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Instal·lació del parallamps
AL CAMPANAR DE L’ESGLÉSIA

El dia 5 d’agost del 2016 es
va instal·lar un parallamps al
campanar de l’església.

La millor manera de començar alguna cosa és
deixar de parlar i començar a fer-la.

Walt Disney (1901-1966)

Penso que en una societat que podria ser millor, més digna,
més justa, tots tenim l’obligació de ser una mica idealistes.
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Mònica Terribas (Barcelona, 1968)
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Coses d’Albons
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, Cristina
Hostench, Josep Peiris, Sebastià Balateu i Rosa de cal Moreno
Imatge de la portada: la diada de l’11 de setembre al puig Segalar
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

Construcció d’un magatzem municipal
ES CREA UN ESPAI D’EMMAGATZEMATGE PER AL POBLE

Festa de Sant Antoni
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EL MOSSÈN FA LA TRADICIONAL BENEDICCIÓ D’ANIMALS A LA PLAÇA
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El carrer de la Por
SEBASTIÀ BALATEU MASSANET

Des de fa molts anys, al mes d’octubre se celebra la
festa de la castanyada (festa popular molt catalana).
La mainada de l’escola fan una cercavila pel poble i
canten algunes cançons relacionades amb aquesta
diada i la tardor. Tot acaba amb una castanyada
popular on tothom està convidat.
No fa tants anys, però ja en fa uns quants, els pares
de l’escola varen proposar que els nens i les nenes,
cap al tard, tots disfressats, anessin casa per casa a
tocar els timbres i demanar caramels (truc o tracte).
Alguns veïns vam prendre la iniciativa de treure una

avisar: només amb la cara que posen algunes

taula amb begudes i castanyes per fer com una

persones que hi passen, els que estem a dins ja ens

mena de reforç-aperitiu per la llarga caminada. Això

comportem d’una manera o una altra. El que sí que

va provocar que alguns de nosaltres ens trobéssim

us dic és que els que actuem xalem més que no pas

amb la inquietud de fer alguna cosa més; una cosa

els que ho miren.
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més divertida on tothom pogués gaudir.

Per què vam decidir agafar el carrer de l’Est? És

Així doncs, fa quatre anys ens vam reunir i decidir

molt senzill, érem pocs els que ho organitzàvem i no

crear el carrer de la Por. Des del 2010, una colla

teníem massa material per organitzar-lo en diferents

d’amics, organitzats en comissió de Festes, ens

emplaçaments del poble. Aquest carrer és curt,

trobem diverses vegades al llarg del mes d’octubre

estret i molt tancat, cosa que ens facilitava molt

per anar organitzant la festa.

instal·lar cortines per fer les separacions.

El carrer de la Por es va crear per als nens, una mica

En aquell moment vam definir el carrer en diferents

grandets. Nosaltres no hem gosat mai posar una

parcel·les per a cadascun dels grups que hi actuava

edat, sempre hem aconsellat que els pares passin

amb la seva pròpia escenografia. Avui dia continuem

primer i decideixin si els seus fills poden entrar o no.

amb les mateixes parcel·les i cada vegada adaptem

De tota manera, val a dir que, si alguna persona és

l’espectacle al lloc adjudicat.

més sensible que d’altres, amb el simple fet d’avisar

S’ha de dir que en aquests quatre anys hem doblat

a la gent que hi participa es pot fer una escena més

el nombre col·laboradors i ja hem rebut algunes

expressiva o menys. De

propostes d’ampliar cap a altres carrers estrets que

fet, moltes vegades no cal

hi ha ha a la vora.
També,
els

segons

comentaris

de la gent, hem
pogut

apreciar

que ha augmentat
la satisfacció dels
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qui passen. El que més ens agrada és que en els

gent comentant com ha anat la passejada pel carrer

dos darrers any hem vist gent dels pobles veïns.

de la Por.

Una mica més tard, en plena actuació es comencen

Nosaltres, des de l’organització, hem de dir que hem

a coure les castanyes, a treure moscatell i begudes

quedat sorpresos de la resposta positiva i l’augment

de tota mena que porta l’Ajuntament i tots els veïns

de gent que hi ha hagut cada any. És per això que,

que volem participar. Aquest fet provoca que la

una vegada més, continuem amb el nostre carrer de

plaça que hi a al carrer de sobre quedi plena de

la Por.

