C OSES D ’A LBONS

Butlletí Núm 19
Juliol 2018

Qui som i què fem?

Introducció

Continguts:

Ja arriba la Festa Major i amb ella moltes activitats!
Animeu‐vos a participar‐hi!

Tema 1: Arròs de Carnaval

El poble s’anima de gent pels carrers d’ olors de les
cuines i colors dels vestits de mudar. Aquí teniu
alguns temes per llegir i pensar, teniu una mica de
tot i poc de res.

Tema 3: Final de curs de l’Escola la Branca

Tema 2: Caminada fins a la font de Palau Borrell
Tema 4: Dia de la gent gran i catifes
Tema 5: Fotos temps era temps
Tema 6: Diada de Sant Jordi

I no oblideu que:

Tema 7: Sopar Groc

Si esteu interessats en rebre el butlletí on‐line us
adheriu al nostre correu:
cosesdalbons@gmail.com

Tema 8: Receptes

O bé el podeu descarregar de la pàgina web
municipal www.albons.cat

Programa Festa Major 2018

Tema 9: Als voltants que hi ha de bons.
Tema 10: Des de l’Ajuntament
Han col·laborat en aquest número: Anna Blanch,
Candelaria, Clara Pallès, Josep Peiris, Mar i

Tema 1 Arròs de Carnaval 2018

Cristina Hostench, Esperança Belmonte, Rosa de
Cal Moreno, i Ajuntament d’Albons

El dimarts 13 de febrer es va fer la ja tradicionals arrossada del dia de Carnaval. Albons va congregar unes 1.100
persones. La participació va baixar respecte d'edicions anteriors, possiblement pel fred dels dies anteriors i el fet que,
a l'hora de dinar, el dia es va tapar. Però tot i això és va poder gaudir d’una bona menjada d’arròs .
Un petit recull d’imatges d’aquell dia on podeu observar en detall alguns dels aliments que contribueixen a fer una
bona festa!

Tema 2 Caminada fins a la font de Palau Borrell
El diumenge dia 27 de maig des de l’escola, els pares i mares dels alumnes de 2n van organitzar una caminada fins
a la Font de Palau Borrell. Es van fer dos recorreguts, un de 9 quilòmetres, i un altre de 5 quilòmetres.

Tema 2 Caminada fins a la font de Palau Borrell
Pel camí els nens i nenes van trobar pergamins amb informacions varies de la flora i la fauna que es troba a la
muntanya.
A la meitat del camí es va fer un petit avituallament on es podia beure aigua i menjar fruita per recuperar forces.
Una vegada tothom va arribar a la Font, alguns nens i nenes voluntaris van llegir la informació dels pergamins. Ens
van explicar coses molt interessants dels senglars, les guineus, la farigola, el romaní….
Durant la caminada van agafar gana i set. Allà a la font els esperava més aigua i fruita. Poder beure amb els càntirs
va ser molt divertit. Molts d’ells era la primera vegada que ho feien.
Va ser una caminada molt agradable i tranquil∙la. Gràcies a tots els que la van fer possible, tant organitzadors com
excursionistes.
A la sortida l’Anna Blanch els explicava que trobarien els pergamins

Tots junts a la font de Palau Borrell. Falta en Manolo Sierra, que feia la foto

Tema 3 Festa Final de Curs Escola la Branca d’Albons
El divendres dia 22 de juny, al pati de l’escola La Branca d’Albons, es va celebrar la festa final de curs. Aquesta
festa cada any es fa a l’escola per acomiadar els alumnes de 6è, que deixen l’escola d’Albons per anar a
l’Institut.
Aquest curs 2017‐2018 ha estat molt especial per als alumnes de 5è, han hagut d’acomiadar els seus grans
amics i amigues de 6è. Els 8 anys que han compartit amistat són molts! Amb ells i elles han viscut moltes
experiències, aventures, coneixements, també conflictes… però sempre els ha unit una gran amistat, que de
ben segur, tot i la separació, continuarà. Tots els nens i nenes de 5è us desitgem molta sort a la nova etapa de la
vida Roger, Pere, Alba, Ivet, Mònica i Roure. Ep! ja ens podeu anar fent el camí, que l’any vinent ens veurem a
l’Institut! Una forta abraçada dels vostres amics i amiga de 5è.

