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Bikeabadesses
El diumenge dia 5 de juny, el Club Ciclista Bikeabadesses organitzarà la
11a edició de la BTT Cavallera.
La cursa trancorrerà per una gran varietat de paisatges i diferents zones
de pas gaudint de corriols, passos entre arbres, baixants assequibles. Tot el
recorregut ha estat escollit pensant en la participació de molta gent de diferents nivells perquè sigui apte per a tothom.
Els participants podran escollir entre dos recorreguts:
- Volta curta: 24 quilòmetres i +850 metres de desnivell
- Volta llarga: 37 quilòmetres i +1400 metres de desnivell
El preu de la inscripció anticipada és de 20€ (inclou habituallaments, esmorzar calent a l’arribada i mallot commemoratiu) i es pot formalitzar a través
del web www.bikeabadesses.com. La inscripció el mateix dia valdrà 25€.
Aquells que no estiguin federats, caldrà que abonin 5€ per l’assegurança.
La sortida - a partir de les 8.30 h - i l’arribada seran al pavelló esportiu de
Sant Joan.

4 de juny - Festa de Germanor. A les 12 h, Missa al Monestir cantada
per la Coral Jaume Nunó, en record dels socis difunts. A les 14 h, dinar de
germanor a la sala del bar del Casal Jaume Nunó a càrrec del restaurant La
Teuleria. A continuació, ball amb David Casals.
18 de juny - 17 h. Ball amb Margarita Torner.
19 de juny - 17.30 h. Dia de la memòria. Concert de Germanor de la Coral Jaume Nunó. Al Palau de l’Abadia.
QUARTA CATALANA
4 de juny - 16 h. CE Abadessenc “B” – UE Osor “A”

26 de juny - 18 h. Sardanes amb La Cervianenca. Al Passeig Comte Guifré.
3 de juny - 20.30 h. Conferència “Fotografia urbana” a càrrec del fotògraf
David Fajula. A l’Auditori Jaume Nunó – El Palmàs.
4 i 5 de juny - Quedada Youmekiders i Petits Excursionistes. Consultar
programa a www.santjoandelesabadesses.cat
Organitzat per Youmekids amb la col·laboració del CEA Alt-Ter i
l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
4 de juny - 18 h. Presentació “L’Abans. Sant Joan de les Abadesses. Recull
gràfic 1868-1976”. Al Palau de l’Abadia.

5 de juny - a partir de les 8.30 h. 11a Cavallera - Trobada BTT. Inscripcions a
www.bikeabadesses.com. Sortida al Pavelló Municipal d’Esports.

5 de juny - 7.30 h. Sortida a Montserrat. Pujada fins al Pla de les Taràntules
i caminada. Dinar al Restaurant Montserrat. Inscripcions a l’Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia.

10 de juny - de 20 a 22 h. Mostra gastronòmica – ATIPA’T DE TAPES.
A la plaça Major.
Col·labora: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.

7, 14 i 21 de juny - 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.

11 i 12 de juny - durant tot el dia. Ruta pels bars i restaurants de la vila
– ATIPA’T DE TAPES. Més informació a www.santjoandelesabadesses.cat
Col·labora: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.

9 de juny - 20 h. Xerrada-col·loqui “Afavorir l’autonomia vs. protecció”, a
càrrec de Marina Marull, tècnica del Servei Local d’Orientació Familiar. A
l’Auditori Jaume Nunó – El Palmàs.
Oganitzat per SLOF – Diputació de Girona i l’Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses.

12 de juny - Aplec de Sant Antoni. A les 12.30 h, Missa; a les 11.30 h i a les
16.30 h, sardanes a càrrec de la Cobla Foment del Montgrí; a les 14 h, dinar
popular. A l’Ermita de Sant Antoni.

10 de juny - 19 h. Presentació del Festival Clownia. A la plaça Major.

