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Pabordes de Sant Isidre
Els dia 15 de maig tindran lloc les activitats més tradicionals de Sant
Isidre a Sant Joan de les Abadesses.
A les 10.30 h hi haurà l’Ofici en honor a Sant Isidre al Monestir; a partir
de les 11 h, es farà la benedicció de tractors i la desfilada pels principals
carrers de la vila. A continuació, tindrà lloc la gimcana de tractors.
A partir de les 14 h, al restaurant Els Pagesos (Cooperativa SAT – Sant
Antoni de la Miranda), hi haurà el dinar de germanor i, a continuació, un
espectacle.
Els tiquets es poden comprar, fins al 13 de maig, a l’Oficina de Turisme a un
preu de 20€ els adults i 10€ els infants fins a 12 anys. Per als socis i sòcies
serà gratuït.
Aquestes activitats estan organitzades pels Pabordes de Sant Isidre, amb la
col·laboració de la Cooperativa Agrícola SAT Sant Antoni de la Miranda,
l’Ajuntament de Sant Joan, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Diputació de Girona i el Consell Comarcal
del Ripollès.

SEGONA CATALANA (DISSABTES A LES 16 h)
5 de maig. CE Abadessenc A - CF Palafrugell A

5 de maig - 12 h. 2a entrega dels Guardons Emma de Barcelona. A continuació, conferència Llengua, país i escola, a càrrec de Teresa Casals. A
l’Auditori del Palmàs.

19 de maig. CE Abadessenc A - UE Tossa A
QUARTA CATALANA (DISSABTES A LES 18 h)
5 de maig. CE Abadessenc B - CF Les Planes A
INFANTIL B (DISSABTES A LES 12 h)

15 de maig. 54a 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.

12 de maig. Fundescam B - UE Sant Vicenç de Torelló B
26 de maig. Fundescam B - CF Riudeperes A

19 de maig - de 10 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h. Donació de sang. A l’edifici
Mestre Andreu.

ALEVI A (DISSABTES A LES 11 h)
12 de maig. Fundescam A - CF Esplais A
26 de maig. Fundescam A - FC Escala B

1 de maig. 29a caminada popular. Més informació a www.uesantjoan.cat

5 de maig - 11 h. Lliurament de premis del I Concurs fotogràfic 3 Dies
Trial Santigosa. Al Palau de l’Abadia.
Organitzat conjuntament amb el Grup Fotogràfic Abadesses
Col·labora: Ajuntament de Sant Joan.

26 de maig - 18 h. Representació Les Abadesses de Sant Joan. Al Palau de
l’Abadia.
27 de maig. 25è aniversari de la Coral Jaume Nunó. A les 12.30 h, concert
de la Cobla Principal de Terrassa, al Teatre Centre. A les 14 h, dinar popular
al Casal Jaume Nunó - El Palmàs. A continuació, concert a càrrec de la Coral Jaume Nunó.
Col·labora: Ajuntament de Sant Joan.
27 de maig - 18 h. Audició de sardanes amb la Cobla Principal d’Olot. Al
passeig Comte Guifré.

6 de maig. Diada del Circ a la Ruta del Ferro. Al Parc de l’Estació. Organitzat conjuntament amb l’Associació d’Arts del Circ del Ripollès i Cercacirc.
12 de maig - 18 h. Inauguració de l’exposició ...Cert fenomen que anomenem escultura de Salvador Juanpere. A l’Espai Art del Palau de l’Abadia.
13 de maig - 10 h. Festa de l’arbre. Visita guiada a càrrec dels alumnes
d’ESO de l’Institut Escola Mestre Andreu. Punt de trobada a la plaça de
l’Abadia.
Organitzat conjuntament amb l’IE Mestre Andreu.
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19 de maig - de 10 a 13 h. 4a trobada de puntaires. A continuació, dinar
popular obert a tothom. Cal fer reserva prèvia a l’Oficina de Turisme. A la
plaça Major.
20 de maig - de 6 a 14 h. Mercat del Trasto. A la Coromina del Bac.
20 de maig. Sortida a Sant Feliu de Guíxols i la Fundació l’Olivar de Ventalló. Inscripcions a l’Oficina de Turisme fins al 13 de maig.
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PER VISITAR
Del 12 de maig al 16 de juliol. Exposició Exposició ...Cert fenomen que
anomenem escultura de Salvador Juanpere. A l’Espai Art del Palau de
l’Abadia.
VISITES GUIADES
5, 12, 19 i 26 de maig - 12 h. Sant Joan de les Abadesses, la joia del romànic. Punt de sortida: Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia.
Organitza: Terra de Comtes i Abats

A la recerca de la...
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Elif Yemenici

Vaset de crema xantillí amb coulis de maduixa
Ingredients per 4 persones: 500 gr de nata per muntar, 100 gr de sucre,
aroma de vainilla, 300 gr de maduixes, el suc de mitja llimona, un tap
d’essència de vainilla, 100 gr de sucre, 70 ml d’aigua i peces decoratives de
xocolata (neules, carquinyolis, galetes...). Variants: podeu fer la mateixa recepta amb altres tipus de fruita o combinades.
Elaboració: renteu les maduixes i talleu-ne la part superior. Reserveu les
més maques per decorar els vasets al final. La resta, poseu-les dins un bol
tallades per la meitat, afegiu-hi el suc de mitja llimona i un tap d’essència de
vainilla. Poseu 70 ml d’aigua i 100 gr de sucre a bullir per fer l’almívar. Un
cop arrenqui el bull, manteniu-ho un minut i apagueu el foc. Espereu 5 minuts que perdi escalfor. Seguidament, ja podeu abocar l’almívar al bol de les
maduixes. Tritureu-ho tot ben fi i ja teniu el coulis fet. Deixeu-lo refredar i
un cop fred poseu-lo a la nevera.
Poseu la nata per muntar en un bol, que estigui ben freda. Tireu-hi un tap
d’essència de vainilla a la nata. Munteu la nata i afegiu-hi el sucre.
Poseu una base de coulis al fons dels vasets. Ompliu el vaset amb la nata
muntada, deixant un forat al mig. Ompliu aquest forat amb més coulis i
decoreu amb una maduixa i alguna peça de xocolata.

Festa del circ
La festa del circ torna al Parc de l’Estació. El diumenge 6 de maig, de les 11
a les 18 hores, s’hi podran trobar un munt d’activitats per a les famílies:
malabars, diàbolo, equilibris, bombolles gegants, jocs col·laboratius, funambulisme, hula hop...
Al matí, a les 12.45 hores, hi haurà un espectacle amb Cerca Circ, i a la
tarda, animació amb el mag Gepis i el pallasso Chinchón, entre altres
sorpreses. Totes les activitats són gratuïtes.
Es tracta d’una iniciativa de l’Associació d’Arts del Circ del Ripollès i CercaCirc, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i el
suport del restaurant La Ruta del Ferro.
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