REVISTA MENSUAL EDITADA PEL CENTRE CÍVIC
NÚMERO 169 - AGOST 2016
www.santjoandelesabadesses.cat

Jovent Actiu Santjoaní
El dia 5 d’agost tindrà lloc la tercera edició del Carnaval d’Estiu a Sant
Joan, organitzat pel JAS.
A les 20 h es farà la trobada a la plaça Clavé per començar una cercavila
fins a la plaça Major. A les 21.30 h tindrà lloc el sopar popular a càrrec de la
Teuleria a la plaça Major. El menú constarà d’amanida de pasta, pollastre a
la cassola amb samfaina, pa, vi, aigua i gelat. El preu és de 10€ i els tiquets es
poden adquirir a la Cafeteria l’Abadia i a l’Oficina de Turisme.
A mitjanit s’iniciarà del cercavila pels diferents carrers del municipi i passant pels bars col·laboradors, que oferiran preus especials. La cercavila finalitzarà a l’antic escorxador on hi haurà DJ fins al final de festa. Entrada
gratuïta i preus populars.

4 d’agost - 14 h. Arrossada popular. A continuació, ball a càrrec de Maria
Alba. Al Palmàs.
5 d’agost - a partir de les 20 h. Carnaval d’estiu.
6 d’agost - durant tot el dia. Festa flamenca. Concursos, actuacions musicals, sevillanes... A l’escorxador.
7 d’agost - 18 h. Sardanes amb la Cobla del Ripollès. Al passeig Comte
Guifré.
14 d’agost - 18 h. Sardanes amb la Cobla Vila d’Olesa. Al passeig Comte
Guifré.
15 d’agost - 18 h. Sardanes amb la Cobla Genisenca. Al passeig Comte
Guifré.
21 d’agost - 18 h. Sardanes amb la Cobla Foment del Montgrí. Al passeig
Comte Guifré.
28 d’agost - 18 h. VI Concurs de colles improvisades amb la Cobla Tres
Vents. Al passeig Comte Guifré.
20 d’agost - durant tot el dia. 23a Festa del carrer Beat Miró. Inflables
durant el dia i a les 22 h ball a càrrec del Tren d’Olot.
3, 10, 17 i 24 d’agost - 21 h. Els desitjos del Comte Arnau. Els dies 3 i 24,
visita dramatitzada. Els dies 10 i 17, visita dramatitzada i sopar gastronòmic. Venda d’entrades a l’Oficina de Turisme - Palau de l’Abadia.

6 d’agost - 22 h. XXI Festival del Comte Arnau. Double BasSing, a càrrec
de Gemma Abrié i Miquel Àngel Cordero. A l’Era d’en Serralta. Preu: 12€.
Venda de localitats a l’Oficina de Turisme - Palau de l’Abadia.
8 d’agost - de 17 a 19 h. Programa La tarda d’estiu en directe amb La Veu
de Sant Joan. A la plaça Clavé.
Organitza: La Veu de Sant Joan i La Xarxa.
Col·labora: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
13 d’agost - 19 h. Espectacle infantil Tot sol... i núvol, a càrrec de la Companyia LePuant. Al passeig Comte Guifré.
13 d’agost - 22 h. 6è Festival de Música Antiga dels Pirineus. Quatre petites misses / Misses brevis de Haydn i Mozart, a càrrec d’Ensemble O Vos
Omnes. Al Claustre del Monestir.
Organitzat en col·laboració amb el Festival de Música Antiga dels Pirineus.
20 d’agost - 21 h. XXI Festival del Comte Arnau. Caminada nocturna
Cercant les petjades del Comte Arnau per l’entorn de Sant Joan de les Abadesses. Inscripcions a l’Oficina de Turisme - Palau de l’Abadia. Sortida de
davant de l’absis del Monestir. Cal portar calçat adequat i lot o frontal.
25 d’agost - 11 h. Visita guiada en francès al Monestir i al Palau de
l’Abadia. Punt de sortida a l’Oficina de Turisme - Palau de l’Abadia. Cal fer
reserva prèvia.
Organitza: País d’Art i Història Transfronterer de les Valls Catalanes del Tec
i del Ter.