Història per pensar
I PER AUTOREGULAR LES NOSTRES EMOCIONS
Un dia, Alexandre va entrar a casa seva donant

El nen ho va prendre com a un joc i va començar

puntades de peu a terra i cridant molt molest. El

a llançar els carbons, però l’estenedor estava lluny,

seu pare el va cridar i el nen va continuar dient de

pocs d’ells van encertar la camisa.
Quan el pare va tornar, li va preguntar:

—Pare, et juro que tinc molta

—Fill, com et sents?

ràbia! Pere no hauria d’haver fet
el que va fer amb mi. Per això li

—Cansat,

desitjo tot el mal del món. Tinc

encertat alguns trossos de carbó a

ganes de matar-lo!

la camisa.

El seu pare, un home simple però

El pare va prendre el nen de la mà

ple de saviesa, escoltava amb

i li va dir:

calma el fill, que continuava dient:

a l’escola.
El pare va continuar escoltant i es va dirigir cap a una
cantonada del garatge de la casa, on va prendre un

He

una cosa.

humiliar davant els meus amics.
que ell emmalaltís perquè no pogués anar mai més

content.

—Vine amb mi. Vull ensenyar-te

—Imagina’t, el ruc d’en Pere em va
No ho accepto, això! M’agradaria

però

El va col·locar davant d’un mirall
que li va permetre veure tot el seu cos... Quin ensurt!
Estava tot negre i només se li veien les dents i els
ulls.
En aquest moment el pare li va dir:

sac ple de carbó que el va portar dins el final del

—Fill, com has pogut observar la camisa ha quedat

jardí i li va proposar el següent:

una mica bruta però no és comparable amb com

—Veus aquella camisa blanca que està a l’estenedor?
Fes-te a la idea que és en Pere i cada tros de carbó
que hi ha en aquesta bossa és un mal pensament
que va dirigit al Pere. Llança-li tot el carbó que hi ha
al sac, fins a l’últim tros. Després jo tornaré per veure
com queda.

has quedat tu de brut. El mal que desitgem als altres
ens ve retornat i multiplicat. Per més que vulguem o
podem pertorbar la vida d’alguna persona amb els
nostres pensaments, els residus i la brutícia sempre
queden en nosaltres mateixos.
“Si ets pacient en un moment d’ira, escaparàs a cent
dies de tristesa”. (Proverbi xinès)
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manera irritada:
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Hermenegild Puig i Sais
EN AQUEST BUTLLETÍ US PRESENTEM UN PERSONATGE
IL·LUSTRE QUE VA NÉIXER AL NOSTRE POBLE

Lloc de naixement: Albons (Baix Empordà)
Data de naixement: diumenge, 9 desembre 1860
Data de defunció: dissabte, 31 maig 1941
Lloc de defunció: Barcelona
Ideologia: Catalanisme
Militància política: Unió Catalanista (1891-19?)
Acció Catalana (1922-1932) i Lliga Catalana (19321936)
Militància

sindical: Sindicat

de

Metges

de

Catalunya (president entre 1920 i 1927)
Metge compromès amb la política catalanista, un
dels fundadors i primer president del Sindicat de
Metges de Catalunya.
a la Reina Regent per la defensa de l’autonomia
Biografia
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de la Unió Catalanista els anys 1901 i 1904. Presideix i

Fill de Francesc Puig Vilar i de Maria Says –així

impulsa la lluita cultural de la comissió organitzadora

s’escrivia el seu cognom– de Verges. Acaba el

del Primer Congrés Universitari Català el 1903.

batxillerat a Girona el 1879 per estudiar a la Facultat

També, del Segon Congrés, que se celebra el 1918

de Medicina de Barcelona, on, havent estat alumne

on, a més, presenta la ponència «Organització dels

practicant en el darrer curs a l’Hospital del Sagrat

estudis de medicina i odontologia».

Cor, es llicencia el 1886.
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política de Catalunya del 1888. Puig i Sais és delegat

Forma part dels organitzadors del Primer Congrés

Els primers anys d’activitat assistencial fa de metge

Internacional de la Llengua Catalana del 1906

de capçalera al Prat de Llobregat. Després, des

mentre que, en aquesta línia, el 1908, pronuncia el

del 1890, s’estableix a Barcelona per treballar a

discurs inaugural de la Societat Medicofarmacèutica

l’Hospital del Sagrat Cor, al servei de Malalties

de Sant Cosme i Sant Damià: Natalitat i Renaixença

Generals que dirigeix Joan Anguera Caylà.

a Catalunya.

