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Associació de Dones
L’Associació de Dones organitza una sortida al teatre Poliorama, el
dia 24 de febrer, per veure l’obra La tendresa. Les inscripcions es poden fer a l’Oficina de Turisme i el preu és de 30€ per les sòcies i 35€
per les no sòcies.
La tendresa narra la història d’una reina una mica maga i les seves
dues filles, que viatgen en l’Armada Invencible, obligades per Felip II a
casar-se en matrimonis de conveniència amb nobles anglesos després
d’haver envaït Anglaterra.
La reina Esmeralda odia els homes perquè sempre li han condicionat
la vida i li han robat llibertat, així que no està disposada a permetre
que les seves filles tinguin el mateix destí que ella. Quan l’Armada passa a prop d’una illa que la reina considera deserta, provoca una gran
tempesta que enfonsa el vaixell on viatgen. El seu pla és quedar-se a
viure en aquesta illa amb les seves filles per no haver de tornar a veure
mai més cap home.
El problema és que escullen una illa on des de fa vint anys hi viu un
llenyataire amb els seus dos fills, que s’hi van amagar per no tornar
a veure una dona en la seva vida. Quan la reina i les dues princeses
descobreixen que no estan soles, es vesteixen d’homes per protegir-se.
I aquí comencen les aventures, els embolics, els enamoraments i les
confusions.

SEGONA CATALANA (DISSABTES A LES 16 h)
2 de febrer. CE Abadessenc A – CF Sant Jaume de Llierca A
16 de febrer. CE Abadessenc A – CF Base Roses A

QUARTA CATALANA (DISSABTES A LES 18 h)
9 de febrer. CE Abadessenc B – UE Sant Miquel de Campmajor A
23 de febrer. CE Abadessenc B – CF Les Preses A

CADET A (DISSABTES A LES 10 h)
2 de febrer. Fundescam A - CE Banyoles B

2 de febrer - 19 h. Projecció fotogràfica Els meus mons en miniatura, a
càrrec de Joan Pous, amb motiu del 2n aniversari del Grup Fotogràfic
Abadesses. A l’Auditori del Palmàs.

24 de febrer. Recollida del pessebre al cim del Taga.
Més informació a www.uesantjoan.cat

24 de febrer. Sortida al teatre Poliorama per veure l’obra La tendresa.
Més informació i inscripcions a l’Oficina de Turisme.

16 de febrer. Fundescam A - At. Sant Ponç B
1 de febrer - 18 h. Inauguració de l’exposició Del Centre Montserrat a la
ALEVI C (DISSABTES A LES 10.30 h)
2 de febrer. Fundescam C - AE Roses E
16 de febrer. Fundescam C - Joventut Sant Pere Màrtir A

BENJAMI B (DISSABTES A LES 10.30 h)
16 de febrer. Fundescam B - AEC Manlleu C

Fundació MAP, amb motiu de la celebració dels 50 anys de la Fundació
MAP. Al Palau de l’Abadia.
Organitza: Fundació MAP
Col·labora: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
9 de febrer - 18 h. Conferència de l’ONG Agermanament sense fronteres.
Al Palau de l’Abadia.

23 de febrer - 18 h. Inauguració de l’exposició Clar i fosc de l’artista Àlex
Nogué. A l’Espai Art del Palau de l’Abadia.
		
PER VISITAR
De l’1 al 24 de febrer. Exposició Del Centre Montserrat a la Fundació
MAP, amb motiu de la celebració dels 50 anys de la Fundació MAP. Al
Palau de l’Abadia.

La terra maleïda
Juan Francisco Ferrándiz

Tu no mataràs
Julia Navarro

La filla del rellotger
Kate Morton

Mentiders
Elisabeth Lockhart

Estudios de lo salvaje
Barbara Baynton

La batalla por Skandia
John Flanagan

Del 23 de febrer al 5 de maig. Exposició Clar i fosc de l’artista Àlex Nogué. A l’Espai Art del Palau de l’Abadia.
Horari de visita de les exposicions:
De dilluns a dissabte, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.
Diumenges de 10 a 14 h.
VISITES GUIADES
2, 9, 16 i 23 de febrer - 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

500 secrets adolescents
Adolescents.cat

Neu
Sam Usher

El regalo del abuelo
A. Zamora i Rabbit’s Hallow

Fideus a la cassola amb barreja de bolets
Ingredients per 4-6 persones: 40 gr de barreja de bolets deshidratats, 500
gr fideus (nº 4 o 5), 1 ceba, 1 pebrot verd, 2 grans d’all, 2 fulles de llorer, 1
litre i mig de brou (verdura o pollastre), 250 gr de tomàquet fregit, 200 gr de
cuixa de pollastre sense os, 200 gr de costella de porc, 50 gr de xoriç, 50 gr
de pernil salat, 1/2 copa de vi blanc, oli d’oliva, pebre negre i sal.
Elaboració: renteu els bolets, poseu-los en un bol amb aigua i els deixeu
hidratar mínim 20 minuts. Talleu a daus la carn, el xoriç i el pernil salat, i
trinxeu la ceba i el pebrot. Poseu a escalfar un bon raig d’oli d’oliva en una
cassola i salpebreu la carn. Daureu la carn i, quan hagi agafat color, afegiu-hi
els alls sencers, les fulles de llorer, la ceba i el pebrot, i deixeu-ho sofregir tot
plegat. Quan la ceba sigui transparent, ja hi podreu afegir el xoriç i el pernil.
Remeneu durant un parell de minuts i afegiu-hi els bolets hidratats sense
l’aigua, que heu de conservar. Tireu-hi un bon raig de vi blanc i deixeu-ho
coure uns minutets fins que s’evapori l’alcohol. Poseu a escalfar el brou i
afegiu-hi l’aigua d’hidratar els bolets (no la tireu tota, ja que al fons hi pot
quedar sorra). Un cop s’ha evaporat l’alcohol del vi, afegiu-hi el tomàquet i
ho deixeu coure 5 minuts. Incorporeu els fideus i deixeu que es torrin una
mica, tot remenant durant 2 o 3 minuts. Aboqueu-hi el brou fins que ho cobreixi tot i saleu-ho una mica. Quan els fideus estiguin cuits, rectifiqueu de
sal i pareu el foc. Deixeu reposar el plat uns 10-15 minuts abans de servir-lo.

Del Centre Montserrat a la Fundació MAP
L’exposició Del Centre Montserrat a la Fundació MAP, realitzada
amb motiu dels 50 anys de serveis a les persones amb discapacitat al
Ripollès, farà parada a Sant Joan de les Abadesses. Després d’haver
visitat Ripoll, Campdevànol i Sant Pau de Segúries, la mostra es podrà
veure al Palau de l’Abadia de Sant Joan durant gairebé tot el mes de
febrer: des del dia 1 fins al 24.
El divendres dia 1, a les 6 de la tarda, l’Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses farà un acte d’inauguració, que comptarà amb la presència de representants, treballadors/es i persones ateses de la Fundació MAP. La mostra consta d’11 panells amb imatges i textos que repassen la trajectòria dels 50 anys, explicant els orígens, l’evolució, el
present, el futur i també algunes vides de persones ateses a l’entitat.
Els materials amb què esta feta, cartró i teixit, són reciclables amb la
voluntat de fer una mostra respectuosa amb el medi ambient, lleugera
i modulable, per adaptar-se als diferents espais. Aquesta acció de divulgació i sensibilització compta amb el suport del Consell Comarcal
del Ripollès.

Recepta i imatge: www.lacuinadesempre.cat

