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Qui som i què fem?

Introducció

Tornem‘hi que no ha estat res. Les festes
nadalenques ens acaben de deixar i ens acostem
al Carnaval! Aquí teniu uns quants temes per a
llegir, pensar, practicar i altres opcions.

Continguts
Tema 1 Sant Grau 2017
Tema 2 Reis d’Orient
Tema 3 Quines
Tema 4 Històries Antigues

Tots a participar de les activitats de la festa .

Tema 5 Encants d’Albons Any 1675

I recordeu que com més serem més riurem...

Tema 6 Recull d’imatges

I no oblideu que:

Tema 7 2ª BTT Albons

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

Tema 1 Sant Grau 2017

Tema 8 Receptes.
Tema 9 Als voltants que hi ha de bons.
Programa Carnaval
Han col·laborat en aquest número: Enriqueta
Turias, Josep Peiris, Josep Baus, Pere Genic ,
Esperança Belmonte , Rosa de Cal Moreno, Robert
Guardia, AMPA i Ajuntament d’Albons

Un aplec de sant Grau que vam celebrar el 15 d’octubre de 2017 no pot faltar la ballada de sardanes, el piscolabis i
L’Ofici. Les següents fotos són de la ballada de sardanes que ens va oferir la Principal de l’Escala

A continuació podeu veure unes imatges de l’ermita. En la primer foto és de dins a l’ermita on hi ha la corona
de llums que vam treure de l’església del poble al pintar el Sant Sopar on es va utilitzar un altre enllumenat.
A la segona foto una imatge del Sant Grau, envoltat de flor i ciris.

Tema 2 Els Reis d’Orient arriben a Albons
Discurs Reis
Estimats nens i nenes, pares, mares i avis d’Albons. 35 anys fa que vaig a buscar els Reis d’Orient per portar‐los
a Albons en un dia tan assenyalat.
Primer amb cavalls, desprès amb un Citroën 2 cavalls.
Més endavant amb remolcs i tractor . Més recentment
amb un camió i gòndola, i ara els anem a buscar amb
en Solà amb el tractor i la plataforma. Sempre els hem
anat a buscar al Puig Segalar a vegades a sigut difícil no
sempre els hem trobat. El que no havia fet mai és
presentar‐vos els Tres Reis d’Orient.
Rei Melcior: Rei al que pots parlar i t’escolta. Rei que
farà tot el possible per fer‐nos contents a tothom.

Rei Gaspar: Rei al que pots demanar‐li el que
vulguis en aquesta festa tan assenyalada i
també t’escoltarà.
Rei Baltasar: Rei bondadós com Melcior i Gaspar
i que també com els dos escoltaran i us donaran
bons consells de veritat i tampoc us
enganyaran.
Els Tres Reis ens han vingut a donar l’alegria en
aquesta nit màgica. Tres Reis que ens estimen a
tots per igual. Tinguem el color que tinguem i
sinó mireu bé: el Rei Blanc el Rei Ros i el Rei Negre. Tres Reis que els hi podem parlar amb la llengua que
vulguem sense cap problema les entenen totes.
Tres Reis que avui han vingut aquí a Albons a fer‐nos feliços a tots i totes.
Tres Reis que quan els he anat a buscar amb en Solà els hi he dit si farien el possible de fer contents a tots
nosaltres portant regals a tothom.
Ells m’han contestat que per la seva
part faran tot el possible per fer‐nos
contents a tots. I jo com que són els
Tres Reis d’Orient els tres veritables
Reis! Jo me’ls crec!
I al final els hi he demanat l’última
cosa, que demano. Que demà i haurà
nens i nenes que quan obrin els regals
no tindran els pares al costat, perquè
uns senyors han decidit tenir‐los
tancats a la presó. Quan d’altres estan
passant aquestes festes esquiant allà
on sigui com si res hagin fet. I els Tres
Reis m’han contestat que ells parlaran
amb qui faci falta, si es que els volen
escoltar perquè això es faci realitat.
I jo crec que se’ls tindrien que escoltar
perquè ells són els Tres Reis d’Orient!
Melcior, Gaspar i Baltasar.
Bona NIT!

Tema 3 Les Quines d’ Albons
Un any més, l’Ampa de l’escola la Branca i el Club Futbol Albons amb el suport i col∙laboració de
l’Ajuntament d’Albons, han organitzat les tradicionals quines d’Albons.
Per part de l’organització, volem agrair a tota la gent que ajuda any rere any a que es pugin realitzar i
donar les gràcies a tota la gent que ha participat a les quines. Moltes gràcies!

Ampa la Branca i C.F. Albons

Tema 4 Recull d’Imatges de l’Enriqueta Túrias
Avui us en presentem unes quantes fotos amb una petita
explicació a cadascuna de elles.
En la 1a podem observar les últimes pabordesses de la Puríssima
que hi va haver a Albons: Maria Fàbregas i Enriqueta Túrias. Cal
remarcar que la foto és de l’any 1947 i que els cistellets que
porten amb flors per l’altar són de plata. Recordem les
pabordesses eren dones que passaven cada diumenge casa per casa a
demanar caritat: Bon dia que hi ha caritat per la Mare de Deu?
Tothom donava diners i aquest servien per a mantenir els “gastos” de
l’altar com la cera. El dia de pasqüetes es feia una festa amb orquestra. I
si no hi havia prou diners algú del poble anònimament ajudava a pagar
els “gastos”.

