
 

 

Relaciono la música amb l'espiritualitat. Quan 
estàs tocant vas endins i el que trobes en el teu 
fons és expansió, pur univers, una cosa molt 
alegre. 
 
Maria Schneider, compositora, arranjadora i directora 
d'orquestra nord-americana (1960) 

 

 

Qui som i què fem?  

COSES D’ALBONS 

1 
Després d’aquest estiu tan fresquet que espero 

que tots i totes haguem  pogut gaudir cadascú a la 

seva  manera. Ens posem les piles i anem per feina 

us presentem un recull d’actes que han passat així 

els recordem i altres activitats que ens esperen al 

llarg d’aquest mesos.  

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.cat 

Reflexionem amb frases que han dit 
famosos: 
 

Mai podem recobrar completament allò 
que hem oblidat. I potser això sigui bo. 
 
Walter Benjamin, assagista i filòsof alemany 
d’origen jueu (1892-1940) 
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La Inauguració va anar a càrrec de l’Il·lustríssim Sr. Joan Giraut, president de la Diputació de Girona, 
juntament amb Xavier Dilmè Diputat al Parlament. I també l’Alcalde d’Albons Joan Hostench i la regidora de 
Cultura Laia Birba. Conjuntament amb albonencs i alborenques  que no es van voler perdre la Inauguració. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Tema 2 Activitats de l’Escola 
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Un recull de fotos:  

De la inauguració de l’enllumenat. Aquest estiu 

l’Ajuntament ha completat la instal·lació de 

l’enllumenat públic en el tram de camí de 

vianants i carril bici que va des del 

començament del nucli urbà fins la Creu. 

L’obra ha tingut un cost de 21.085,97 € hi ha 

estat finançada amb una subvenció de la 

Diputació de Girona, per import de 20.176 €, 

inclosa en el Pla Especial d’Inversions 

Sostenibles per a l’any 2014. 

I la primera passejada després de la 

inauguració. 

 

 
 
 
L'Ampa de Ceip la Branca, va organitzar el passat 8 de juny, la 6a bicicletada popular a Albons. Un acte ben festiu i 
familiar obert a tothom on es pretén que petits i grans, conjuntament, facin una activitat esportiva i lúdica gaudint 
del nostre entorn, amb un total de 121 participants!! 
L'Ampa agraeix la col·laboració de l'Ajuntament d'Albons, de Fribel i de tots els  
comerços, entitats i gent del poble voluntària que s'impliquen, ajuden i contribueixen a fer que la bicicletada sigui 
una realitat. Agrair als 35 espònsors i agrair també a tots els participants que any rere any són fidels a aquesta 
trobada. Gràcies, perquè entre tots, ho fem possible i fins a la 7a Bicicletada!!! 

 

Ampa la Branca 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TEMA 3 ¨Recordant el Bullón¨ 

 Autora: Francesca Ferrer Bonet 
 
 
Mirant la TV dies endarrere en el programa el Foraster d’en Quim Masferrer vaig tenir una sorpresa:  
Vaig escoltar una paraula que feia més de 60 anys que no l’havia sentit! 
En Quim va a visitar un pagès i li va oferir ¨un bullon¨ dons aquesta paraula ja l’havia tret del meu 
pensament. Però al sentir-la em va recordar la meva àvia que és va morir als 99 anys. L’àvia en 
qüestió era invàlida de jove  i molt poqueta cosa , I no tenia mai gana. Dons cada dia al matí se li 
donava  un bullón perquè prengués un aliment.  Ja que això és deia que alimentava molt  , nosaltres 
hi afegíem sucre. 
Però tornant al programa  El pagès li digué beu això! al foraster  I ell no el va voler veure...però el 
mateix pagès li va dir que anés al bar que hi trobaria un tal Jaume i li dius que li he fet jo . El ¨foraster 
¨va fer el que li va dir el pagès i en Jaume es va veure el bullon d’un glop. El foraster quedà amb la 
boca oberta de la sorpresa  li preguntà si es bo ? i en Jaume li diu ¨collonut¨ sorprès ell i sorpresa jo . I 
els hi pregunto a i la meva filla, i a la meva neta si  sabien que era un bullon? I tampoc sabien de que 
és tractava. 
I ara penso ...i es clar que alimentava... si el bullón consistia en : moscatell amb un ou cru i ben batut .  
La meva àvia sort  no podia caminar sinó potser el moscatell en dejú li hauria fet algun efecte... 
Aquest és un dels remeis dels d’abans , que és solien fer a pagès. Antigament se’n feien molts ja que 
no hi havia tantes medicacions com ara. 
Un exemple de remeis d’abans seria el ¨codonyat¨ que era un licor que es feia de codonys que era el 
meu preferit. Deien que Anava bé pel mal de ventre. I jo que era molt pilla i no m’agradava anar a 
l’escola...Sempre tenia mal de ventre ..la meva mare s’ho  creia i em donava codonyat que era molt 
bo i  així no anava  a l’escola. Coses de criatures...Avui dia hi  continua havent remeis dels d’abans tot 
i que molta gent no s’ho cregui.  
 Jo us puc explicar un remei que fet ser servir últimament i m’ha funcionat:  Tenia un ull de poll al dit 
del peu. I m’hi vaig posar all , ben aixafat i ben embolicat. Que no pogués sortir l’all. Això durant dos o 
tres dies. Dons bé l’ull de poll ha marxat i no l’he vist més! 
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TEMA 4  
Inauguració gespa CFA 
Autor: Pere Genic.    

