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Qui som i què fem

Disseny i composició: Àngels Recasens Ferrer, Sara Borrell Palé
Amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Albons

Han col·laborat en aquest número: Àngels Recasens, Ajuntament d’Albons, Club Esportiu d’Albons, 
Francesca Ferrer, Joan Hostench, Joaquima, Josep Baus,  Josep Peiris i Rosa de cal Moreno

Imatge de la portada: final del recorregut de la 1a Marxa BTT d’Albons (Foto de Xavi Vega)

Si us interessa rebre el butlletí en línia us podeu subcriure al nostre correu, cosesdalbons@gmail.com, 
o bé us el podeu descarregar de la pàgina web www.albons.cat/el-butlleti

Curiositats del mes febrer

Per Sant Blai remena la cua l’all.

Per Santa Eulàlia sembra la patata.

Per la lluna nova de febrer esporga l’oliver.

Poesia de 
febrer 

A la una canta el gall,

a les dues la gallina, 

a les tres el rossinyol,

i a les quatre ja és el dia.

Recordant embarbussaments
La Joaquima ens explica un parell d’embarbussaments 
típics de la cultura catalana. A veure si sou capaços de no 
equivocar-vos! 

Bon dia, senyora! Vinc de part de la senyora.  La 
senyora em fa venir a veure la senyora, si s’enyora 
o no s’enyora. Senyora, digui a la senyora que la 
senyora no s’enyora.

La gràcia d’aquest és que els mateixos sons es combinen 
formant paraules diferents. 

En Pau Pere Peret Pintor, destinat a Portugal per 
pintar pots, potets i  potingues per posar-hi pebre 
picant.

I aquest és un embolic de  paraules que comencen amb P.

Apa, a practicar. I en veu alta!
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Arribada dels Reis Mags
AQUEST ANY ELS REIS VAN REPARTIR REGALS A DINS DE L’ESGLÉSIA

Foto de Josep Baus

Foto de Josep Baus
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El passat 11 de desembre de 2016 es va 

celebrar a Albons la primera edició de 

la Marxa BTT, organitzada pel Club 

Esportiu Albons amb l’ajuda de més 

de 30 voluntaris del poble.

La prova constava de dos circuits. El circuit de 

la marxa curta, de 22 km i 550 m de desnivell positiu, 

estava pensat per a aquelles persones que volien 

gaudir d’un matí de BTT sense cansar-se massa. 

Els més ràpids en aquesta modalitat van ser Ramon 

Batlle, Alexandre Lladó i Ivan Guillen en homes, 

i Manoli Melero, Natàlia Cebrià i Laura Vilardell en 

dones.

El circuit de la marxa llarga, de 35 km i 900 m 

de desnivell positiu, era apte només per als més 

valents, gent habituada al ciclisme de muntanya 

i que tingués ganes de patir en un circuit que 

molts van qualificar de “trenca-cames”, per la 

seva elevada exigència i els constants desnivells. 

Espectaculars temps dels tres primers classificats 

en la distància llarga amb podi de Marc Trayter, Adrià 

Garcia i Jaume Pereira en homes, i Núria Surià, Eva 

Martin i Ania Fontanet en dones.

L’entrega de premis va anar a càrrec de 

Joan Hostench, com a alcalde; Raül Requena, 

com a regidor d’esports, i Robert Guàrdia, com a 

president del Club Esportiu Albons.

Gràcies a tots els establiments del sector 

del ciclisme que van col·laborar en 

aquesta primera edició, es van sortejar 

més de 2.000 € en productes per la 

bicicleta entre tots els participants.

E l Club, que sempre ha apostat pel lema “Que 

no falti de res”, treballa perquè les proves que 

organitza siguin de qualitat, per això ja ha anunciat 

que posarà un límit de participants per mantenir 

l’esperit de poble i no massificar els esdeveniments.

En vista del grau de satisfacció dels més de 300 

participants en la prova, ja s’està preparant una 

segona edició d’aquesta prova pel mes de desembre 

del 2017, amb algunes novetats com ara un circuit 

pensat per als més petits.

Club Esportiu Albons

L’ambient a la zona del podi - Foto de Mercè Mañach Podi femení dels 35 km - Foto de Miquel Calvet

1a Marxa BTT d’Albons
ÈXIT ROTUND A LA PRIMERA EDICIÓ DE CICLISME DE 

MUNTANYA D’ALBONS, AMB MÉS DE 300 PARTICIPANTS

Foto de Miquel CalvetFoto de Pere Durà
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El 4 de febrer Albons va acollir la I Trobada Comarcal 

Futbol 5 de la categoria Caganius, per a nens i nenes 

de 4 i 5 anys, amb L’Empordanet. 

