Coses d’Albons
Butlletí núm. 16 · Juliol 2017

Continguts
Embarbussaments
Concurs de robòtica
El ‘Sant Sopar’ d’Albons
Recull d’imatges

2
3
4
7

Parlem amb la Maria Ferrera
Receptes
Documents d’Albons
Cartell de la festa major

8
10
11
12

Embarbussaments
Del dia 1

Dues noies coloies, bufoies, entrebalufoies, varen

Del mes dos.

probar dos nois culois, bufois i entrebulfois.

De l’any tres.

Que anaven a cacera, culera, bufera, entrebalufera.

Entre les 4 i les 5 de la tarda eren sis que tenien set.

Varen matar dos conills, culera, bufills, entrebalufois.

Varen comprar un càntir buit, però eren 9, deu el

I els varen posar al cim de la taula: culada, bufada i

varen pagar 11 rals, els va costar.

entrebalufada.

I al carrer d’Alfons XII eren 13 que el van estrenar.

I el gat cuat, bufat i entrebalufoiat es va menjar els
conills culera, bolera, bofills!

Un refrany
Si vols una bona col, planta-la al juliol.

Unes frases per somriure
• Comença el dia amb un somriure i veuràs que divertit
que és anar pel món desentonant amb tothom.
• Fill meu: la felicitat està feta de petites coses... Un petit
iot, una petita mansió, una petita fortuna... ha, ha, ha!
• Ahir em van enviar a la merda... i és increïble la gent
coneguda que vaig trobar!
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Qui som i què fem
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Amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Albons
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Josep Peiris, Maria Ferrera i família, Sagrari Martorell, Ramon Pujol Boira, família Romero-Pagès i Rosa de
cal Moreno
Imatge de la portada: Albons des de l’aire (foto d’Airona Globus)
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

Concurs de robòtica
AQUEST ANY 2017 UNS ALUMNES DE L’INSTITUT DE VERGES ARRIBEN A LA
FINAL D’UN CONCURS DE ROBÒTICA A KENTUCKY, ALS ESTATS UNITS

Entre aquests alumnes hi trobem l’Andreu Romero
Pagès, d’Albons, i és per això que us ho fem saber
al nostre butlletí.
Es tracta d’en Jaume, en Roger, l’Albert, l’Alec i
l’Andreu. Aquests estudiants d’ESO van guanyar
un campionat estatal de robòtica educativa que els
permet competir amb equips d´arreu del món.
Han arribat a aquesta final per mitjà dels tallers que
organitza l’empresa Innova’t Educació, de Girona.

Estand de Kentuchy amb les senyeres catalanes

És qui fa les classes extraescolars de Verges i on
van fer diverses proves de robots fins a construir el

micromecenatge que oferia patrocinis i possibilitats

que van utilitzar al concurs.

d’assistir a tallers de robòtica. Amb aquesta

en un robot que havia de ser capaç de superar
una sèrie de proves. Després van passar les fases

campanya van aconseguir 1.800 € . I van aconseguir
cobrir la resta de despeses amb l’aportació de
patrocinadors catalans i sobretot gironins.

prèvies eliminatòries, les dues darreres setmanes

Ens expliquen que va ser una gran experiència.

a Barcelona i a Girona; i després van participar en

Innova’t Virgins van quedar al 59è lloc del seu

la Final Nacional Vex Robotics, que se celebrava

grup, de 97 participants. Però el més important

a l’Escola Vedruna-Vall de Terrassa. Hi competien

per ells és la experiència que han viscut i la relació

22 equips en dues categories: la High School, per

establerta amb altres equips d’altres països. Hi

alumnes de 12 a 18 anys, de la qual formaven part

havia equips americans molt especialitzats en altres

els de Verges, i la VEX U, per a universitaris.

nivells, explica el director d’Innova’t, que també va

Aquests alumnes van haver de finançar un viatge
d’uns 8.000 € que cobria el desplaçament,
l’allotjament i altres despeses per als 5 joves i el
seu entrenador. Van llançar una campanya de

acompanyar els estudiants. El campionat ha servit
per captar noves idees i per contactar amb altres
nois que en un futur els poden ajudar.
Dons bé, fins aquí la història dels estudiants de
l’institut

de

Verges.