  
Ja hem estrenat la gespa 
Com vaig escriure al butlletí passat en el que deia 
que teníem gespa, ara puc dir ; ja s’ha estrenat la 
gespa. 
El passat juliol festa de Sant Jaume, l’equip 
femení de casades i solteres d’Albons, varen 
inaugurar-la amb un partit de futbol 7 molt 
interesant com tots els que es juguen cada any 
per aquesta festa. El partit va ser entretingut, el resultat és el de menys. Abans del començament del 
partit el regidor d’esports va dir unes paraules al públic assistent i va donar per inaugurada la gespa. A 
partir d’aquí, els membres de la junta del Club de futbol Albons, varen començar el manteniment de 
la gespa, que es el tall de gespa, el regar i l’abonament , cosa que es continua fent amb molta cura i 
gust. Espero i desitjo que sigui per molts anys. 

 

 
Vàrem passar unes setmanes i es va acordar que l’equip de Club futbol Albons la inauguraria amb un 
partit de futbol amistós contra el primer equip de l’Escala. Però que abans, els veterans que l’any 
1977 vàrem començar jugant en el camp petit del Centre Social faríem un partidet de futbol 7 per fer 
més agradable la festa. 
Però vet aquí que el vespre abans va ploure molt i molt i es va anul.lar el partit per respectar la gespa. 
Es va quedar que s’inauguraria dos setmanes més tard i així va ser. El dia 6 de setembre es va jugar; 
primer un equip de futbol 7 de l’Empordanet després el partit de veterans del 1977 i seguidament el 
Club de futbol Albons contra el Sant Miquel de Fluvià. El resultat va ser favorable al Club d’Albons. 
 
En aquest moment comparteixen camp tres equips de l’Empordanet i l’equip d’Albons. Espero i 
desitjo que la bona entesa que tenen duri com més temps millor, i que es respecti el camp quan sigui 
necessari per culpa de la pluja. Les fotos són del primer dia que va entrar al camp una màquina per 
fer les rases i desprès el tractor subsolant la terra per aplanar el camp. I la fotografia dels veterans del 
77. 
Que tinguem camp de gespa per molts anys, ho desitjo sincerament.   
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Tema 5 LA NOSTRA TERRA .  

Autora: Autora: Autora: Autora: CATALINA Can Coloma    
 

La nostra terra és Catalunya. La nostra llengua, és el català, 
la nostra dansa, la sardana, com la sabem molt bé ballar. 
Amb els braços ben estesos i agafant-nos fort les mans, 
aixequem-les ben enlaire demanant la llibertat, tal com ho 
va m fer l'onze de setembre de 2013 i el passat. 
Llibertat pel poble català. 
Corre el 2014 ..... ,s' apropa l'hora decisiva i no ens deixen 
respirar. És més, ens fan la trabanqueta per tots costats. 
Llavors em pregunto: Tant ens estimen o potser només 
els interessa el nostre llegat ? 
Per això demano als autòctons i també als nouvinguts que 
el nou de novembre vagin a votar, i ho facin amb la cara 
ben alta perquè nosaltres no ens deixarem trepitjar. 

Setembre de 2014  

 
Tema 6 Una petició : 
 

 La Noa  Balateu,, a l'igual que molts altres nens,  volen el pati net de 
burilles  i ella ho ha manifestat posant la senyal de prohibit fumar al pati 
de l'escola. 
TINGUE-HO PRESENT! Cal donar exemple! 
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Tema 7   Feines del camp .  Miliu Colomer  
 

Coses que canvien i coses que no canvien. 
El setembre-octubre és la temporada de recollida del blat de moro. Actualment amb la 
mecanització és molt fàcil. Entra la cosechadora en un camp i amb hores fa la feina. Feina 
que abans una família necessitava dies per a fer-la. 
Abans és feia tot a ma, és tallava el brinc se’n feien feixes, després es tria la capsa del brinc i 
amb el carro es portaven a casa. Els brincs del blat de moro es guardaven per l’hivern donar 
de menjar a les vaques.  
Quan les capses ja eren a casa després s’esbossava, es treien les fulles  totes menys tres que 
servien per a poder fer penjolls. Penjolls de 4 o 5  per a penjar. Més tard no es deixava cap 
fulla perquè les capses es posaven en gàbies  per a poder assecar-se. 
Per esbossar és reunia després de sopar tota la família i alguns veïns. Inclús els nens  que ens 
agradava perquè sentíem les històries que explicaven els més grans. 
Acabada la temporada és feia una castanyada per celebrar-ho amb moscatell i inclòs anís! 
Fixeu-vos quin canvi tan gran hi ha hagut en la recollida del blat de moro. 
El que no ha canviat es el preu de vendre! Aquest és el mateix de 50 anys endarrere. 
Quan la benzina valia 4 pessetes.   