El 1900 deixa el càrrec quan el nomenen director del

Militant dels sectors més catalanistes de la Lliga,

Servei de Medicina General, que ha pres el nom de

Hermenenild Puig Sais s’adhereix a Acció Catalana,

Policlínica. A partir del 1907 s’encarrega, de manera

nou partit que es presenta en solitari a les Eleccions

interina, de la direcció del Servei de Medicina Interna

Provincials del 10 de juny de 1923. Surt escollit

i, des del 1928, com a metge primer quan ja ha mort

diputat per Barcelona i de la Mancomunitat de

Salvador Cardenal.

Catalunya, on encapçala la Comissió d’Interessos

El seu compromís amb el catalanisme polític
conservador arrenca amb la signatura del Missatge

Generals.
La seva incursió política, però, resulta efímera
a causa del cop d’Estat de Primo de Rivera pocs

mesos després. L’any 1930, és un dels signants

Quan esclata la Guerra, Puig i Sais és ja un home

del Manifest d’Acció Catalana en un intent de

gran, proper als vuitanta anys. Mor a conseqüència

ressorgiment del partit al final de la Dictadura.

d’un accident el 31 de maig de 1941.

Puig i Sais exerceix el càrrec de tresorer de

En vida, rep l’homenatge del Sindicat de Metges

l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de

de Catalunya que, en cessar en la presidència,

Catalunya des del 1900 fins al 1914, moment en què

descobreix un bust en honor al seu primer president

és escollit president fins al 1916.

i instaura un premi amb el seu nom. També, l’any

Forma part del nucli mèdic que organitza la creació
del Sindicat de Metges de Catalunya, institució de
la que n’esdevé el primer president des del 1920 al
1927.

1930, l’Ajuntament d’Albons dóna el seu nom a
l’antic carrer Ragomí, que acull la casa natal del
doctor Hermenegild Puig Sais.
És oncle del reconegut cirurgià, que acabada la

Tant al Sindicat com en la construcció del Casal
del Metge, el lideratge de Puig Sais és fonamental,

carrera passa un temps de formació a L’Hospital del
Sagrat Cor al costat del seu oncle.

com més tard ho és el president Josep Moll. També,

La majoria de biògrafs d’Hermenegild Puig Sais

és membre de l’Associació General de Metges de

destaquen que, a més de ser un dels artífexs de

Llengua Catalana, institució que presideix el 1932 i

l’organització i fundació del Sindicat de Metges de

que el nomena president del 8è Congrés de Metges i

Catalunya, el seu paper és clau en la cohesió cívica

Biòlegs de Llengua Catalana que té lloc a Barcelona

i professional dels metges a Catalunya.

el 1934.
De fet, participa de manera molt activa a la major part

Aquesta informació l’hem extret de la web:

dels congressos d’aquesta associació. En aquest

www.galeriametges.cat/galeria-fitxa.php?icod=KGL

període, col·labora en la redacció de termes mèdics
del Diccionari de Medicina de Manuel Corachan així
com en algunes revistes mèdiques catalanes com
ara El Criterio Católico de las Ciencias Médicas o el
Boletín de la Asociación de Médicos de Reus.
La trajectòria mèdica i d’actiu treball sobre

Seria important saber quina és la casa del

carrer Dr. Puig i Sais on va néixer, ja que se

l’organització i defensa professional dels interessos

sap que va néixer en aquest carrer d’Albons.

dels metges catalans es pot seguir a partir dels

Existeix un Sais que hi viu (Can Bagur) i

articles que publica a Annals de Medicina i al Butlletí
del Sindicat de Metges de Catalunya.
al

neomalthusianisme,

pairal d’en Joan Coll i Puig.

considerava

necessari fomentar la natalitat a Catalunya “per no
estar en inferioritat de condicions de lluitar contra la
resta d’Espanya”.
Soci del Centre Excursionista de Catalunya, Puig
Sais té molta afició a fer excursions i a practicar
l’esport. Fou un dels promotors de la fundació del
Club Natació Barcelona, institució pionera en la
pràctica esportiva a Barcelona.