Tema 4 Dia de la gent gran i catifes

Data de la diada: 10 de juny 2018
L’home i la dona de més edat d’Albons, en Federico i la Dolores amb els regidors de l’Ajuntament en
Robert Borrell i Raül Requena En Federico es nat l’any 1924 i la Dolores va néixer l’any 1921.

En aquest butlletí us volem presentar una mica de història de com? I del per què? Coincidint amb la festa de la
gent gran s’han fet diverses catifes de sal. Hem parlat amb una de les col∙laboradores l’Anna Blanch i ella ens ha
explicat que: coincidint amb la festa de la gent gran des de l’any 2000 que s’havien fet catifes de sal i de flors.
Antigament es feien per la diada de Corpus . Abans qui se’n cuidava del tema era la Paquita i la Jovita Font en
l’entorn de les cosidores que a Albons sempre hi ha hagut tradició pel tema del vestits de carnaval. Es comprava
la sal a les fàbriques d’anxoves de l’Escala. Ara feia més de 10 anys que no es feien i aquest any la Candelaria va
proposar a les noies més joves de tornar a fer la catifa, es van animar i aquí teniu el resultat:
Les primeres fotos són dels preparatius del procés i l’última un cop finalitzada (foto pressa des del campanar)

Explicar‐vos que el dibuix el va fer l’Anna a l’ordinador combinant diferents formes i afegint l’escut al centre. Amb
diferents plantilles com la rodona, la mitja lluna... i les últims retocs a m al mateix terra de la plaça. També la
Cristina i l’Anna van fer les proves de la sal i els colorants fins aconseguir tenyir‐ho. Us podem
descriure les proporcions que van utilitzar: 25g de colorant per 1kg de sal, 9kg de sal per 1metro quadrat, 270kg
de sal. La catifa feia: 6 m2 i el color marró era marró de cafè. El dissabte es va ben escombrar el terra i dibuixar
el projecte. I l’endemà hi van col∙laborar entre 8 i 10 persones i que van treballar‐hi el mateix dia de la Festa de
7h ‐10h. La tècnica d’aquesta catifa és que al tenyir la sal ja queda fixada al terra.

Una petita anècdota de la diada es que anava plovent i patíem que no es pogués fer i aguantar bé la catifa...i una
de les col∙laboradores va parlar directament amb Sant Grau perquè pares de ploure i va funcionar! Va parar! Així
quan van sortir de missa la gent ho va poder veure i s’hi fan fotos . De fet es fa com a homenatge a la gent gran
del poble. I el que també respectem es que els inicis que van sortir de les dones de cosir i en l’actualitat els hi
vam ensenyar la proposta de dibuix perquè ens donessin la seva opinió. Les persones que van col∙laborar en
aquest catifa van ser: Adrià i Robert Montes, Cristina Hostench, Mar Hostench,, Anna Blanch, Lidia Gironell, Mar
Massanet, en Cristo i la Mari Pacheco d’esquerra a dreta de la foto. Aquest grup està obert per d’aquí a dos anys.
I fins aquí la explicació de l’Anna Blanch agraint a tothom la seva col∙laboració i fins la propera!
I des de l’Ajuntament en Joan Hostench us agraeix molt aquest detall en aquesta diada.
Seguidament adjuntem unes fotos d’altres anys: Cedides per la Candelaria

Aquesta foto és aproximadament al voltant dels anys 1994 o 1995 era el ball de 10 de Carnaval i fixeuvos en aquella època el llaç groc que es portava! Cedida per la Candelaria.

