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Qui som i què fem?

Introducció
Tornem’hi que no ha estat res.. l’estiu ens ha
deixat i arriba la tardor.. Arriba la festa de sant
Grau ! Tots a participar de les activitats. Ànims
que com més serem més riurem.. I no oblideu
que:
Si esteu interessats en rebre el butlletí on‐
line us adheriu al nostre correu:
cosesdalbons@gmail.com
O bé el podeu descarregar de la pàgina web
municipal www.albons.net

Continguts
Tema 1 Puigsegalar 11 de Setembre 2017
Tema 2 Sant Sopar Pujolboira.
Tema 3 Documents Sagrario Martorell
Tema 4 1896, cinc alcaldes en un any a Albons
Tema 5 Histories antigues: Reclutes any 1903
Tema 6 El Cabàs
Tema 7 Receptes. R. de Cal Moreno
Tema 8 Actes Referèndum
Tema 9 Programa Festa de Sant Grau
Han col·laborat en aquest número: Enriqueta
Turias, Josep Peiris, Sagrario Martorell, Josep Baus
i Ajuntament d’Albons

Tema 1 Puigsegalar 11 de setembre 2017
Foto cedida Ajuntament

Tema 2 Sant Sopar de PUJOLBOIRA

Foto de les autoritats presents a la inauguració.

Foto de la coral de La Tallada d'Empodà.

Tema 3 Documents Sagrario Martorell

Tema 4 Documents aportats per Sagrario Martorell

Tema 4 1896, cinc alcaldes en un any a Albons
Un any excepcional i irrepetible

Repassant els escrits de Josep Recasens i Adroher he trobat aquest fets curiosos. En el temps que
vivim de prohibicions i altres històries ens recorda que no avancem gaire.
L’any 1896 fou, administrativament parlant , nefast per els diversos regidors que formaren part de
l’Ajuntament d’Albons. Sense entrar en cap judici peyoratiu per a uns o altres. S’ha de reconèixer que
és del tot inhabitual que al llarg d’un any en un poble hi hagin actuat cinc alcaldes; que foren: Pere
Marquès , Josep Baró, Pere Baró, Llorenç Bonet i Francesc Seculi. Ens aproparem tot el possible a
aquella realitat que venia marcada per la penúria i l’estretor que sens dubte es devia reflectir en la
capacitat recaptatòria dels diversos ajuntaments.
Us ofereixo alguns dels textos que els esmentats senyors varen signar i que foren publicats en el
Butlletí Oficial de la Província:
¨Habiendose extraviado el sello de a Alcaldia de albons, este se considera ya il∙legal. El que sé
construirà ademàs del cambio de forma estarà sustituido el ramo situado en la parte inferior del sello
extraviado por una línia recta. Albons , 5 d’abril de 1896‐ El alcalde. Pedro Marquès ¨
¨Confeccionando el Padrón de Cédulas Personales de este distrito para el ejercicio 1896‐97 estàs
permanecerán expuestas al público en Secretaria por el plazo de ocho dias – Albons 27 de mayo de
1896. – El Alcalde : José Baró.¨
¨(...) Por providencia dictada el dia nueve del actual nombramos concejales interinos de la Corporación
de Albons a : D. Federico Coll. D. Juan Motas y disponemos se encargue interinamente de la Alcaldia de
este pueblo de Albons a D. Lorenzo Benet. Lo que dispongo se publique en el Boletín Oficial de la
Província . Gerona 23 de septiembre de 1896.‐ El Gobernador. Ceferino Sauce Díaz.¨
¨Confeccionado el nuevo Reparto de Consumos y sus recargos para el actual año , estarà expuesto en
la parte exterior de la Secretaría de este Ayuntamiento durante las hores ¨de sol a sol ¨. A las 12 horas
de la mañana del domingo siguiente de los 8 días de esta publicación tendrà lugar el ´juicio de
agravios¨ en cuyo acto se admitiràn las reclamacions que se produzcan.‐ Albons. 20 de novembre de
1896. – El Alcalde , Lorenzo Bonet.¨
¨Confeccionando el nuevo Reparto de consumos para el actual año económico, se anuncia al público
que estarà expuesto por el termino de ocho días. Se escucharan las reclamacions verbales i escrites y
se resolverán durante todo el dia. – Albons, 14 de diciembre de 1896.‐ El Alcalde. Franciscu Seculi¨.
Segons el Correo de Girona del dia 6 de juny de 1896 :
´(...) tantes coses han ocurrido en el pueblo de Albons de unos días a esta parte que nos hemos
permitido efectuar el siguiente calendario:
Lunes: El Alcalde es llamado al Gobierno Civil.
Martes : Multa al alcalde
Miercoles: El Secretario es llamado al Gobierno Civil.
Jueves: Multa de 100 pesetas al Alcalde
Viernes: llamada de cuatro Concejales al Gobierno Civil
Sábado : Multa a todos los concejales
Lunes: Multa de cien pessetes al Alcalde accidental.
Martes: Detención y prisión del Alcalde accidental
Miercoles: Denuncia contra el Alcalde.

