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Grup Fotogràfic Abadesses
El Grup Fotogràfic Abadesses ha organitzat pel 8 de juny la tercera edició
del ral·li fotogràfic. Les bases per participar-hi són les següents:
Participants:
Hi haurà dues categories: menors de 16 anys - majors 16 anys.
Fer fotografies amb el cor.Per cada participant que s’inscrigui al ral·li fotogràfic, el Grup Fotogràfic Abadesses donarà 1€ per a la investigació en la
cura de la miopatia miotubular. Una malaltia que afecta 1 de cada 50.000
nounats.
Modalitat:
Únicament digital en format JPEG. Les fotografies s’hauran de lliurar in situ
als ordinadors del camp base entre les 10 i les 19 h.
Temes:
Tres, que es donaran a conèixer el mateix dia de les inscripcions. Camp
base: Plaça de l’Abadia, Sant Joan de les Abadesses.
Premis:
Categoria “Quan caure no feia mal” (menors de 16 anys)
Tema 1: Trofeu + lot de productes
Tema 2: Trofeu + lot de productes
Tema 3: Trofeu + lot de productes
Categoria majors de 16 anys
Premi a la millor sèrie: 150€ + Trofeu + lot de productes
Tema 1: Trofeu + lot de productes
Tema 2: Trofeu + lot de productes
Tema 3: Trofeu + lot de productes
Categoria “Soms de Girona”
Trofeu + lot de productes + i impressió de gran format gentilesa de Marcomueble, a la millor sèrie d’un/a autor/a resident a les comarques gironines.

1 de juny - 12.30 h. Concert de la Coral Canta – conservatori, a càrrec del
Conservatori Municipal de Música de Barcelona. Al Monestir.
9 de juny - 17 h. Concert de fi de curs a càrrec de la Coral Jaume Nunó.
Al Palau de l’Abadia.
1 de juny - 18 h. Conferència Tres grans dones, tres vides increïbles. Els
fets i secrets d’unes dones úniques a la història, a càrrec de Josep Maria
Rex. Al l’Auditori Jaume Nunó.
8 de juny - de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. Ral·li fotogràfic. A la plaça de
l’Abadia.
Col·labora: Ajuntament de Sant Joan
15 de juny - 18 h. Entrega de premis del ral·li fotogràfic. Al Palau de l’Abadia.
15 de juny - de 20.30 a 22 h. XVIII Nocturna Classic Rally. Sortida al
passeig Comte Guifré.
Col·labora: Ajuntament de Sant Joan
16 de juny. Aplec de Sant Antoni. A les 11.30 i a les 16.30 h, sardanes amb
la Cobla Foment del Montgrí; a les 12.30 h, Missa; a les 14 h, dinar popular.
A l’Ermita de Sant Antoni.
Col·labora: Ajuntament de Sant Joan

23 de juny - 21 h. Revetlla de la Vila Vella. Sopar-pícnic popular. Tot seguit, correfoc a càrrec de les Diabladesses amb la participació dels xics.
Ball amb Amadeu & Cia, coca i vi dolç per a tothom. A la plaça Major.
Col·labora: CE Abadessenc i Ajuntament de Sant Joan
24 de juny - 18 h. Audició de sardanes a càrrec de la Cobla Vila d’Olesa.
Al passeig Comte Guifré.
2 de juny - 10 h. Festa de l’arbre. Punt de trobada a la plaça de l’Abadia.
Organitzat conjuntament amb l’Institut Escola Mestre Andreu
4 de juny - 19 h. Presentació del número 314 de la Revista de Girona. Al
Palau de l’Abadia.
Organitzat conjuntament amb la Diputació de Girona
7 de juny - 19 h. Presentació del poemari Colors Primaris, a càrrec de
Gemma Arimany, acompanyada de la rapsode Montse Maestre i el músic
Arnau Tintó. A la biblioteca Josep Picola.
7 de juny - 19 h. Presentació del Festival Clownia. A la plaça Major.
7 de juny - 20 h. Mostra gastronòmica Atipa’t de tapes. A la plaça Major.
Organitzat conjuntament amb la Unió de Botiguers
8 de juny - 18 h. Conferència Tres catalans de la tercera Espanya, a càrrec
d’Hilari Raguer. Al Palau de l’Abadia.