Tema 5 Fotos temps era temps
Aquets vegada en Josep Peiris ens fa arribar unes imatges de la guarderia d’Albons que aquest any va
ser el seu últim. La Pepita es va jubilar i el 31 de desembre es va acabar la guarderia.
Les fotos corresponent als cursos 1976‐1977, al 1980‐1981 i al 1999‐2000

Tema 6 Diada de Sant Jordi
El dia 23 d'abril, vàrem celebrar un any més, la Diada de Sant Jordi, patró de Catalunya.
Aquest any, els pares i mares de 5è i 6è de l'escola la Branca, vàrem preparar la parada de llibres i
roses amb molta il∙lusió!!! i durant tot el dia, van anar passant els veïns del poble i els nens i nenes de
l'escola.
A la tarda, amb la tradicional xocolatada, vam gaudir de tres actuacions, per una banda, els nens i nenes
de l'escola ens van preparar una trobada literària, llavors, vam continuar amb una representació teatral
de part d'un grup format per pares i mares i vam acabar a la sala amb una representació amb alumnes
de
3er
ESO
de
I.E.
Francesc
Cambó
de
Verges.
Ens ho vàrem passar genial, moltes gràcies a tots i totes per les vostres actuacions!!!!!!
I
agrair
a
tota
la
gent
que
de
forma
directa
o
indirectament
fan possible que any rere any gaudim tots plegats a Albons de la Diada de Sant Jordi.
Gràcies a tots!

Tema 7 Sopar groc
Aquets any per la revetlla de Sant Joan es va organitzar un sopar solidari per recollir fons per a la Caixa
de Solidaritat pels presos polítics. On es va vendre cava de saüc elaborat expressament per la diada per
la mateixa causa. I moltes altres coses que les dones de cosir havien fet, tipus manualitats.
Va ser una nit molt maca i emotiva. Moltes gràcies als organitzadors, col·laboradors i voluntaris.

Tema 8

Receptes de la Rosa de Cal Moreno

La Rosa en presenta una recepta de temporada i altres idees interesants com sempre!
Pit de pollastre farcit de poma
Ingredients: 4 pits de pollastre desossats, 4 pomes Golden, 1 cullerada de mantega, Oli d’oliva, sal i pebre,
Blat de moro picant ¨kikos¨,Unes fulles de ruca o qualsevol enciam per guarnir, i paper d’alumini

Primer filetejarem el pit de pollastre, les pomes les tallem a daus. Hem de fer una compota cruenca. Per
fer això agafem els daus i la mantega i ho posem amb una cassola amb una mica d’aigua. I que bulli 10
minuts.
Untem els filets amb oli i els estenem sobre el paper d’alumini. Al centre i posem la poma i l’emboliquem
com si fos un mocador. O tapem ben tapat i al forn 15 minuts a 200ºC
Servirem el pollastre amb una mica de kikos al damunt i acompanyat de la ruca o enciam.

Frase divertida:
Dues “pijes” són de creuer per l'Amazones i una d'elles cau al riu. Al moment, un cocodril des de la ribera
comença a nedar cap a ella. L'amiga, que el veu, l'adverteix del perill: - Compte, Patrícia! Un Lacoste!
Dites populars:
El juny li diu al juliol: -Ja que jo he plogut, tu fes bon sol.
Si per Sant Jaume plou, abans de vuit dies pedregada.
Si plou per Santa Anna, aigua per una setmana

Tema 9 Als voltants, que hi ha de Bons per La Forastera Empordanesa
Ha arribat l’estiu, i com diu , la dita “ Tota cuca viu “ i balla.
Per una banda els Festivals ja consolidats: Perelada, Cap Roig , Porta Ferrada, Portal Blau, els emergents
com ara Festival Ítaca Cultura i Acció, Barretina Festival, Concerts al Fòrum Romà, CultureFest La Brava
….i tants i tants d’altres , amb un eix comú a tots ells, LA MÚSICA combinats amb viticultura,
gastronomia, espectacles de carrer, cinema, xerrades, markets …... hi ha per totes les butxaques i les edats
.
Aquesta edició vull compartir 3 esdeveniments musicals molt personals i ja consolidats.