Jueves: Súspensión del regidor Primero.
Viernes: Súspensión del Secretario.
Sàbado: Multa al Alcalde.
Domingo: Llamada del Alcalde y concejales al Gobierno Civil.
Lunes: Denúncia anónima contra el Secretario
Martes: Suspensión gubernativa al Alcalde.
Miercoles: Multa de 100 pesetas al Alcalde interino.
Estos y no otros son los resultados del último pacto firmado en Torroella de Montgrí, y son los Frutos
del abominable caciquismo que impera en esta provincia y que conste que además de Albons estas
situacions se dan en muchos pueblos de nuestra provincia...¨
Per acabar d’entreveure quina era la situació que avui estem analitzant , poso a la vostra consideració
el parer que en tenien diversos estaments de l’Ajuntament del poble.
¨(...) el Alcalde de Albons es el responsable de los fondos que dice le han sido robados puesto que si los
hubiera ingresado en el tiempo justo no hubiera tenido lugar la sustración...¨
¨(...)decidir auto de procesamiento contra el Ayuntamiento de Albons, por falsificación de
documentos...¨
¨( ...) roger al señor Gobernador que tome medidas enérgicas, para que el Ayuntamiento de Albons,
facilite a la Maestra el local , adecuado para que las escuelas y las habitacions sean decentes...¨
Òbviament que després de cent anys es fa difícil d’esbrinar quines foren les causes fonamentals
d’aquella disbauxa municipal. Sembla inqüestionable que inicialment provenien del funest caciquisme
que arreu senyorejava. Malgrat tot els que varen pagar els plats trencats foren els regidors que
hagueren d’agafar el relleu, ja que es trobaren empantanegats de pertot arreu i amb una capacitat
recaptatòria sota mínims. Els estatuts reclamants eren: la Diputació Provincial , el Govern Civil , la
inspecció de Primera Ensenyança i el Jutjat de la Bisbal.
De totes maneres les acusacions no deurien ésser del tot certes quan el batlle Josep Baró va presentar
davant el ministeri de la governació el dia 1r de juny de 1896 un recurs de disconformitat per la multa
de cent pessetes que li havia estat imposada pel governador civil.
El senyor governador de la província quan es refereix al conflicte que mantenien l’Ajuntament
d’Albons i l’encarregada de l’ensenyança es perquè ja feia dos anys que durava i se solucionà l’abril de
1896. Aquesta senyora es deia Carme Alió Bertomeu i exercí de mestra des de l’any 1891 fins al 15 de
desembre de 1931 en que es va jubilar . Inicialment el seu sou era de 625 pessetes a l’any i quan va
plegar cobrava 4000. Les despeses d’ensenyament , sous, lloguers i material i anaven a càrrec del
municipi, que les abonava per trimestres vençuts.
Fins aquí un bocí negatiu de la història local d’aquest any irrepetible i excepcional. Ben segur que
també devien ocórrer esdeveniments més joiosos. Tant de bo fos possible recuperar‐los!.