VISITES GUIADES DINS EL XXI FESTIVAL DEL COMTE ARNAU
Del 2 al 28 d’agost - de dimarts a divendres i diumenges a les 12 h; dissab-tes a les 16.30 h. Sant Joan de les Abadesses, la joia del romànic.
Punt de sortida a l’Oficina de Turisme - Palau de l’Abadia.
Organitza: Terra de Comtes i Abats
SORTIDES GUIADES A LA NATURA
Tots els dijous d’agost, i dijous 1 i 8 de setembre - 10.30 h. Els secrets del
bosc. Un bosc ple de secrets. Recomanada a partir de 6 anys. Preu: adults >
8€ / infants de 5 a 14 anys > 4€. Punt de trobada a l’Oficina de Turisme Palau de l’Abadia.
Organitza: EduCA Viladrau
Col·labora: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Dissabtes 13 i 27 d’agost - 10.30 h. Veïns arrelats. Els arbres sorprenents
de Sant Joan de les Abadesses. Recomanada per a tots els públics. Preu:
adults > 8€ / infants de 5 a 14 anys > 4€. Punt de trobada a l’Oficina de Turisme - Palau de l’Abadia.
Organitza: EduCA Viladrau
Col·labora: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

La llista
Laia Fàbregas

Fidelitats
Diane Brasseur

G. La novel·la de Gaudí
Daniel Sánchez Pardos

La filla de la neu
Núria Esponellà

L’hospital dels pobres
Tània Juste

El secreto de la modelo...
Eduardo Mendoza

EXPOSICIONS
Fins al 12 d’octubre. Exposició Equívocs Intel·ligents, de Josep Uclés. A
l’Espai Art del Palau de l’Abadia.

Cinco esquinas
MarioVargas Llosa

Petons perduts
Carlota Valls

L’estiu és aquí!
Cinta Arasa

Amanida d’alvocat, tomàquet i tonyina
Ingredients
1 tomàquet d’amanir, 1 alvocat madur, vinagre balsàmic de mòdena, oli
d’oliva verge extra, tonyina en llauna i sal.

Recepta i imatge: www.lacuinadesempre.cat

Elaboració
Talleu l’alvocat per la meitat fins tocar l’os, obriu-lo amb un gir com si descargoléssiu una tapa i feu saltar les dues bandes. Talleu l’alvocat i el tomàquet a daus no massa grans. Saleu-ho tot barrejat i després incorporeu-hi el
vinagre de mòdena al gust. Feu el mateix amb oli d’oli verge extra de bona
qualitat. Remeneu-ho bé i deixeu-ho reposar almenys una horeta a la nevera.
Per emplatar, col.loqueu una base de tonyina amb un motlle rodó i feu pressió. Acabeu d’omplir el motlle amb l’amanida d’alvocat i tomàquet i feu també una lleugera pressió. Finalment, poseu-hi una mica de crema balsàmica
de mòdena i ja ho podeu servir.

XXI Festival del Comte Arnau
6 d’agost - 22 h. Double BasSing, a càrrec de Gemma Abrié i Miquel Àngel
Cordero. A l’Era d’en Serralta. Preu: 12 €
3, 10, 17 i 24 d’agost - 21 h. Els desitjos del Comte Arnau. Visita dramatitzada. Els dies 10 i 17, també sopar gastronòmic. Sortida del Palau de l’Abadia.
Els racons més suggestius de Sant Joan de les Abadesses en són l’escenari. La
vida del comte Arnau és el tema. Un recorregut dramatitzat i fascinant és
l’experiència. Viure una nit singular recorrent la vida del comte Arnau. Escenografies, decorats i actors fan possible immergir-se en un conte que representa la vida d’aquest mític personatge.
Visita dramatitzada > adults - 6 € / de 6 a 12 anys - 3 € / menors de 6 anys
- gratuït.
Visita dramatitzada i sopar gastronòmic > fins a 4 anys - gratuït / fins a 12
anys - 7 € / adults - 25 €. Places limitades. Venda de tiquets al Palau de
l’Abadia o per internet a www.santjoandelesabadesses.cat
20 d’agost - 21 h. Caminada nocturna Cercant les petjades del Comte Arnau.
Sortida de l’Absis del Monestir. Una passejada nocturna que ens descobreix els
camins que recorria el comte Arnau pels voltants de Sant Joan. Durant el recorregut hi ha una petita representació d’algunes escenes de la llegenda del comte
Arnau i un ressopó per a tots els participants. Per a participar en aquesta activitat és obligatori l’ús de calçat adequat i un lot o frontal.
Inscripcions a l’Oficina de Turisme.