Si algú sap alguna informació d’aquest fet,
pot fer-la arribar a l’Ajuntament.
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Contrari

un Puig (Can Pepa) o Ca la Filo o la casa
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Recull d’imatges
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EN JOSEP PEIRIS ENS MOSTRA FOTOS ANTIGUES
DE DIFERENTS ESDEVENIMENTS DEL POBLE
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A dalt a l’esquerra, Cercavila d’Albons amb la cuinera (1978);
a baix a l’esquerra, la classe dels nens del curs 1952-1953;
a dalt a la dreta, l’equip femení F. C. Albons el 1982,
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i a baix a l’esquerra (en dues parts), la Mostra de Cuina d’Albons, amb Mossèn Taberner, l’any 1990.
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Noticiari
ÀNGELS RECASENS FERRER

En aquest butlletí us ofereixo un petit recull de notícies curioses relacionades amb Albons. Són recollides per
Josep Recasens i Adroher, d’arxius públics. De l’any 1878 fins al 1949, fa quatre dies d’aquest fets!
Conceder 200 ptas. para la recomposición del camino que dirige de Albons a La Escala. (BOP, 12 d’agost
del 1872).
Remate por subasta de bienes nacionales
Núm de inventario 390; classe de finca: Huerto y tierras; Denominació: Hermita de San Gerardo; pueblo en
que radica: Albons, cabida: 19 vesanas; último arrendatario: N.M.; tipo para subasta: 71’50 ptas. (BOP, 15
de maig del 1878).
Queda abierto el pago del Impuesto sobre Patentes Nacionales de Circulación de Automóbiles, Correspondiente
al segundo semestre de 1939, al pueblo de Albons le corresponden 587’32 ptas. (BOP, 20 de febrer del 1941)
En vista de la persistència en el incumplimiento del real Orden de 27 de diciembre de 1929, he decidido
imponer una multa de 250 ptas. al Alcalde y al Secretario de Albons. –Gerona, 29 de marzo de 1941 – EL
Governador Ciivil, Paulino Coll.
Se fija el cupo de entrega de patata temprana para Albons, en 5000 Kg. (BOP, 27 de juny del 1946).
Se fija el cupo d’entrega de alubias para Albons, en 500Kg. (BOP, 7 de setembre del 1946).
Servicio de cria de caballar: Albons – J. M. Q, nombre del semental: Florín; Caballar 1; Bret País; Caza:
Alazana; Años :4; Alzada: 1,58. (BOP, 9 de març del 1946).
Sant Grau 1945
Es bebeí la creu del Terme d’Albons, sembla que la creu completa va desaparèixer durant la república de
1873. L’acte de la inauguració es feu com en família, presidit per Sr. Rector i l’Alcalde Sr Rafel Masaguer. La
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Creu és de pedra de Girona I L’Excma. Diputació col.laborà econòmicament a la seva construcció. (Los Sitios,
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18 de novembre del 1945).
Relacion nominal de Hermandades de esta provincia beneficiades con el siguiente cupo de ¨pulpa de
remolacha¨. Albons 1800 kg, Bellcaire 1680 kg., la Escala 100 kg. (26.II.1949).
El C.D. Albons ganó al F.C. Port-bou a domicilio por 11 goles a 1. (23.V.1947)

I fins aquí unes noticies per a no perdre la memòria del que han sigut el nostres avantpassats.

Recepta
DE LA ROSA DE CAL MORENO

FILET AMB GRATINAT DE PATATES

Ingredients

Procediment

•

4 patates grans

Pelarem les patates i en farem mitges llunes.

•

4 dl de nata

•

6 grans d’all

la mitat dels alls aixafats, una fulla de llorer i sal.

•

2 fulles de llorer

Ho posarem al foc, on afegirem les patates, i ho

•

200 g d’espinacs congelats

deixarem coure 5 minuts.

•

2 pastanagues

Tot seguit hi afegirem els espinacs i les pastanagues,

•

4 filets de vedella

aquestes tallades a rodelles fines. Els barregem bé i

•

1 dl d’oli

ho deixem coure 5 minuts més.

•

1 dl de vi blanc

Tot això junt ho posarem en una safata al forn a mitja

•

1 cullerada sopera de mostassa

alçada durant uns 15 minuts, a 200 ºC.

•

100 g de mantega

•

sal, pebre, i julivert al gust de cadascú

Fins aquí el gratinat de patata, que ens servirà per
acompanyar els filets.
A continuació salpebrem els filets i els fregim amb
oli per tots dos costats. Els reservem.
En el mateix oli de fer els filets, hi afegim la resta
d’alls, la fulla de llorer, el vi i la mostassa. Fem una
reducció i afegim la mantega. Ho salpebrem i ho
deixem evaporar una mica.
Ara preparem el plat ben bonic amb els filets i la salsa
que acabem d’explicar per sobre. I de guarnició, el
gratinat de patates!
I bon profit!
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Temps aproximat: 60 minuts

La nata la posarem en un pot una mica gran amb
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Cartell de la festa de Sant Grau
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DEL 14 AL 16 D’OCTUBRE
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