L’onzena edició de SONS DE MON VI & MUSIC es consolida com un dels grans festivals d’estiu de
la Costa Brava i el Festival de Música i Vi més important del nostre país. 14 actuacions que tenen lloc
del 6 de Juliol al 4 d’Agost .
Laura Masramon continua essent la sommelier del festival i la responsable de realitzar els maridatges
entre els artistes programats i els vins de la Ruta del Vi DO Empordà, que és el tret singular i
característic del festival.
Com a tret de sortida ja s’han realitzat els 3 concerts a la Plaça de la Basílica de
Castelló d’Empúries .
6 Juliol MICHAEL NYMAN 7 Juliol JOAN DAUSÀ 8 Juliol SAU 30
En el marc de les Festes del Carme .a la Platja del Passeig Marítim d’Empuriabrava s’han programat
dues actuacions gratuites.
12 Juliol INNER CIRCLE 13 Juliol MACACO
Als concerts més íntims, encisadors, envoltats per les vinyes banyades per la tramuntana hi gaudim de la
següent programació, on la compra de l’entrada al concert va acompanyada d’una copa de vi del propi
celler:

20 Juliol MANU GUIX . Cellers d’En Guilla . Rabós d’Empordà
JUDIT NEDDERMANN. Celler Vinya dels Aspres . Cantallops
21 Juliol MARIA DEL MAR BONET. Celler Martín Faixo . Perafita
PAULA VALLS. Celle3r d’Espelt. Vilalluïga

El més multitudinaris, un any més reservats a la Ciutadella de Roses :
27 Juliol CATARRES + ANIMAL 28 Juliol ANTONIO OROZCO
3 Agost SERGIO DALMA
4 Agost - GLORIA GAYNOR

PER MÉS INFORMACIÓ I COMPRA D’ENTRADES : www.sonsdelmon.cat

23:00h. fins les 3 de la Matinada .
A molts dels pobles al nostre voltant, i a la provincia de Girona , hi han Barraques, dins el marc de les
Festes Majors i la major part programen Música en Viu .
Concretament parlarem de les de Roses, on es combina, música pels més joves, amb música pels que
tenim mitjana edad , con aquesta edició, el grup Seguridad Social, que a finals del anys 80 , principis
dels 90 , ens van fer ballar a tots-es, amb temes com : Chiquilla , Quiero tener tu presencia . ..i tants
d’altres.
La programació d’enguany:
Divendres 10 Agost 23h. JULAY’S
01h. ZOO
Dissabte 11 Agost 23h. PARRAK
01h. SEGURIDAD SOCIAL
Diumenge 12 Agost 23h TRIBUT DISCOTECA PICASSO.
DJ ‘S César Meana y Daniel Gon
Dilluns 13 Agost
23h. A KONTRA PELO
01h. AUTOPUT
Dimarts 14 Agost

23h. BANANNABEACH

01h. MUCHACHITO

www.festivalacustica.cat
L’APARADOR MUSICAL DE CATALUNYA. 30 D’AGOST AL 02 DE SETEMBRE

Figueres s'omplirà de música! . L’Acústica arriba a la dissetena edició consolidat com el termòmetre musical
de la temporada musical catalana. La consolidació a la franja dels 100.000 espectadors d’assistència de les
darreres edicions situa l’Acústica al pòdium dels grans festivals de Catalunya. L’aposta sense complexes pels