17 de juny - 19 h. Inauguració de l’exposició de pintura dels alumnes de
l’Escola d’Art de Sant Joan. Al Palau de l’Abadia.
17 de juny - 20 h. Pre-estrena del Festival Clownia amb l’espectacle Trau
de Guillem Albà. Al Teatre Centre.
23 de juny - 18.15 h. Recepció de la Flama del Canigó. Al Claustre del
Monestir.
23, 24 i 25 de juny. Festival Clownia. Podeu consultar la programació a:
www.santjoandelesabadesses.cat

Adulteri
Paulo Coelho

Assassinat en directe
Mary Higgins Clark

El silenci dels claustres
Alicia Giménez Bartlett

Catalunya, quin país...
Toni Soler

Nomeolvides
Pilar Eyre

Todo ese fuego
Ángeles Caso

Fora de joc, cebetes!
Luigi Garlando

La recepta de l’amistat
Tea Stilton

Diari d’una penjada 8
Rachel Renée Russell

28 de juny - 15.30 h. Conferència Objectiu: obtenir recursos per acompanyar les matemàtiques de forma manipulativa, a càrrec de Lara Giménez . Activitat de formació adreçada als mestres d’alumnes de 3 a 6 anys. A
l’Auditori Jaume Nunó - El Palmàs.
PER VISITAR
Fins al 19 de juliol. Exposició Pladevall escultura, de l’artista Enric Pladevall. A l’Espai Art del Palau de l’Abadia.
Del 17 al 30 de juny. Exposició de pintura dels alumnes de l’Escola d’Art
de Sant Joan. Al Palau de l’Abadia.
VISITES GUIADES
4, 11, 18 i 25 de juny - 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.

Fesols de l’ull ros amb conill
Ingredients: 1 conill tallat a trossos, 4 tomàquets madurs, 500 gr. de fesols
de l’ull ros (en remull la nit abans), 1 ceba trinxada, 4 alls, 1/2 got de vi blanc
per cuinar, 1 litre i mig de brou de pollastre o aigua, herbes aromàtiques
(farigola, romaní), pebre negre, oli d’oliva i sal.
Elaboració: el dia abans poseu els fesols en un bol amb el doble d’aigua que
de fesols i deixeu-los tota la nit en remull. L’endemà, coleu-los, renteu-los
de nou i reserveu-los juntament amb les herbes. Saleu i empebreu el conill i
enrossiu-lo en una cassola amb un bon raig d’oli d’oliva.

Festival Clownia

23, 24 i 25 de juny

La tercera edició del Festival Clownia s’allargarà fins a tres nits, del 23 al
25 de juny, amb una primera jornada de concerts d’accés gratuït a la plaça
Major per celebrar la revetlla de Sant Joan. La celebració consistirà en una
nit de concerts gratuïts oberta a tothom, on hi actuaran Pepet i Marieta,
Caribbean Dandy, Albercocks i Auxili. Obriran la nit les Diabladesses de
Sant Joan amb un correfoc pels carrers de la vila vella, que tot seguit donarà
pas als concerts.
Txarango, que aquesta edició no actuarà, ha confeccionat un cartell amb
noms internacionals com l’ivorià Tiken Jah Fakoly, els japonesos Tex &

Recepta i imatge: www.lacuinadesempre.cat

Quan estigui fet, reserveu-lo, i en el mateix oli sofregiu-hi la ceba trinxada.
Feu una mica d’espai al mig i tireu-hi també l’all. Remeneu-ho tot a foc baix
i deixeu que la ceba caramel·litzi una mica. Quan la ceba tingui un color
marronós fort, incorporeu-hi el conill i les herbes fresques. Si voleu, tireuhi un raig de garnatxa i mig got de vi blanc per cuinar. Remeneu-ho una
mica i tapeu-ho durant deu minuts fins que s’evapori l’alcohol. Incorporeuhi el tomàquet i tapeu-ho durant deu minuts més. Tot seguit, tireu-hi els
fesols, remeneu, i afegiu-hi el brou de pollastre. Deixeu-ho coure uns 50-60
minuts i, a mitja cocció, afegiu-hi sal. Quan faltin 5 minuts, tasteu si el fesol
és ben cuit i rectifiqueu de sal. Un cop apagat el foc, deixeu reposar el plat,
si pot ser, unes hores.

Sun Flower Seed o els britànics Will and the People, però com en les altres
edicions, és un festival eminentment format per bandes i artistes catalans i
de l’estat espanyol. El gruix del cartell el completen noms com Buhos, Els
Catarres, Nyandú, Animal, Vendetta, Tomeu Penya, The Pengüins, Falciots Ninja, Brams, Hora de Joglar, La Raíz i Itaca Band, entre moltes altres.
Trobareu tota la informació i la programació completa a:
www.santjoandelesabadesses.cat
www.clowniafestival.cat

