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SALUTACIÓ

Benvinguts a “Coses d'Albons¨. Ja som a la tardor i no imaginem millor manera 
de saludar-ho que amb aquest poema de Marti i Pol.

En aquest número comptem amb la col·laboració de la Nuri de Can Parlavà, en 
Josep Peiris, en Pep Leal, la Mireia Mena, l’Anna Blanch, la Maria Colomer, en 
Joan Hostench, La Divina, la Rosa de Cal Moreno, l’Àngels Recasens, en Fidel del 
Castillo i, per suposat, l’Ajuntament.

Una vegada més, volem animar-vos a participar d'aquest projecte i enviar-nos a 
cosesdalbons@gmail.com qualsevol... cosa d’Albons. Gràcies! 

Esperem que us agradi!

Foto: Carles Barba

Mandrosament els geranis frueixen
l'últim sol de la tarda.

Ja són lluny els xafogosos i dilatats capvespres
d'un estiu molt feixuc i,

a poc a poc,
revenen les profundes quietuds:
la mà es torna exigent, i l'ull, tenaç.

Comença la tardor, temps de creixença.

M.Martí i Pol



La Sala ha estat durant molts anys un lloc emblemàtic del poble. La fotos d’en 
Josep Peiris ens ho recorden. Per aquest ordre: festa de Sant Grau (1993), 
homenatge a la gent gran (1990), dos actes informatius al poble (1990), i 
desfilada de Carnaval (1998).

LA SALA DE TOTS I DE TOT



FESTA MAJOR 2021

Benvinguts a “Coses d'Albons¨. Una vegada 
més, tornem amb notícies i algunes de les coses 
que han passat els darrers temps.

Fotos: grup de Whatsapp Amics d’Albons

Foto: Carles Barba





DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

Aquest any, per celebrar l'11 de Setembre, Diada 
Nacional de Catalunya, vam tornar a pujar al Puig 
Segalar. L'acte es va celebrar conjuntament la gent 
d'Albons, Viladamat, La Tallada, Garrigoles i 
Verges. Un cop al Puig Segalar, a les 10.00 es va llegir 
un manifest i cantar Els Segadors.

Foto: Carles Barba



La Maria de Can Pidilla, amb 87 anys, ens ha explicat que al seu home Jaume
Viñas (que en pau descansi) el seu pare li havia comentat que a Albons fa molts
anys hi havia una campana molt gran a l’Església del poble. Tant gran que la
sentien tocar des de la Costa Roja i que quan hi havia tempestes la feien tocar. I
a més, tenia un nom molt bonic: La Berloca

Ja sabeu que amb la guerra es van destruir moltes coses... doncs la campana
Berloca també! Va acabar a daltabaix del campanar i és va trencar. Amb aquest
fet la Maria de Can Vermell (veïna del poble) en va agafar un tros i el va guardar
i quan, passats els anys, es va construir una nova campana, aquest tros s’hi va
afegir.

I continuem parlant d’Albons i de Sant Grau, i no sabeu què?

En temps de guerra, quan l’església cremava, en Francisco Viñas i en Marti Grau
(l’avi de Cal Bus) van anar a buscar el Sant Grau que hi havia a l’altar. El van ben
embolicar amb diaris, saques d’espart i herba de llistó i el van amagar a la
muntanya, a l’olivet de Can Pidilla. Ara és una pineda però durant molts anys hi
va quedar el forat d’on el Sant havia estat amagat. Hi han diverses persones que
ho van poder observar, perquè hi va estar fins que les coses es van calmar, el
van treure de l’amagatall i el van portar a l’església.

Actualment tenim el mateix Sant Grau, però restaurat, perquè havia quedat una
mica malmès amb al temps.

PARLANT AMB LA MARIA COLOMER

En Francisco Viñas i en Marti Grau. Sant Grau



L’HERBOLARI

El Romaní és de les plantes medicinals més abundants en el nostre municipi, per
això hem de donar-li un lloc privilegiat a la nostra farmaciola herbàcia. Igual que
la sàlvia, el romaní, és una de les plantes medicinals més versàtils, podem fer-la
servir en molts desequilibris corporals, fisiològics i emocionals. El seu nom està
relacionat amb la rosada del mar: Ros Marino.
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Com és tòpic podem fer un esperit o alcohol de romaní, fabulós. Per fer-ho
agafem de 150 gr de les branques florides de la planta per cada litre d’alcohol
de 95º. Deixarem macerar durant un novenari. Hem de tenir en compte que
l’ampolla ha d’estar ben tapada i s’ha de moure cada dia suaument. Si fem
directament l’esperit amb essència de romaní posarem 10 cl d’essència per litre
d’alcohol. Aquesta maceració és molt bona per problemes circulatoris i dolors
musculars.

