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Qui som i què fem?

Introducció

Continguts

En ple hivern, inici del nou any. Quan comencem
l’any sempre hi posem noves il·lusions, millors
ganes, després de l’hivern, l’estiu...I qui dia passa
anys empeny. Una frase típica i tòpica. Doncs aquí
estem! Coses noves per uns, velles per altres, però
sempre amb intenció de passar una estona units
pel butlletí. I sobretot de plasmar fets i actes per a
que tothom ens conegui! No oblideu que:

Tema 1 El Nadal a Albons. Laia Birba

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

Tema 8 Receptes i Remeis. Rosa de Cal Moreno

Tema 2 Castanyada a Albons . Ampa
Tema 3 Recordant el Carnaval.
Tema 4 Recull d’Imatges . Josep Peiris
Tema 5 Votacions 9N. Josep Ferrer
Tema 6 Acabat Sala Polivalent
Tema 7 Restauració Escorxador
Tema 9 Programació actes Carnaval 2015

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

Reflexionem amb frases que han dit famosos:
Una ànima trista pot matar-te més de pressa, molt més de pressa que un germen.
John Steinbeck, novel•lista nord-americà (1902-1968)
La qui no para de caminar, encara que faci tard, arriba.
Santa Teresa de Jesús, escriptora mística castellana (1515-1582)

Tema 1 El Nadal a Albons. Laia Birba
Aquestes festes nadalenques hem pogut gaudir de
diverses activitats com el gran èxit dels Pastorets i
la cantada de Nadales que porten a terme cada
any des de l’Escola.
En el local de joves es va fer un any més el taller de
fanalets per preparar l’arribada del Reis Mags al
nostre poble. Amb la creativitat i ajuda de tots els
nens i nenes i pares i mares que van venir al taller
van sortir uns fanalets d’allò més bonics i originals.
Per donar el toc més divertit al Nadal a Albons no
hi ha faltat pas les quines, les de desembre
organitzades per l’AMPA de l’Escola i les de gener
organitzades pel Club de Futbol Albons. Enguany,
hi ha hagut la novetat d’una quina eròtica només
per adults que ha donat el toc més picant a
aquestes festes! Amb l’arribada dels Patges i dels
Reis d’Orient s’acaben aquestes festes de Nadal i
tot i que en comencen d’altres tant mogudes com
el Carnaval, no volem deixar d’agrair a totes les
persones que han fet possible un any més la il·lusió
i la màgia del Nadal a Albons. Fotos Josep Baus
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Tema 2 Castanyada Albons Autor: AMPA la Branca
El 30 d'octubre, els nens i nenes de l'escola la Branca, varen celebrar la castanyada. Una festa oberta a tot el
poble on vàrem gaudir veien les danses que prèviament
havien preparat i assajat a l'escola i que vàrem acabar ballant
tots plegats. Una festa, on no falten els panellets elaborats
pels mateixos nens i nenes i les castanyes preparades per
pares i mares
voluntàries.
Una bonica,
tradicional i
entranyable
trobada on
grans i petits
ens ho passem d'allò més bé. Gràcies a l'escola, als pares i
mares, a l'Ajuntament i gràcies molt especialment als
dansaires!!

Tema 3 Ballada de Sardanes a la Festa de Sant Grau

I la Festa Major de Sant Grau 2014
amb la Cobla la Principal de l’Escala
i les fotos un parell de rotllanes de
sardanes.
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TEMA 3 ¨Recordant el Carnaval d’Albons¨

Una veïna del poble ens cedeix aquestes fotos pel butlletí I l’escrit següent:
Recordant el carnaval després de l’any 1940. La primera foto de l’esquerra és la foto de la modista que amb les
aprenentes arrela amb aquestes 6 noietes el carnaval, el carnaval després de la guerra civil.

La segona a mà dreta és el 1er ball de deu a la plaça del
poble. Era el primer dia de març de l’any 1949.
La 3era foto veiem una de les noies sola lluint una disfressa
molt original.
La foto de les 3 noietes amb un vestit de carnestoltes que ben
be van disfrutar amb la faldilla ben acampanada sobretot
ballant el vals!
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TEMA 4 ¨Continuem recordant el Carnaval d’Albons¨
Fotos cedides: Josep Peiris.

Preparant l’arrossada i la llenya a punt! Ball de deu!
Aquestes fotos podrien ser de la dècada dels anys 50.

Per donar una mica de color i contrast dues fotos d’uns anys més propers. I aquestes dels anys 1992 i 1986.