 

Tema 8   Obres a la Sala Polivalent 

Autor:Autor:Autor:Autor: Joan Hostench 
 
Us expliquem la primera fase de desmantellament de la sala polivalent del nostre poble. Amb varies 
imatges: 
1- Desmuntant les uralites per portar-la al abocador especialitzat. 
2- Desmuntant l’escenari de fusta. 
3- Reemplenant la sala  
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Tema 9 Restauració de Sant Cugat 

 

 

 
 
 
 

 

Us presentem la imatge  de Sant Cugat patró d’Albons. En 
la foto es pot veure abans de la seva restauració. A 
l’església d’Albons que porta per nom Sant Cugat el 
trobareu ja  acabada la restauració. 
 
Expliquem que els col·laboradors d’aquest tasca van ser : 
Montse Jornet, Pepita Fàbregas I Joan Hostench.  
 
També us volem dir que tot el material i pintures, va 
aportar-los sense cap cost la Montse Jornet.I les hores de 
feina de tots el col·laboradors també van ser sense cap 
cost econòmic. 
 
El nostre agraïment per aquest fet. 
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Tema 10 Restauració de la paret de la plaça. 

 
Tots sabeu que fa temps que teníem pendent aquesta obra. Paret que va ser malmesa per un 
accident de cotxe. Dons bé ja torna a estar bé. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA 11 Recull de fotos 
Concentració del 30 de setembre a Albons. En contra de l’anul·lació del Decret de la Generalitat que 
ens permetia votar.  Per part del Govern espanyol.  
Albons també diu si 
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TEMA 12 Receptes i Remeis                              
Rosa de Cal Moreno 
 
 
Més d’octubre 
 
L’octubre és una paraula que ve del llatí que significa 8 mesos. Malgrat ésser el 
desè mes en l’actualitat. Això es degut al calendari gregorià. Segons el calendari 
romà també es considera el octau mes. Ja que el primer mes de l’any era el 
Març i l’últim el Desembre. 
Es diu que la pedra del més d’octubre seria l’òpal i la flor la calèndula . 
 
Per aquest mes us suggereixo un parell de reptes . A veure si us agrada! 
 
Mongetes amb  cloïsses 

Ingredients  d’aquest plat: 1/2kg de cloïsses, 400 gr de mongetes del ganxet, oli 
d’oliva, 1 gra d’all, 1 ceba, ½ got de vi blanc. 
 
Pera 4 persones : Fem coure les mongetes del ganxet  com acostumeu i guardeu-les d’un dia per 
l’altre amb el seu suc. En una paella poseu l’oli , l’all i la ceba. Ho feu coure a foc suau sense que agafi 
color. A part, obriu les cloïsses amb el brou i el vi a foc  viu i afegiu el suc restant a la paella amb l’all i 
la ceba. Escorreu les mongetes i afegiu –les també a la paella; han de quedar obertes. Per acabar 
poseu-hi les cloïsses.  
 

 

Cuixa de Xai Farcida  

 

Ingredients per a 4p: 
 
Una cuixa de xi desossada, 405 llesques de pernil dolç, 5o6 tires de cansalada viada o bacó, 300gr de 
botifarra, 4o5 cebes allades a juliana, 6 alls pelats, 405 tomates madures tallades a trossos, oli d’oliva, 
vi ranci, vi negre, sal, pebre negre en pols, herbes de Provença, tres fulles de llor, fil de lligar. 
 
Obriu la cuixa, salpebreu-la i poseu-hi el pernil dolç, la cansalada i la carn picada ben repartits per tota 
la cuixa i per capes. Cargoleu-ho tot i ho lligueu amb el cordill tipus tall rodó.  El possem en una safata 
d’anar al forn amb les cebes, alls, el llorer , les herbes i la tomata. I possem un raig d’oli d’oli i el vi 
ranci. I a 180ºC girant-lo de tant en tant aprox 1h i ½. Cuit i fred retirarem el fil i ho tallarem a 
rodanxes. En la cassola el que ha quedat hi tirem vi negre i una mica d’aigua ho desfem i ho triturem.I 
ho colem , aquesta serà la salsa que hi posarem a sobre les rodelles. 
 
Consell la cocció és de 45minuts per kg de carn i i l’acompanyament de la cuixa de xai pot ser 
d’albergínies que a l’octubre encara en podem trobar de l’hort. 
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Recull de fotos  
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Diada 11 de setembre 2014. -1 A punt de sortir al PuigSegalar. 2-un cop a dalt. 3- Nova generació!  