En aquestes trobades comarcals de l’Alt Empordà hi 

participen les entitats següents: CFB L’Empordanet, 

Penya Unionista Figueres, FC Vilamalla, EF 

Tramuntana, AE Roses, CF Base Roses, CF 

Peralada, EFB Navata, FE Figueres, UE Vila-sacra, 

FC Borrassà, UE La Jonquera, CE Llançà i FC 

L’Escala, i se celebrarà una trobada cada mes.

En aquests partits no hi ha ni guanyadors ni 

perdedors: no hi ha resultats ni puntuació, i per 

consegüent, tampoc no hi ha classificació.

En el cartell es pot veure la data i el lloc de les 

trobades següents. La pròxima serà el 18 de febrer 

a Llançà, després el 18 de març a Castelló, i a 

continuació el 29 d’abril a Avinyonet.

1a trobada de futbol Caganius
EL CONSELL ESPORTIU DE L’ALT EMPORDÀ ORGANITZA 
LA PRIMERA JORNADA DE LA TEMPORADA 2016-2017
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Títol: Un secret de l’Empordà

Autora: Imma Tubella (La Bisbal de l’Empordà)

Editorial: Columna

Pàgines: 208 pàg.

Preu: 18,50 €

Sinopsi: Agost de 1935. Carretera d’Albons a 

Viladamat. Un Rolls-Royce avança a tota velocitat i 

s’estavella. A l’interior hi viatgen el príncep Mdivani i 

la seva amant, la baronessa Thyssen. 

Juliol de 1992. Dos homes que s’acaben de conèixer 

rememoren l’accident i el secret que s’hi amaga. 

La conversa desplega la història dels ocupants 

del cotxe i les seves relacions amb personatges 

del moment, com Sert o Dalí, i també les dues 

guerres mundials, la Guerra Civil espanyola, l’auge 

del nazisme, les vils accions de la Gestapo, la 

vida desenfrenada dels aristòcrates decadents i la 

misèria dels refugiats catalans als camps francesos. 

I, enmig del caos, la dignitat d’un poblet que, 

desafiant l’enemic, preserva el seu gran secret. 

L’espiral de la novel·la, com la tramuntana que 

sovint bufa a Albons, s’emporta el lector a recórrer, 

en un relat vertiginós que el deixarà sense alè, els 

moments cabdals de l’Europa d’entreguerres.

«Només puc pensar en tu. Només vull pensar en tu. 

Sí, tens raó, aprofitem aquests darrers moments i no 

els tenyim de tristor per un futur que no sabem si 

podrem controlar. Quina meravella! No hi ha res com 

l’Empordà! Aquest és el lloc on m’agradaria viure. 

M’hi sento tan bé! La seva olor i els seus colors em 

produeixen una serenitat difícil d’explicar. I ara amb 

tu…».

‘Un secret de l’Empordà’
UNA NOVEL·LA BASADA EN EL MISTERI DE LES JOIES DESAPAREGUDES A 

ALBONS, L’ANY 1935, EN L’ACCIDENT D’UN LUXÓS ROLLS-ROYCE ON HI VIATJAVEN 
EL PRÍNCEP MDIVANI I LA SEVA AMANT, LA BARONESSA THYSSEN

Foto: Diari de Girona 20.09.2016
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Són fotos del famós accident del príncep Midiviani, 

el qual ha inspirat el llibre d’Imma Tubella, Un secret 

de l’Empordà. 

En aquest llibre no hi surten. Jo conec el secret de 

les joies perdudes de la baronessa Thyssen. Tant 

com tot el poble d’Albons, ja sap el que el llibre diu 

de l’accident. 

Però parlarem de les imatges:

El nen més petit és el pare d’en Josep i en Miquel 

Baus. En Mateu Baus, germà del meu padrastre. I 

dic “padrastre” perquè qui ho llegeixi sàpiga de qui 

parlem. Però per a mi va ser com un pare o més!

El noi més gran és el Baster, que li dèiem. Però el 

seu nom era Pere. Va venir al poble d’Albons quan 

jo era molt petita, ni recordo com va ser. 