En la 2na foto : Veiem dues noies davant de l’altar de fusta de l’Església del poble d’Albons. Era l’Altar de la
Puríssima pintat de colors. Es va treure perquè no lligava amb l’estil de l’església. L’any ens diu que és el 1950.

En la 3a foto:
Podem veure en :¨ Pauet i en Manel Batllori¨ ballant sardanes a la plaça del poble.
L’any no el sabem . Dons fins aquí el recull d’imatges a la propera edició més. Esperem que us agradin!

Tema 5 Gegant i Geganta d’Albons
Aquets vegada en Josep Peiris ens fa arribar unes imatges d’uns gegants que hi havia hagut al poble
d’Albons. Alguns de vosaltres de ben segur que els recordeu! 1a foto any: 1979‐1980 la 2a foto: any
1977 i la 3a foto: any 1978.

Dilluns i Dimarts de Carnaval.
L’any 1976...Ramón Pujol Boira, amb l’ajuda de la Comissió de Carnaval que hi havia aleshores, van
dissenyar i fer ¨La Cuinera¨, més endavant van fer ¨El Cuiner¨... Eren els gegants del Carnaval d’Albons,
durant uns anys acompanyaven a la cercavil.la pels carrers del poble el dilluns. I el dimarts presidien
l’arrossada tan tradicional. Aquest gegants ja no existeixen. Qui sap... potser algun dia tornaran els
gegants...

Tema 6 Subhastes de l’any 1675

Remenat entre els arxius d’en Josep Recasens Adroher he trobat aquest llistat de peces que van
anar a la subhasta en aquest any . Segons el diccionari: Encant: Venda pública de béns (mobles o
immobles) o drets amb intervenció de l’autoritat judicial o administrativa, en la qual les coses són
adjudicades al més-dient, subhasta. També és el lloc on es celebren habitualment aquetes vendes o lloc
on hom ven coses velles.
Doneu‐l’hi una ullada n’hi ha de ben curioses!

Tema 7

2a Marxa BTT d’Albons

GAIREBE 400 PARTICIPANTS A LA SEGONA MARXA DE CICLISME DE MUNTANYA D’ALBONS

El passat 10 de Desembre de 2017 es va celebrar a
Albons la segona edició de la Marxa BTT, organitzada
pel Club Esportiu Albons amb la col·laboració d’uns 40
voluntaris del poble.
Aquesta segona edició, constava de 3 circuits i tenia
com a novetat un circuit familiar de 10Km apte per a
tots els públics, on els més petits de cada casa varen
demostrar tenir un bon control de les seves bicicletes tot
terreny.
Pels més valents, el Club va preparar un circuit de
22Km i 550m de desnivell positiu, apte per qualsevol persona amb un mínim domini del BTT i d’on van
resultar guanyadors Alexandre Lladó, Raül Muñoz i Hicham Laasraoui en homes i Laura Pou, Natalia
Cebrià i Laura Vilardell en dones.
L’últim circuit de 35Km i 1000m de desnivell positiu, només era apte per gent ben preparada en BTT,
pujant per pujades molt dures i baixant per zones molt tècniques, on els guanyadors van ser Marc
Trayter, Guillem Cassu i Xavier Cano en homes i Meritxell Figueres, Claudia Marin i Laura Boadella en
dones.
Aquesta edició també va incloure una categoria de bicicletes elèctriques, on Alejandro Cuenca va
dominar al circuit de 22Km i Jorge Avilés en el de 35Km.
Una altre de les novetats d’aquesta edició, va ser la neteja del Torrent de Sant Grau, on un grup de
voluntaris del Club hi van treballar per fer-lo transitable i on els participants de la BTT van quedar molt
satisfets per la duresa de les zones tècniques que aquest presentava.
En aquesta segona edició, hi havia un nivell molt alt entre els participants, com Robert Baserba, campió
del món 3 anys consecutius en BTT Master 60.

Tema 8

Receptes de la Rosa de Cal Moreno

La Rosa en presenta una recepta de temporada i altres idees interesants com
sempre!
Canelons farcits d’espinacs
Ingredients:
500gr d’espinacs cuits
16 plaques de canelons
3 dents d’all
150gr formatge ratllat
30gr de mantega
50gr de pinyons
50gr de panses
500ml de salsa beixamel.
Pebre negre, oli i sal.

Preparació: Fer bullir els espinacs amb aigua i sal durant 5 minuts. Desprès deixar-los escorre . Pelar
els alls i tallar. Los a làmines sofregir-los amb oli a la paella. Afegir les passes i els pinyons i torrar una
mica . Desprès afegir els espinacs una mica de pebre i saltejar uns minuts. I barrejar 100ml de la
beixamel a poc a poc. Rectificar de sal Deixa coure a foc mig remenant fins que quedi espès.
Els canelons els farem com sempre posar-hi la beixamel, el formatge ratllat i a gratinar.

