistes, un
llibre i un diploma. El jurat estarà format per professionals de l’educació i de
la comunicació, i un membre de l’AMPA de l’IE Sant Joan de les Abadesses.
Hi haurà dos actes de lliurament de premis. El de la categoria d’escolars
es farà el divendres 22 d’abril de 2016, a les 11 h, al Teatre Centre. El veredicte i l’acte de lliurament de premis de la categoria d’adults, com l’any
passat, es farà durant la mitja part del recital poètic que tindrà lloc el
diumenge 24 d’abril, a partir de les 18 h, al Palau de l’Abadia.

