REVISTA MENSUAL EDITADA PEL CENTRE CÍVIC
NÚMERO 166 - MAIG 2016
www.santjoandelesabadesses.cat

Unió Excursionista
Els dies 27, 28 i 29 de maig la Unió Excursionista organitza la VII Ultra
Trail de l’Emmona. La prova inclou de tres curses diferents.
La Ultra Trail és la prova que consta de 129,54 km amb 10.194 metres de
desnivell positiu i 20.388 metres de desnivell acumulat. Els participants
tindran un límit de 40 hores per afrontar un recorregut que corona els cims
més emblemàtics del Pirineu Oriental. La sortida serà a les 22 h del divendres dia 27.
El Trail de l’Emmona és una prova de llarga distància per Alta Muntanya,
amb més del 40% del recorregut per sobre dels 2.000 metres i arribant als
2.881m de Bastiments. Són un total de 71,86 km amb 6.133 metres de desnivell positiu i 11.097 metres de desnivell acumulat.
La Marató de l’Emmona és una prova de llarga distància per Alta Muntanya, amb més del 40% del recorregut està per sobre dels 2.000 metres i arribant als 2.914m del Puigmal, amb inici a Vilallonga de Ter i final a Núria.
Un recorregut de 39,3 km amb 3.465 metres de desnivell positiu i 5.914
metres de desnivell acumulat.
A més, també tindrà lloc la cursa “Un poc d’Emmona” per als més petits,
en la qual descobriran el paratge de les Tres Creus i la part baixa de la riera
l’Arçamala. Consta de diferents recorreguts per totes les edats:
Recorregut de 720m +19m de desnivell positiu (per infants de P3, P4, i P5)
Recorregut de 2,13km i +67m de desnivell positiu (nascuts entre 2005 i
2008).

14 de maig - 17 h. Berenar i ball amb Marta
28 de maig - 17 h. Berenar i ball amb Maite i Jordi

1 de maig. 27a Caminada Popular. Sortida de la plaça Anselm Clavé entre
les 7 i les 8 del matí. Inscripcions a www.uesantjoan.cat o a l’Oficina de Turisme.

PRIMERA CATALANA (DISSABTES A LES 16 h)
14 de maig. CE Abadessenc “A” – UE Avià “A”
28 de maig. CE Abadessenc “A” – CE Farners “A”

27, 28 i 29 de maig. VII Ultra Trail Emmona.
Informació a www.uesanjoan.cat o www.emmona.cat

QUARTA CATALANA (DISSABTES A LES 15 h)
7 de maig. CE Abadessenc “B” – UE Fontcoberta “A”
21 de maig. CE Abadessenc “B” – CF Sant Privat d’en Bas “A”
JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ (DISSABTES A LES 17 h)
7 de maig. CE Abadessenc “A” - UE Can Gibert “A”
21 de maig. CE Abadessenc “A” - UE Camprodon “A”
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ (DISSABTES A LES 10 h)
14 de maig. CE Abadessenc “A” - UE Camprodon “C”
BENJAMÍ PRIMERA DIVISIÓ (DISSABTES A LES 10 h)
7 de maig. CE Abadessenc “A” - CE Banyoles “B”
21 de maig. CE Abadessenc “A” - Santjoanenc “A”
PREBENJAMÍ BLANC (DISSABTES A LES 10 h)
21 de maig. CE Abadessenc Blanc - UD Taradell Blanc

30 d’abril, 1, 14 i 15 de de maig. 52a Fira de Sant Isidre. Podeu consultar
totes les activitats a www.santjoandelesabadesses.cat
Col·laboren: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, Cooperativa Agrícola SAT Sant Antoni de la Miranda, Generalitat de Catalunya, Diputació
de Girona i Consell Comarcal del Ripollès.
21 de de maig - de 10 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h. Donació de sang. Al
col·legi Mestre Andreu.

7 de maig - 19 h. Inauguració de l’exposició Santjoanins. Fotografies realitzades pels alumnes del curs a càrrec de David Fajula. Al Palau de
l’Abadia.
8 de maig. Festa de l’arbre. Sortida guiada als jardins de la Puda, a càrrec
dels alumnes de 2n d’ESO de l’Institut Escola de Sant Joan de les Abadesses. Per a més informació: www.santjoandelesabadesses.cat.