Des d’aquí ens afegim
a les FELICITACIONS!

Informació extreta de La
Vanguardia i el Diari de
Girona.
Fotos cedides per la
família Romero-Pagès.
Una partida de la competició

Els patrocinadors
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Durant quatre mesos els estudiants van treballar
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El ‘Sant Sopar’ d’Albons
RAMON PUJOLBOIRA ENS PARLA DE L’OBRA QUE FA AL POBLE

Quan llegiu aquestes línies faltarà poc perquè

En la primera podeu veure els inicis del projecte,

comencem a treballar a la paret de l’absis de

el juliol del 2016, i en la següent podeu observar

l’església parroquial d’Albons.

l’estat actual de l’obra. La tercera fotografia és de la

Durant uns mesos he pintat la major part del Sant
Sopar al meu estudi. Es tractava d’arribar a l’agost
més descarregat de pressió, amb les parts principals

posada a punt de les parets de l’església, amb els
col·laboradors i els voluntaris que hi han ajudat. I tot
seguit podeu veure més fotografies dels preparatius.

del mural a punt per enganxar a les parets.
De fet vaig fer dues vegades una obertura de taller

Tenim un blog per si voleu seguir-nos:

perquè poguéssiu veure’l, i molts de vosaltres vàreu

http://absisalbons.blogspot.com.es

tenir la ocasió de fer-ho.
Ara ha arribat el moment de la veritat, ho tenim tot
preparat i l’equip a punt. A primers d’agost és la

Espero i desitjo que vingueu a visitar l’obra un cop

data, i durant l’octubre es buscarà un dia per a la

acabada.

inauguració. Espero i desitjo que tot discorri bé i
puguem lluir ben aviat el Sant Sopar d’Albons, com

Fins aviat,

ja l’han batejat alguns periodistes.
Estarem treballant les tres primeres setmanes

Ramon Pujol Boira

d’agost, una de descans, i després hi tornarem,
cada vegada amb menys col·laboradors fins que
em quedi sol retocant una i altra vegada tot l’absis.

Tot el mural s’ha fet amb les aportacions econòmiques

El procediment per realitzar-ho és modern i singular,

voluntàries del poble d’Albons. Però encara no s’ha

i el material també.

arribat a cobrir el cost dels materials. Demanem el

Tinc la sort de tenir uns col·laboradors i voluntaris
que treballaran estretament amb mi i que coneixen
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perfectament el procediment.
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La Montse Planella serà la cap de taller; la Natàlia
Isern, la coordinadora de tot plegat, i l’Aleix Pujol,
qui ens solucionarà les dificultats que vagin sorgint,
fruit de la seva experiència amb el mural de Santa
Coloma de Farners. Altres col·laboradors s’hi
afegiran.

vostre ajut, i és per això que podeu adreçar-vos al
mateix Ramon Pujol Boira, a en Joan Hostench o a
l’Ajuntament (per aquest ordre) per fer les vostres
aportacions.
Es farà un llistat amb tots els col·laboradors i els
voluntaris d’aquest projecte, que constarà en
diverses publicacions. I si algun de vosaltres va
col·laborar i no va deixar el nom i cognoms a les
guardioles que hi havia en diferents establiments,
només cal que ho feu saber a en Ramon Pujol Boira,

En la pàgina següent adjunto tres fotografies: les

en Joan Hostench o l’Ajuntament per poder formar

dues primeres són de diferents etapes del procés.

part del llistat de col·laboradors.