Va comprar la casa que encara avui porta el seu 

nom de Cal Baster. Aquest jove feia de matalasser 

i arreglava les coses del cavalls i de cuiro. En Pere, 

quan el necessitaves, sempre hi era.

 Que havia de néixer un vedell i venia malament... en 

Pere feia de veterinari. Nosaltres vivíem molt a prop 

i a l’hora de dinar també hi era. 

La mare li deia: “Has dinat?” I així el convidàvem a 

dinar molt sovint. I és que abans al poble hi havia 

molta germanor, érem tots com una família. Els del 

poble d’aquest època ja ho deuen recordar. 

Però torno a la foto on en Pere (el Baster) està 

assegut a dins del cotxe com si fos seu. I és que 

aquest noi sempre estava a l’aguait. 

Per exemple us explicaré que per la berbena de 

sant Pere, al mateix carrer on vivia ell i nosaltres, hi 

vivia l’avi Badosa, que es deia Pere, també. 

I sabeu què feien? Llogaven un ¨manubri¨ (un 

organillo popular que es posava sobre un carretó), 

el feien anar amb una maneta i apa, tot el carrer a 

ballar!

Bé, fins aquí la petita història d’un accident, d’un 

baster i d’un poble!

Vull donar les gràcies a la persona que va deixar a 

en Josep Recasens i Adroher fer còpia de les fotos 

que veiem avui. Que en aquest cas no sé ben bé 

qui pot ser, ja que ell recollia informació de molta 

gent. I és per això que la família la volem continuar 

ensenyant de tant en tant, per no oblidar la història 

dels nostres avantpassats.

Records de Francesca Ferrer
CERCANT EN L’ARXIU D’EN JOSEP RECASENS, HEM TROBAT AQUESTES FOTOS
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Recull d’imatges
EN JOSEP PEIRIS ENS MOSTRA 

FOTOS ANTIGUES DE LA GENT DEL POBLE
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A dalt a l’esquerra, l’escola el curs 1977-1978, quan es feia darrere de l’Ajuntament; 

a baix a l’esquerra, els nens del curs del 1984; 

a dalt a la dreta, un dia de futbol l’any 1960,

i a baix a l’esquerra, un partit d’estiu (no de temporada) de l’any 1988-1989.
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LLOM AMB SALSA DE DÀTILS

Ingredients

• uns 800 g de llom de porc 
• 250 g de brou de pollastre
• 1 iogurt 
• unes 7 peces de dàtils 
• 15 fulles de menta 
• sal
• pebre 
• oli

Elaboració

En un pot, posar-hi el brou, els dàtils, sal 
i pebre i fer-ho bullir. Quan ja hagi bullit, 
triturar-ho i colar-ho.

Per preparar la salsa, barregem el iogurt, la 
sal, el pebre i l’oli, ben remenat, i hi afegim 
la menta ben picada. 

Agafem un tall de llom gruixut, el salpebrem 
i el fem a la planxa. Després l’emplatem 
amb el puré i la salsa. 

Ben bonic i ben gustós! 

AMANIDA DE CANONGES AMB FORMATGE, 

MANGO I ROSELLES

Ingredients per a 4 persones

• 200 g de canonges
• 200 g de formatge fresc de cabra
• 50 g de roselles
• 1 mango
• 30 g de pistatxos pelats
• 30 g d’avellanes torrades
• 20 g de sèsam
• oli
• pebre
• vinagre de Mòdena
• sal

Elaboració

Tallar el formatge a daus (12) i reservar. 
Pelar el mango i tallar-lo a làmines fines.   
Pelar els pistatxos, picar-los i reservar-los.  
Fer el mateix amb les avellanes.  

Fer una vinagreta amb quatre cullerades 
d’oli, una de vinagre, sal i pebre. 

Haurem preparat tres platets: un de 
pistatxo, un d’avellanes i un de sèsam. En 
aquests plats, arrebossarem quatre trossos 
de  formatge a cadascun. Els reservem. I 
preparem el muntatge dels plats amb els 

canonges i el mango, ho amanim 
amb la vinagreta i hi afegim 

primer les roselles desgranades 
i després els daus de formatge. 

Espero que us agradi!

Receptes
DE LA ROSA DE CAL MORENO
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Documents d’Albons



12

Co
se

s 
d’

A
lb

on
s 

15
  |

   
 F

eb
re

r 2
01

7

Cartell de la festa de Carnaval
DEL 25 AL 28 DE FEBRER