14 de maig. Centenari del naixement de Salvador Moreno Manzano. Per
a més informació: www.santjoandelesabadesses.cat.
Organitzat conjuntament amb el Consulado General de México en Barcelona.
17, 24 i 31 de maig - 18 h. Cicle de xerrades “Créixer en família”, programa finançat per la Generalitat de Catalunya. Adreçat a pares i mares amb
fills de 0 a 3 anys. Al Centre Cívic - El Palmàs.

Vae Victus
Albert Sánchez Piñol

L’amant japonès
Isabel Allende

La vida dels elfs
Muriel Barbery

22 de maig - de 10 a 13 h. 2a Trobada de puntaires. A partir de les 13 h,
dinar popular obert a tothom. Cal fer reserva prèvia a l’Oficina de Turisme.
A la plaça Major.
PER VISITAR
Del 16 d’abril al 17 de juliol. Exposició Pladevall escultura, de l’artista
Enric Pladevall. A l’Espai Art del Palau de l’Abadia.

Sang o amor
Donna Leon

Els quaderns dels elements... Hombres desnudos
Xavier Roca Rada
Alicia Giménez Bartlett

Del 7 al 31 de maig. Exposició Santjoanins. Fotografies realitzades pels
alumnes del curs a càrrec de David Fajula. Al Palau de l’Abadia.
VISITES GUIADES
7, 14, 21 i 28 de maig - 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.

Amaranta
Care Santos

Alícia al país de les meravelles
Geronimo Stilton

Juga amb les estacions
Marta Ribón

Amanida de patata amb tonyina i cranc
Ingredients
1 patata gran, 2 llaunes petites de tonyina en conserva, 1 llauna petita
d’olives farcides, 1 ou dur, unes tires de surimi (cranc), oli d’oliva verge extra, maionesa casolana, pebre negre i sal

52a edició de la Fira de Sant Isidre
Els Pabordes de Sant Isidre organitzen, un any més, la Fira de Sant Isidre,
la fira ramadera per excel·lència a la comarca i que enguany celebra la 52a
edició. Tindrà lloc els dies 30 d’abril i 1, 14 i 15 de de maig.
Durant el primer cap de setmana, hi haurà la fira de productes artesans,
l’exposició de tractors antics, el concurs de munyir a mà, la cercavila de

Elaboració
Peleu la patata i poseu-la a bullir. Quan estigui cuita reserveu-la fins que
estigui freda. En un bol aboqueu-hi la tonyina i les olives tallades per la
meitat. Prepareu una maionesa casolana tradicional i tireu-ne dues cullerades grans dins el bol. Remeneu-ho tot plegat una mica. Un cop la patata
sigui freda, talleu-la a daus i aboqueu-la a la barreja inicial amb un raig d’oli

tractors, la visita guiada Un tomb per la vida a pagès i la mostra de bestiar
autòcton, entre altres. Totes aquestes activitats es faran al centre de la vila
(Can Crehuet, passeig Comte Guifré, plaça Torras i Bages i plaça Anselm
Clavé). El dissabte a les 17 h també hi haurà un concert gratuït a càrrec de
Tastet de Gospel, a la plaça Major.

d’oliva, sal i pebre. De nou, tireu-hi un parell més de cullerades de maionesa
casolana i remeneu.

El dissabte 14 i el diumenge 15 de de maig es faran les activitats més tradi-

Finalment, poseu-hi el surimi a trossos per sobre, però no ho barregeu per-

cionals, com la degustació de coca, llonganissa i vi dolç al voltant de la fo-

què no es desfacin. A l’hora d’emplatar, podeu posar-hi tomàquets xerri i

guera de Sant Isidre, l’Ofici Solemne, la benedicció de tractors i el dinar de

anxoves per decorar.

germanor.
Totes aquestes activitats estan organitzades pels Pabordes de Sant Isidre,
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, la Cooperativa Agrícola SAT Sant Antoni de la Miranda, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Ripollès.

Recepta i imatge: www.lacuinadesempre.cat