Podríem fer un ungüent molt beneficiós per a tots els mals, sobretot per les
llagues. Posem en un pot de vidre oli d’oliva de bona qualitat, agafem la flor del
romaní (si no la trobem podem fer servir les fulles), les posem dins en parts
iguals d’oli i planta, s’enterra en fems calents, durant quaranta dies i quaranta
nits. Un cop hagin passat aquests dies es treu i tindràs un ungüent meravellós
per a qualsevol dolor i inflamació.

Per ús intern es prepara la infusió en proporcions de 20 gr de planta per un litre
d’aigua. D’aquesta infusió pots prendre dues tasses al dia abans dels àpats.

Es podria escriure un llibre sencer per explicar les virtuts d’aquesta planta, però
es pot resumir: és un bon estimulant antiespasmòdic i lleugerament diürètic, es
fa servir també per obrir la gana quan hi ha debilitat de l’estómac i del fetge.
També per a gasos intestinals, congestió de fetge, retards menstruals i
menstruacions escasses i doloroses. És un anticatarral, mucolític, cicatritzant i
regenerador cutani. I un regulador nerviós i cardíac.

Com essència floral (mètode Bach), el romaní ajuda a les persones a sentir-se
càlides i felices en els seus cossos, per aprendre a comunicar-se de manera
positiva i sortir de l'aïllament. L'essència afavoreix l'estat d'alerta, la claredat
mental i augmenta la vitalitat. També ajuda a l'autoconeixement.

Ara que ja sabeu totes les seves virtuts, quan passegeu per la muntanya no la
veureu només com una planta aromàtica amb un amb una olor molt agradable.

Pep Leal

L’HERBOLARI



TALLER DE GLOSA A ALBONS

Foto: Carles Barba

Eines per fer-se la festa: taller de
glosa a Albons i Verges

Els humans necessitem fer festa,
moments de compartir, de riure, de
trobada. Potser heu sentit parlar de la
glosa, o cançó amb text improvisat. Es
tracta d’un gran recurs per a aquest
objectiu. Alguns l’anomenen poesia
oral improvisada, tot i que potser seria
més un joc lingüístic popular que, això
sí, pot culminar en moments realment
màgics. El potencial poètic hi és, sens
dubte. Si mai en teniu ocasió, aneu a
veure unes albaes valencianes, una
simbombada a les a les festes de Sant
Antoni a Mallorca, o la cantada de
caramelles a Folgueroles, amb
l’improvisador amb més solera del
Principat, en Josep Casadevall,

“Carolino”. O, si voleu conèixer el
moviment de ressorgiment d’aquest
gènere, a l’Empordà comptem amb un
parell de trobades referents a tot el
país: el Glosadors sota el campanar, a
Verges (setembre) i el Combat
d'entronització del Rei o la Reina de les
Nyacres, a Espolla (juliol).

Les Reinetes Glosadores
Amb aquest xup-xup de base, a
Albons, l’estiu del 2019 van començar
unes trobades informals per aprendre
la tècnica de la glosa. Les trobades es
feien al Parc Agroecològic amb un grup
reduït de persones, que
s’autoanomenen les Reinetes
Glosadores. De seguida va venir la
pandèmia, i el taller es va aturar
durant uns quants mesos. Però en ser
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TALLER DE GLOSA A ALBONS

poca gent al grup, es va poder
reprendre al mes de maig, tan bon
punt el confinament total es va
acabar. Des d’aleshores, les trobades
no s’han aturat i han esdevingut un
espai obert per practicar la
improvisació de versos.

I aquest 2021, el projecte creix
Aquest mes d’octubre, amb més de
dos anys de camí a l’esquena, tocava
fer un pas endavant. En aliança amb la
gent de Verges que organitza el
combat de glosadors, s’ha eixamplat
l’equip que guia les sessions i s’ha
buscat el suport dels ajuntaments
d’Albons i Verges, que faciliten locals i
difusió. Així doncs, la proposta passa

per una nova edició del taller
d’iniciació a la glosa, durant aquest
mes d’octubre (els dies 4, 18 i 25), i la
represa de les trobades per practicar,
que sempre són obertes a tothom qui
hi vulgui assistir (encara que no
s’atreveixi a participar-hi).

No en tingueu cap dubte: val la pena.
La glosa és una eina festiva de primer
ordre, ens serveix en qualsevol reunió
familiar, sobretaula, en actes
protocol·laris, en una cercavila, en una
excursió…I també és una eina
educativa i d’apoderament personal
excel·lent, intuïm que fins i tot
terapèutica. Un regal de la cultura
popular.

SUCCESSOS

No és que vulguem ser El Caso, però més d’un es va preguntar a què es devia la
fumarada que es podia veure des de tot el poble. Per sort no va passar de un
vehicle de repart incendiat i la actuació dels bombers ho va extingir sense
problemes. L’Anna Blanch ens envia les fotos.



