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Jovent Actiu Santjoaní
El dia 4 d’agost tindrà lloc la quarta edició del Carnaval d’Estiu a Sant
Joan, organitzat pel JAS.
A les 20 h es farà la concentració 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 de macarrons, pollastre a
la brasa amb patates, pa, vi, aigua i postre. El preu és d’11€ i els tiquets es
poden adquirir a la Cafeteria l’Abadia, a l’Oficina de Turisme i a la piscina.
A les 23.30 h 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 Limonetty i DJ del JAS fins al
final de festa. L’entrada és gratuïta i hi haurà preus populars.

3 d’agost - 14 h. Arrossada popular. Al Casal Jaume Nunó
2, 9, 16 i 23 d’agost - 21 h. XXII Festival del Comte Arnau. Els desitjos del
Comte Arnau - visita dramatitzada. Venda d’entrades a l’Oficina de Turis4 d’agost - a partir de les 20.30 h. Carnaval d’estiu.

6 d’agost - 18 h. Sardanes amb la Cobla Foment del Montgrí. Al passeig
Comte Guifré.
13 d’agost - 18 h. Sardanes amb la Cobla Berga Jove. Al passeig Comte
Guifré.
15 d’agost - 18 h. Sardanes amb la Cobla Genisenca. Al passeig Comte
Guifré.
20 d’agost - 18 h. Sardanes amb la Cobla Bisbal Jove. Al passeig Comte
Guifré.
27 d’agost - 17 h. VII Concurs de colles impovisades amb la Cobla Principal d’Olot. Al passeig Comte Guifré.

me - Palau de l’Abadia.
5 d’agost - 22 h. XXII Festival del Comte Arnau. El Comte Arnau, a càrrec del Teatre de l’Aurora. Al Teatre Centre. Preu de l’entrada 12€ (abonament per als 3 espectacles, 30€). Venda de localitats al Palau de l’Abadia.
12 d’agost - 22 h. 7è Festival de Música Antiga dels Pirineus. El Grial,
lament de Perceval, a càrrec de la Capella de Ministrers. Al Claustre del
Monestir.
Organitzat en col·laboració amb el Festival de Música Antiga dels Pirineus.
13 i 20 d’agost - 12 h. Visita Descobrim Sant Joan a través de la música.
Al Palau de l’Abadia.
13 d’agost - 22 h. Concert Trànsit: una vetlla pel mil·lenari de l’expulsió
de les Abadesses de Puig Alt del Ter, a càrrec de la Comitiva Flordeneu.
Al Palau de l’Abadia.
Organitzat conjuntament amb la Comitiva Flordeneu.

19 d’agost. 24a Festa del carrer Beat Miró. A partir de les 10 h, inflables; a
les 22 h, ball a càrrec del Tren d’Olot.
Col·labora: Agrupació sardanista de Sant Joan

19 d’agost - 19 h. Espectacle infantil El Circ Filixic, a càrrec de la Companyia Filigranes. Al passeig Comte Guifré.

19 d’agost - 21 h. XXII 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.
PER VISITAR
Fins a l’1 d’octubre. Xavier Escribà: l’ànima als dits, de Xavier Escribà. A
l’Espai Art del Palau de l’Abadia.

El setè àngel
David Cirici

Si no puc volar
Estel Solé

El que et diré quan et...
Albert Espinosa

VISITES GUIADES DINS EL XXII FESTIVAL DEL COMTE ARNAU
De l’1 al 27 d’agost - de dimarts a divendres i diumenges a les 12 h; dissabtes 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 dimarts - 10.30 h. Rastres d’animals. Descobrint la vida al bosc.
Punt de trobada a l’Oficina de Turisme - Palau de l’Abadia.
Organitza: EduCA Viladrau

El monarca de las sombras
Javier Cercas

Tierra de campos
David Trueba

Escrito en el agua
Paula Hawkins

Col·labora: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Tots els dijous - 10.30 h. Els secrets del bosc. Un bosc ple de secrets. Punt
de trobada a l’Oficina de Turisme - Palau de l’Abadia.
Organitza: EduCA Viladrau
Col·labora: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

El meu primer llibre...
Magalí Clavelet

Descobrim la granja
Emmanuelle Lepetit

Robin dels boscos
Coralie Vallageas

Pop al forn a la murciana
Ingredients: 1 pop de 2 o 3 quilos congelat, 1 got de vi blanc, 1/2 got de
brandi, 1 llauna de cervesa, el suc d’una taronja, 3 o 4 grans d’all, pebre en
gra, fulles de llorer, oli d’oliva verge extra, llimona i sal.

Festival del Comte Arnau
5 d’agost - 22 h. El Comte Arnau - Teatre de l’Aurora. Al Teatre Centre. Preu:
12 €

Elaboració: deixeu descongelar el pop a temperatura ambient i netegeu-lo
bé, especialment les ventoses i, un cop ben net, traieu-li el bec. Tireu un bon
raig d’oli d’oliva a la safata de forn, col·loqueu-hi el pop a sobre i ruixeu-lo
amb una mica més d’oli. Poseu-hi les fulles de llorer, els grans de pebre, els
alls sencers i el suc d’una taronja. Tireu-hi també el vi blanc, el conyac i la

Sortida del Palau de l’Abadia.

cervesa sencera. Poseu-hi una mica de sal, però poca, que el pop ja en té.

és l’experiència. Viure una nit singular recorrent la vida del comte Arnau.

2, 9, 16 i 23 d’agost - 21 h. Els desitjos del Comte Arnau. Visita dramatitzada.
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
Escenografies, decorats i actors fan possible immergir-se en un conte que
representa la vida d’aquest mític personatge. Preu 6 €. Venda de tiquets al
Palau de l’Abadia o per internet al web www.santjoandelesabadesses.cat.
19 d’agost - 21 h. Caminada nocturna Cercant les petjades del Comte Arnau.

Recepta i imatge: www.lacuinadesempre.cat

Poseu-lo al forn a uns 220 graus durant 45 minuts. Passat aquest temps,
traieu-lo del forn, doneu-li la volta i torneu-lo a enfornar uns 45 minuts
més. Un cop hagi passat aquest temps, punxeu el pop i comproveu que la
carn sigui tova. Si li falta una mica, deixeu-lo al forn. Si la carn està tova, un
ganivet entrarà sense cap resistència. Un cop cuit, ja el podeu tallar a trossos
grans. Ruixeu cada tros de pop amb una mica de suc de llimona i serviu el
pop tebi, amb un raig d’oli d’oliva verge extra per sobre.

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.