Juliol del 2016

Els voluntaris en la posada a punt de les parets de l’església,
fent feines de paleta. Hi podem veure (d’esquerra a dreta):
Jaume Casademont, Joan Balateu, Miquel Pujades, Juan José
Aibar (Pepe), Joan Hostench, Valentín Cebrian, Teo Saló i Ramon
Pujol Boira

Retirada de la corona de llums
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Agost del 2017
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Pedra del sagrari, d’uns 1.500 kg

Desplaçament de la pedra del sagrari, el 5 de juliol de 2017
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Preparatius per a les pintures

Grup de voluntàries col·laborant: Pepita Fàbrega Bonet, Roser
Sabadí Solés, Montse Jornet Batallé, Pepita Costa Casademont,
Carme Molas Motjé i Carme Jornet Guinart, junt amb en Joan
Hostench Doñabeitia
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Recull d’imatges
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EN JOSEP PEIRIS ENS MOSTRA
DUES FOTOS DEL FUTBOL: UNA DEL 1936 I L’ALTRA DEL 1984
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Parlem amb la Maria Ferrera
AQUEST PASSAT 9 D’ABRIL DE 2017 LA MARIA GIBERT MASJOAN VA COMPLIR 100
ANYS. NASCUDA EL 9 D’ABRIL DE 1917, TAMBÉ LI DIUEN MARIA FERRERA

D’on et ve aquest nom?
El

meu

avi

venia

de

Torroella de Montgrí a

Si sortíeu del poble, on anàveu? Explica’ns

ferrar els cavalls a Albons.

algunes activitats que es feien.

És deia Esteve Masjoan. I

Els dilluns anàvem a Torroella a vendre 12 ous. Tot

a molta part de la família

primer amb tartana i més endavant amb els cotxes

els va quedar el sobrenom

d’en Xafarder de Bellcaire.

de Ferrer, i a mi Ferrera.
Vas néixer i viure a Albons?

I era després de la Festa Major.
A la platja hi anava amb una carreta i una vaca. Per

rectoria. Tenia dos germans: l’Emilia i en Josep. La

exemple per Sant Roc. L’endemà de la Marededéu

Maria va anar a l’escola del poble i sempre va tenir

d’agost. És feia una missa a Sant Grau i cap a

la mateixa professora, la Sra. Carmen. L’escola en

Empúries a dinar, a la platja de la Muralla. El dia

aquella època era darrere de l’Ajuntament i en

abans, el 15 d’agost, també s’hi anava (la meva

el mateix edifici hi vivien els mestres. Pels pobres

família hi menjava un ànec), però no és podia banyar,

mestres hi va haver una època que no tenien ni agua

perquè es deia que portava mala sort.
A Sant Grau també s’hi anava —explica—, i a la font,

La Maria és va casar amb en Juan Casademont als

que hi havia un torrent amb molta aigua. S’hi feia més

25 anys. Va tenir dos fills, en Jaume i la Carme. I

festa que no pas actualment. Es feia un pica-pica i

actualment té sis néts, nou besnéts i quatre nebots.

fins que no s’havia acabat no s’entrava a missa!

Però retornem a l’abans. En Joan era de ¨Can Titet¨
i treballava de paleta. Va ser un dels que va construir
el campanar actual de l’església. I la temporada que
hi havia molta feina de paleta era 15 dies abans de
la Festa Major, ja que havien d’emblanquinar amb
calç per tenir les cases ben maques per la festa.
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El 27 de juliol és començava la temporada del bany.

Sí, va viure a la plaça del poble, al costat de la

a la casa i n’havien de demanar a la gent del poble.
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casa.