L’ARXIU D’EN JOSEP RECASENS
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OBRES

Foto: Carles Barba

L’Equip de Govern ens explica que a les obres del carrer Cases Verdes estan
solucionant els problemes d’aigua potable que es produïen diverses vegades
gairebé tots els mesos. També quedava aigua embassada quan plovia. Finalment
s’arreglarà tot el paviment del carrer.



LA DIVINA



L’EMPORDANET A ESCENA

En setembre torna a engegar el cicle anual de teatre familiar “L’Empordanet
a Escena”. Aquí teniu el programa. Us animeu?

Foto: Carles Barba



REFRANYS, SAVIESA POPULAR

A la tardor, ni fred ni calor.

Estiu que dura, tardor assegura.

A la tardor, surt el caçador.

La tardor és la primavera de l’hivern.
Per la tardor no feu festa major.

Pluja de tardor, pluja de saó.

Verdura per la tardor, per a tu sí per a mi no.

Tardor amb serenera, hivern amb ventera.

La murga i el rovelló són bolets de tardor.
L’hort de tardor manté el bon senyor.

Quan l'octubre és arribat sembra el sègol, l'ordi i el blat.

A casa del vinater, bona tardor i mal hivern.

La tardor porta tristor.

Per Sant Grau, el tord cau.

Foto Josep Monter en Pixabay



Fricandó de vedella
Ingredients:
1kg de vedella, 50gr de moixernons secs o bolets,
2 cebes trinxades, 2 tomates trinxades, 1 got de vi 
blanc, 1 raig de brandi , Farina, oli,, sal i aigua
Per la picada: Un grapat d’ametlles torrades, un parell d’alls, julivert picat.

Elaboració:
Primer posar els moixernons 2 hores en remull.
Salem la carn, l’enfarinem i la fregim en abundant oli. La reservem i trinxem la 
ceba ben petita i la fregim amb el mateix oli de la carn. Quan la ceba agafi color 
i afegim la tomata (si pot posar una mica de bitxo). I tirem un polsim de sucre a 
aquest sofregit. Anem remenat fins a que quedi ben caramel·litzat i lligat.
Ara incorporem la carn donem unes voltes i després flamegem, amb una mica 
de conyac. I afegim el got de vi blanc i l’aigua. Que cobreixi tota la carn, ho 
salem, ho tapem i que cogui de 35 a 40 minuts. 
Fem la picada amb una mica de julivert, all, ametlles i quan faltin 10 minuts ho 
tirem tot junt amb els bolets i que acabin de coure junt.

Rollitos de lenguado
Ingredients:
3 llenguados tallats a filets (12), 12 gambes o llagostins 
(amb la gamba el suquet quedarà més vermell), crema 
de llet 300 gr, esferes de salmó, cibulet.

Elaboració:
Pelarem les gambes i en separem les closques. I en una cassola petita i afegim 
un bon raig d’oli i aboquem els caps i les closques. Ho salem i anem aixafant 
perquè surti tot el suc.
Afegim la nata i deixem que s’integrin tots els ingredients. Ho deixem uns 10 
minuts, en acabat ho passem a un colador xinés i reservem.  Salpebrem al gust 
tots els filets de llenguado. Agafem les cues que tenim pelades i les anem 
col·locant en un extrem del filet i anem enrotllant. Ho tanquem amb un 
escuradents.
Escalfem el forn a 180 graus.
Posem tots els rotlles en una plata que tenim reserva. Ho coguem al forn 15 
minuts. Traiem els escuradents, decorem amb  el cibulet. 

RECEPTES DE LA ROSA DE CAL MORENO



Ajuntament d’Albons 
Telèfon: 972 788 005
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 
09:00 a 13:00h i dilluns de 18:00 a 20:00h

Correus:
De dilluns a divendres de 09:00 a 09:30h

Dispensari mèdic: de dilluns a dimecres de 11:30 a 
14:00 h i divendres de 08:00 a 11:00h 
Per demanar hora podeu trucar a l’horari indicat al
972 765 085 o de 08:00 a 20:00h al CAP de l’Escala:    
972 776 060

Farmàcies
Albons: 972 765 106
Bellcaire: 972 788 471
Verges: 972 780 034

Hospitals
Hospital de Figueres: 972 501 400
Hospital Josep Trueta: 972 940 200

Transport
RENFE: 902 320 320
SARFA: 902 302 025

Serveis Especials Generalitat
Emergències: 112
Violència de Gènere: 016
Bombers: 112
CatSalut: 061
Gencat.cat: 012
Ajuda a nens i adolescents: 900 202 010

SERVEIS I TELÈFONS



Continuem lluitant contra la Covid encara que cada vegada estiguem més gent 
vacunats. Tot i això, no hem de baixar la guàrdia.