Tema 5 Històries antigues.
Parlarem del servei militar. Dels reclutes i de com s’ho feien per alliberar‐se’n.
El servei militar (popularment també dit mili) és una prestació de serveis en un exèrcit o organització
militar. El servei militar obligatori ha estat la forma bàsica de reclutament de les forces armades a la
major part d'Europa i d'Amèrica des de la Revolució Francesa fins a la dècada de 1990, a partir de la
qual tendeix a imposar‐se el model d'exèrcit professional voluntari, tradicional del món anglosaxó.
Els documents que us fem arribar són de: Ricardo Túries Jordà natural de Castelló d’Empúries. Va ser
allistat en el reemplaçament de l’any 1903. I els documents següent ens confirmen que va ser
¨exceptuado de prestar Servicio activo ordinario por haver “redimida” con el pago de 1500 pessetes¨

Malgrat haver fet aquest pagaments tenien unes obligacions en el següent document ho podeu
observar.

En aquesta família quan va ser l’hora de reclutar al seu germà gran , no van poder fer‐se càrrec del
pagament per anar al servei. I aquest li va tocar anar a fer la guerra de Cuba i ja no va tornar mai més.
Fins aquí una història de fa anys però no oblidada pel seus i ara la coneixerem tots nosaltres.
Informació extreta de la wikipedia. I imatges cedides per Enriqueta Turias.

Tema 6

Inauguració de la botiga: El Cabàs

Amb la Marta Pascual al davant es va obrir una nova botiga a Albons a principis de setembre . A l’espai
on antigament hi havia Ca la Marina. Des del Coses d’Albons li desitgem molta sort!

posar botiga el cabàs
Fotos cedides: Josep Peiris

Fotos cedides per Josep Peiris

Tema 7 Receptes de la Rosa de Cal Moreno

Mongetes amb gambes i trompetes negres.
Ingredients: 1/4 kg de gambes pelades, 1/2kg de mongetes del ganxet, 1
cabeça d’alls, tomàquet triturat, cebes , 1 fulla de llorer.
Elaboració:

Si les trompetes són seques posem‐les en remull. Mentrestant fem
bullir les mongetes ( Que també haurem tingut unes hores en remull) , amb la cabeça d’alls i la fulla
de llorer.
Salteu les gambes en una paella amb una mica d’oli i les reserveu. En aquest mateix oli feu un sofregit
de ceba i tomàquet. Un cop fet li afegiu les trompetes i les deixeu coure uns 20 minuts que quedin ben
cuites!
A continuació hi afegiu les mongetes i les gambes que facin xup‐xup tot junt.
Vigilant d’anar afegint de tan en tan una mica de brou de bullir les mongetes.
Aquesta és una bona recepta de temporada. Espero que us agradi!
Refranys
Si a l’octubre plou el rovelló es mou.
Una frases bonica:
Un amic: és l’abraçada a temps . La paraula justa en bons i mals moments.

Tema 8 Actes relacionats amb l’1 d’Octubre
El diumenge 24 de setembre es va fer una caminada per la muntanya del Puigsegalar i una arrosada a la plaça
del poble. Amb molta calor i amb un molt bon arròs. Felicitats als organitzadors i voluntaris.
Alguna imatge de la diada:
.

Tema 9

Alguns ens poden dir que no hi va haver referèdum que no hi havíen paperetes però jo us puc
assegurar que aquesta imatge la vaig captar a Albons a la Sala d’Exposicions.
I crec que uns quants vam votar!

Disseny i Composició : Àngels Recasens Ferrer
Amb la col∙laboració de l’Ajuntament d’Albons