9 de juny - de 6 a 14 h. Mercat del trasto. A la Coromina del Bac.
11 de juny - 18 h. Inauguració de l’exposició de pintura dels alumnes de
l’Escola d’Art de Sant Joan. Al Palau de l’Abadia.
23 de juny - 18 h. Recepció de la Flama del Canigó. Al Claustre del Monestir.
23 de juny - 18.30 h. Espectacle infantil a càrrec de Cia. Pau Palaus. A la
plaça de l’Abadia.

L’art de portar gavardina Vindràs amb mi després... 100 secrets dels oceans
Sergi Pàmies
Mar Bosch Oliveras
E. Garcés i D. Closa

27, 28, 29 i 30 de juny. Festival Clownia. Tota la programació a
www.clowniafestival.cat i www.santjoandelesabadesses.cat
PER VISITAR
De l’11 al 30 de juny. Exposició dels alumnes de l’Escola Municipal d’Art.
Al Palau de l’Abadia.
Fins al 21 de juliol. Exposició Guinovart a l’Abadia de Sant Joan de les
Abadesses: Sant Joan de les Abadesses a Guinovart. Al Palau de l’Abadia.

Més que ràbia
Emili Bayo

L’hora novena
Alice McDermott

Una bala per al record
Maite Carranza

VISITES GUIADES
1, 8, 15, 22 i 29 de juny - 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
13 de juny - 16 h. Visita guiada al Monestir en francès. Punt de sortida:
Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia.
Organitza: País d’Art i d’Història - PAH

En Pep ja sap comptar
A. Parker i N. Dentchfield

La porta dels tres panys
Sonia Fernández-Vidal

La història de l’Iqbal
Francesco D’Adamo

Sopa de maduixes
Ingredients per a 4 persones: 500 gr de maduixes, el suc d’una taronja, el
suc d’una llimona, un raig de vinagre balsàmic, pell de llimona, 50 gr de
sucre i 40 ml d’aigua.
Variants: podeu decorar la sopa amb altres fruites com kiwi, taronja, nabius,
gerds, cireres... També es pot servir amb una bola de gelat.
Elaboració: feu un almíbar amb el sucre i l’aigua. Remeneu-los bé i un cop
arrenqui el bull espereu un minut aproximadament (que es fongui es sucre)
i ja podreu apagar el foc. Deixeu-lo refredar a temperatura ambient. Mentrestant, prepareu les maduixes. Renteu-les bé sota l’aixeta i retireu les fulles
verdes i la part més blanca de les maduixes. Reserveu un parell de maduixes
per persona per decorar el plat. Un cop l’almíbar sigui completament fred,
poseu-lo dins d’un recipient amb les maduixes. Afegiu-hi el suc de la taronja i la llimona, i una culleradeta de vinagre balsàmic. Tritureu la barreja fins
deixar-ho ben fi i reserveu la sopa a la nevera almenys dues hores, que agafi
fred. Per emplatar, col·loqueu unes fruites al fons del plat i aboqueu-hi la
sopa. Poseu-hi també trossets de fruita per sobre.

Recepta i imatge: www.lacuinadesempre.cat

Festival Clownia
La sisena edició del Festival Clownia tindrà lloc del dijous 27 fins al diumenge 30 de juny. El festival va penjar el cartell d’entrades esgotades a mitjans del mes de març.
Seguint la dinàmica de les edicions anteriors, el Clownia torna a sorprendre
amb un cartell internacional on destaca la mítica orquestra colombiana de
salsa La-33 i la presència de grans noms de la música festiva actual catalana,
tant consolidats com emergents, com Oques Grasses, Buhos, Doctor
Prats, Strombers i Elèctrica Dharma.
Els primers confirmats van ser Green Valley Band, Balkan Paradise Orchestra, Judit Neddermann, els madrilenys Tremenda Jauría i el grup valencià Mafalda. Els acompanyen els grans grups de música festiva catalana
actual, molts dels quals ja son habituals al Clownia, com Oques Grasses que
hi interpretaran el seu celebrat disc nou Fans del Sol, Buhos, Doctor Prats i
Itaca Band.
A més, els assistents també podran gaudir de l’actuació de Joan Dausà,
Strombers i Pupil·les, entre altres. Els DJ residents seran el tarragoní Dj
OGT i les Malandras Djs, una proposta nascuda a Caracas, que omplirà la
pista de la millor música llatina.
Enguany, per primera vegada, s’hi sumen propostes de circ de països com
el Brasil i Kènia.