Frase divertida:
Si vostè no paga el gas li tallen.
Si no paga el llum li tallen.
Si no paga l’aigua també.
Així que compte!
Si vostè compra ous...Pagui’ls.

Dita del mes de febrer´
Pel febrer un dia de sol i l’altre al braser.
El sol de febrer emmascarà més que un calder.

Què és una ¨coquessa¨?
Era la cuinera que cuinava a casa d’altres en motiu de festes o celebracions. Ara torna a estar de moda
que ¨cocs i ´coquesses¨ vagin a domicilis per demostrar les seves capacitats culinàries.

Tema 9 Als voltants, que hi ha de Bons
per La Forastera Empordanesa

Estrenem nova secció, dins el Marc de la Cultura, el que tenim als voltants d'Albons, i les 2 ciutats
properes Girona i Figueres.
La nostra comarca, des de ja fa uns anys , esta plena d'esdeveniments culturals
efímers, però consolidats, any rere, any. a l'Edició d'enguany , ens centrarem en 2 grans festivals a la
ciutat de Girona.

Una ocasió irrepetible per a gaudir del Circ d'alta qualitat.
Una setantena d'artistes oferiran 24 atraccions mai vistes a
Europa i comptarà amb la participació de les principals
companyies de circ d'arreu del món.
Elefant d'Or està en el top 5 de festivals internacionals del circ del
món i atrau anualment uns trenta mil espectadors, amb una carpa
de circ amb capacitat a cada funció de 2.200 persones, i sense
columnes, el que permet una visibilitat de 360 Graus.
Una edició aniversari: la commemoració de 250 anys d'història del Circ 250 anys de la invenció del circ
per mans de l'anglès Philip Astley (1768- 2018). El mateix any que el circ veié la llum una altra
companyia anglesa ja viatjà a Espanya essent doncs un dels primers països que gaudí d'aquell nou
espectacle.
La nova edició del Festival serà un dels principals esdeveniments de la commemoració a Europa de tal
aniversari.
Participació de les companyies de circ més importants del món:
Gran Circ Estatal de Rússia – Rosgoscyrk 3 atraccions: Troupe Shatirov (equilibris en escales aèries),
Dmitri Dubinin (malabars), Alyona Tsvetkova (cintes aèries). - Gran Circ estatal de Vietnam; 1
atracció: Troupe De Tru (equilibris amb perxa al trapezi). - Gran Circ de Pyongyang (DPRK) – Corea
del Nord; 3 atraccions: funàmbuls a gran alçada i balança russa amb barra fixa i bàscula. - Associació
Nacional d'acròbates de la Xina ; la Jinan Acrobatic Troupe of China amb 2 atraccions: jocs icaris i
malabars de barrets en grup. - Gran Circ Estatal de Bielorússia ; el duo d'acròbates a les teles aèries
format per Veronika Rybchonok i Maksim Vinogradov. - Centre de desenvolupament del Circ de
Mongòlia ; el forçut Tuga. - Circ Nacional de Cuba; la parella de patinadors acrobàtics Duo Evolution.
LOCALITZACIÓ: Camp de Mart de La Devesa. GIRONA.
ESPECTACLES: 3 – Blau, Vermell i Or (Gala de Premiats)
TOTA L'INFORMACIÓ : www.festivaldelcirc.com

Parlem de Strenes és el festival on el públic és el primer en viure les estrenes musicals de la
temporada. Aquí cada any tots els artistas ens presentan en primicia, el seu nou espectacle, es per aixó
que ja fà 6 anys, que aquest gran fet, dona nom al FESTIVAL STRENES"
El festival Strenes ha anunciat els caps de cartell de la seva 6ena edició.
Fins el proper dia 8 de Febrer, no es presentarà en roda de premsa, la programació complerta, a partir de
llavors , es podrà consultar tota la programació a la seva página web: http://festivalstrenes.cat/

Des del 24 de març i fins l'1 de maig, Girona acollirà presentacions de nous treballs de cantants
catalans però també inclourà apostes espanyoles i internacionals
El festival Strenes 2018 aposta per Morcheeba, Luz Casal, Maria del Mar Bonet, Joan Dausà, Los Sírex,
Roger Mas , Macedònia i d'altres ......
Strenes , obre aquest any , una nova secció Talent gironi, per donar visibilitat al talent musical de les
comarques gironines, que neix apadrinat per la Fundació Valvi, entre tots els participants es premiarà, el
millor talent gironí.

10 ESPAIS on gaudir STRENES 2018
Inaugural: Concert sorpresa a la teulada de l'Oficina de Turisme (Rambla/Pont de Pedra) i Gratuït
Auditori de Girona
Teatre Municipal de Girona
Escales de la Catedral
La Mirona de Salt
Museu d'Art de Girona
Auditori Centre Cultural La Mercè
Jardins de la Mercè
Yeah Indie Club
Plaça Catalunya i gratuït

I fins aquí la nova secció del butlletí !

Cal dir que va fer molta calor i l’arròs boníssim ! Felicitats als organitzadors.

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