artistes del país demostra que es pot dur a terme un festival d’èxit amb una programació amb el 90% d’artistes
catalans. Aquest fet ha permès a l’Acústica rebre la distinció de festival estratègic de pop-rock de Catalunya.
INAGURACIÓ DIJOUS 30 D’AGOST
18:00 Obertura ESPAI FOOD TRUCKS. Plaça Catalunya
19:00 SEMIFINAL SONA 9. Plaça Catalunya
21:00 LILDAMI + SR. OCA (Guanyador Sona 9 2017). Plaça Catalunya
22:00 BANANNABEACH. Rambla
23:00 QUIMI PORTET. Plaça Catalunya
00:00 LA RAIZ. Plaça Catalunya
01:30 L’HORA DE JOGLAR. Rambla
DIVENDRES 31 D’AGOST
18:00 Obertura ESPAI FOOD TRUCKS. Plaça Catalunya
18:00 Oberura ACÚSTICA MARKET. Plaça Doctor Ernest Vila
18:00 Obertura FIRA DEL DISC & FOODTRUCKS. Plaça Ajuntament
19:00 BUHOS “EN FAMÍLIA”. Rambla ACÚSTIQUETA
20:00 JOANJO BOSK. Plaça Palmera
21:00 HALLDOR MAR. Balconada Plaça Josep Pla
22:00 JOAN DAUSÀ. Plaça Catalunya
22:30 MADAME MONSIEUR. Plaça Palmera
23:00 ALFRED OT. Rambla
23:30 SERIAL KILLERZ Balconada Plaça Josep Pla
00:00 “GRUP SORPRESA”. Plaça Catalunya
01:00 ELS CATARRES. Rambla
01:00 JAIR DOMIÍNGUEZ DJ Balconada Plaça Josep Pla
01:30 PUPIL·LES. Plaça Palmera
02:00 ALBERT PLANADEVALL DJ. Plaça Catalunya
DISSABTE 01 DE SETEMBRE
18:00 Obertura ESPAI FOOD TRUCKS. Plaça Catalunya
18:00 Oberura ACÚSTICA MARKET. Plaça Doctor Ernest Vila
18:00 Obertura FIRA DEL DISC. Plaça Josep Pla
18:00 MARC PARROT I EVA ARMISEN . Plaça de la Palmera . ACÚSTIQUETA
19:00 POL FUENTES Plaça Josep Pla
19:00 REGGAE PER XICS. Rambla. ACÚSTIQUETA
21:00 NÚRIA GRAHAM. Plaça de la Palmera
21:30 PAULA VALLS. Balconada Plaça Josep Pla
22:00 ANIMAL. Plaça Catalunya
22:30 JUDIT NEDDERMANN. Plaça de la Palmera
23:00 LOVE OF LESBIAN. Rambla
23:30 GANGES Balconada Plaça Josep Pla

00:00 DOCTOR PRATS. Plaça Catalunya
01:00 ALBERT PLA. Rambla
01:30 ISSEO & DODOSOUND. Plaça de la Palmera
02:00 CARLES PEREZ DJ. Plaça Catalunya
DIUMENGE 02 DE SETEMBRE
18:00 Obertura ESPAI FOOD TRUCKS. Plaça Catalunya
18:00 MACEDÒNIA. Rambla. ACÚSTIQUETA
19:30 ORQUESTRA DI-VERSIONES. Rambla. ACÚSTIQUETA

Tema 10 Des de l’Ajuntament
Seguidament podreu observar unes fotos on veiem que:
El cementiri municipal s’ha restaurat i pintat la façana i el dins.
També s’ha pintat la façana de l’Ajuntament ( foto 2)
I les altres 3 fotos en Joan Hostench en explica que hi va haver un foc en un rostoll. I segons els tècnics
dels Bombers va ser degut a que hi havia un fil de la llum que estava pelat. Un tudor s’hi va posar a
sobre i va fer un ¨xipasso¨ i va caure com un bola de foc. I això va fer encendre el rostoll. Per aquesta
actuació es va mobilitzar a 3 dotacions de bombers, 1 helicòpter, 2 cotxes de mossos d’esquadra i 1
ADF de Torroella d Montgrí. A la foto podeu veure fins i tot el tudor ¨rostit¨.

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