Coses d’Albons
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Tema 5 9N 2014. Autor : Josep Ferrer
El passat 9N del 2014 va tenir lloc la Consulta sobre el
futur polític de Catalunya.
Aquesta consulta es va convertir en un procés
participatiu degut als diferents recursos que el govern
espanyol va anant presentant davant del Tribunal
Constitucional i que aquest a la vegada va admetre a
tràmit.
Com que no es va poder disposar d’un cens oficial les
persones interessades en la participació de la consulta
es varen haver d’inscriure abans per poder exercir el
seu dret a vot. Per altra banda les persones que
formaren la mesa electoral ho feren de forma
voluntària.
A Albons la participació va ser de 359 persones, amb un
91’64% dels vots favorables a què Catalunya esdevingui
un Estat, i a més a més que fos independent (Si+Si)
Per la seva part l’agrupació local de l’ANC ( Assemblea
Nacional de Catalunya) va estar tota la jornada electoral
recollint signatures, per poder recolzar la lluita per la
independència dels catalans i catalanes davant de les
institucions europees.
Aquí us deixem la imatge de l’acta de la diada electoral.

En la primera foto veiem la cua que es va fer abans d’obrir les portes per anar a votar. La segona és del
grup de gent que formava la mesa electoral.
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Aquí tenim el primer vot i la taula de L’Assemblea Nacional de Catalunya

Un dels puntals perquè la diada es convertís en una Festa per petits i grans va ser en Mariano d’en
Pere Genic. Un veí del poble ens comenta que : Aquest és un gran amic i company d’en Pere.

Un veí del poble ens ha fet una petita Auca:
¨En Mariano va voler anar a votar!
Fotut burro que no sabies que es podia anar a votar a partir de 16 anys! I tu només en tens 15!
Segons els papers que ens vas portar. Potser la propera vegada si podràs! ¨

En Mariano va portar els papers en regla però NO va poder votar.
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Tema 6 Acabament de la Sala Polivalent
Us expliquem la segona fase i acabament de la sala polivalent del nostre poble. Amb vàries imatges:

Tema 9 Restauració del Pou
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Tema 7 Restauració de l’Escorxador
Les pedres del pou i la porta nova. Poc a poc es va reconstruint.
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TEMA 8 Receptes i Remeis
Rosa de Cal Moreno
Cuina i postres
Amb vestit de Carnaval tenim un ¨cupcakes¨
I una manera de pelar les taronges pels nens.

Refranys:
Mes de febrer la taronja va bé.
Pel febrer abriga’t bé.
Si plou pel febrer, tot va bé.

L’octubre és una paraula que

.
Faves estofades.
Ingredients: 2’5 kg de faves desgranades i molt tendres, 6 talls de botifarra negre tipus ¨paltruc¨, 6 talls de
cansalada, 4 cebes tendres, 3 alls tendres, 1 tomàquet, menta i sal.
Preparació: En una cassola, rostiu la cansalada, la botifarra, i seguidament i tirem els alls nets, les cebes i el
tomàquet sense deixar que es facin massa.
Afegiu-hi les faves i coeu-les fins que estiguin a punt de servir, uns 25m. Hi posem un plat de sopa ple d’aigua
per tapar la cassola això fa una millor cocció. Sacsejar d’en tant en tant, sense remenar per no aixafar-les.
Hi podem afegir qualsevol herba com el julivert, llorer, o all tendre però no hi pot faltar la menta.

Codonyat i formatge amb crema d’ametlles
Ingredients per a 4p: 300gr de formatge fresc de vaca, 200gr de codonyat.
Per a la crema d’ametlles: 200 gr d’ametlles crues, ½ litre d’aigua, 10gr midó, 1 canó de canyella, 150gr de sucre.
Preparació: Comencem per la crema d’ametlles. Triturem les ametlles amb aigua deixeu-les reposar unes 2
hores. Colem el resultat és la llet i aquí desfarem el midó. Poseu la llet en un cassó amb sucre i canyella coeu-la
fins que agafi textura de crema. Deixem refredar. I en un motlle quadrat emboliquem amb film transparent on
disposem capes de codonyat i formatge fresc. Premeu-ho amb els dits i aboqueu –ho sobre la safata. Ho tallem
en quadrats i servim en un plat acompanyat de la crema d’ametlles.
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Disseny i Composició: Àngels Recasens Ferrer
Amb la col.laboració de l’Ajuntament d’Albons
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