Què es feia els diumenges?
Al matí anàvem a missa, que era a les 6 h. En acabar
la missa s’anava a casa a fer feina. A la tarda fèiem
un passeig pel poble i anàvem a Can Ratxola, on hi
havia el ball i el cinema. I al vespre a resar el rosari.
Com es vivia de joveneta a Albons?
Els pares eren pagesos i feien tasques al camp i a

Ara ens movem d’aquí cap allà i al revés. Abans
la gent d’altres pobles venien a Albons? Per què?
Venia la Maria del peix, que venia de l’Escala a peu
amb un carretilla a vendre peix a Albons. A l’hivern
a dins a Can Retxola, a les 4 del matí, ja s’hi estava
esperant que la gent sortís de missa, que la feien a
les 6 h del sol!
I per Carnaval, recordes si es feia l’arròs quan
eres joveneta?
Al començament es feia un perol a tocar de la paret
del cementiri. Gent del poble cuinava i venia gent de
fora. No venien els del poble a menjar. I recordo que
a Can Jepet tenien un cuiner fins i tot de tanta gent

que hi havia. Sobretot gent de l’Escala. L’arròs era

de la Mare de Déu que hi havia entrant a la dreta.

gratuït, però el ball de Carnaval no.

Juntament amb la Nita de Can Mingu.

Al castell ara hi ha apartaments. I abans?

Què és ser pabordessa?

Hi vivien els arrendataris de l’amo del castell. I tenien

Cuidar-se de la Mare de Déu, anar a demanar caritat

un mosso que vivia allà.

casa per casa.

Semblaria que sí que era de fusta... era molt maco,
d’or. Però durant la guerra gent exaltada del mateix
poble el va cremar.

En època de Setmana Santa el mossèn passava pels
carres junt amb els escolanets a beneir les cases.
Amb una cullera llençaven “sal pas¨ a la paret de
la casa que volia ésser beneïda: era una barreja
d’aigua i sal fins a fer una pasta. Tot això a canvi de

En relació amb l’església, havia sigut pabordessa

sis ous! El mossèn els utilitzava per fer bunyols.

Bé, això era abans! Actualment a la Maria la seva

I no és per menys. Aquí podeu veure un parell

família li va fer una festa sorpresa, a casa del seu

de fotos de tal dia cedides per la seva família. La

fill. Eren 31 a dinar, i la resta de família i amics van

primera donant-li la medalla de la Generalitat, amb

passar al llarg de la tarda a prendre cafè i menjar

la representació de l’Ajuntament, la infermera i

bombons per celebrar el seu aniversari.

l’assistenta social, i la segona amb els familiars.
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I de l’església, l’absis havia sigut de fusta?
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Receptes
DE LA ROSA DE CAL MORENO

Són dies de festa major, dies de calor i època de
carbassons, i uns plats podrien ser aquests:

PASTÍS DE CARBASSÓ

Ingredients

•
•
•
•
•
•

6 ous
250 g de formatge de Burgos
4 cullerades de parmesà ratllat
1 ceba
2 carbassons grans
sal, pebre i oli

CARBASSÓ A LA PLANXA

Ingredients
Elaboració

Talleu la ceba i poseu-la a sofregir amb
una mica de sal. Talleu els carbassons a
rodanxes primetes. I quan la ceba està una
mica cuita, afegiu les rodanxes i saltegeules fins que estiguin cuites.
En un bol, tritureu els ous i els dos formatges
amb el Turmix, i un cop triturat afegiu el
carbassó i la ceba. Barregeu-ho i rectifiqueu
de sal i pebre.
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Aboqueu-ho en un motlle rodó d’uns 24 cm
de diàmetre untat amb una mica d’oli.
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Coeu-ho al forn a 200 ºC durant uns 30-40
minuts i ja estarà!

Es pot servir com a primer plat acompanyat
d’una salsa de tomata o romesco, o bé com
a aperitiu tallat prèviament a daus.

•
•
•

carbassó
formatge de cabra
orenga

Elaboració

Talleu el carbassó a rodelles i feu-lo a la
planxa. A sobre, poseu-hi una rodella de
formatge de cabra i finalment espolseu-ho
amb orenga. Un pica-pica ben fàcil.

Documents d’Albons
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PROGRAMES ANTICS DE LA FESTA MAJOR D’ALBONS,
CEDITS PER SAGRARI MARTORELL
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Cartell de la festa major
DEL 21 AL 23 DE JULIOL
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Col·labora
Ajuntament
d’Albons

