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Entre confinament i confinament, brot i rebrot, han passat les 
setmanes, els mesos, les estacions i ara ja som a l’estiu. Tant de 
bo que ho gaudim amb els amics, famílies i tota la gent del poble!
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Ara és l'estiu,
l'estiu massís i una mica absurd
però intensament bell,
que arriba sobtadament
una nit qualsevol de principis de juny
i que se'n va, també sobtadament,
una nit qualsevol de finals de setembre.

M. Martí i Pol



SALUTACIÓ

Complim 10 anys d’aquesta petita aventura!

Hola a tots i totes! Ja tenim aquí un nou butlletí “Coses d’Albons”, la nostra 
petita publicació on hi trobareu coses del poble, coneixereu notícies, fets, gent, 
idees, activitats, imatges... una mica de tot el que ens pugui interessar a 
tothom.

Com moltes coses d’aquesta vida, quan més anys, més grans en fem. I aquests  
anys ens han servit per madurar, millorar, innovar, canviar, parlar, escoltar.... 
petites històries, petits granets de sorra, petites gotes d’aigua que juntes fan 
que agafin forma, color, olor i sabor.

Com sempre, continuem animant-vos a participar d’aquest projecte, enviant-
nos les vostres, idees, actes, activitats...tot el que us sembli que pugui 
interessar als albonencs i albonenques.

En aquest número comptem amb la col·laboració d’en Josep Peiris, la Nuri de 
Can Parlavà, l’Escola La Branca i l’AMPA, la Laia Coll, la Clara Pallés, l’Anna 
Lucas, en Quim Guàrdia, l’Anna Loza, la Laia Foqueta, el col·lectiu Albons Run
Run i la Maria Negre Guàrdia, en Pep Leal, la Agrupació de Defensa Forestal El 
Puig Segalar, la Mar Blau, en Carles B. Gorbs, en Pere Pascual, la Consol 
Corominas i la Maria Peiris, la Rosa de Cal Moreno, l’Àngels Recasens, en Fidel 
del Castillo i, por suposat, l’Ajuntament d’Albons.

Com sempre, volem animar-vos a participar d'aquest projecte i enviar-nos a 
cosesdalbons@gmail.com qualsevol... cosa d’Albons. Gràcies! 

Esperem que us agradi!

Foto: Nuri de Can Parlavà
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Per fi aquest any 2022 hem pogut celebrar un Sant Jordi com cal! Tot i ser cap 
de setmana, els pares i mares dels alumnes del 6è curs de l’escola La Branca 
d’Albons, amb el suport de l’AMPA, van preparar tot un seguit d’activitats per 
celebrar aquesta diada tant esperada per tothom.

Davant el recinte del bar social d’Albons a primera hora del matí es van muntar 
dues parades, una de venda de roses, i l’altre de venda de llibres, i al llarg de tot 
el dia es van dur a terme diferents activitats infantils, gràcies a la col·laboració 
de pares i mares de l’escola que ens van explicar contes, alguns alumnes que 
van recitar poemes…

A la tarda, gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament es va contractar a l’Olga 
Cercós que ens va contar contes de Sant Jordi.

Per part de l’Ajuntament també es van preparar activitats relacionades amb el 
Petit Príncep, tota una descoberta per a grans i alguns de més petits que s’hi  
van sumar.

SANT JORDI 2022



Però val a dir que no hauria sigut un Sant Jordi com cal si no haguéssim pogut 
comptar amb l’extraordinària xocolata desfeta que les nostres “dones d’or”, que 
són un tresor, ens van preparar.

En un poble petit com el nostre, la participació voluntària de la gent, les entitats, 
i el recolzament de l’ajuntament, és bàsica per a poder fer activitats i donar vida 
al municipi. Per això en nom propi, i crec que en nom de molta altra gent… 
GRÀCIES, GRÀCIES I MOLTES GRÀCIES a tots i totes que heu fet possible aquest 
Sant Jordi com cal!

Clara Pallés i Darné

SANT JORDI 2022



Aquesta Diada de Sant Jordi, com cada
any, no han faltat les imprescindibles
parades de Roses i Llibres amb mares i
pares de l’AMPA lluitant contra les
adversitats del temps per salvaguardar el
preciós llegat; els llibres.

Dins el marc de les activitats que ha
promogut l ´Ajuntament s’ha dut a terme
les relatives a l’ Associació del Petit
Príncep sota el títol “Un Sant Jordi
especial per llegir pensar i crear”. La
presidenta de l’ associació, Cuca de
Ventós , artista i psicòloga ha exposat la
seva obra pictòrica “El Petit Príncep als
Aiguamolls de l’ Empordà“, d’una gran
bellesa emotiva, sensible i suggerent. A
la xerrada “L`Art i els valors” ha
argumentat com el llibre ”El Petit
Príncep“ de Saint-Exupéry ens interpel·la
a reflexionar sobre els valors en la
societat actual. La Cuca ha acompanyat
el Taller de Pintura on els participants
han creat els seus quadres, que
posteriorment s’han exposat. L’ Ildefons
Clos ha projectat i explicat l´ audiovisual
“El Petit Príncep”, de la seva producció
amb qualitat fotogràfica i combinació de
so.

En aquest context de llibres, l´autora
Montse Castaño ha conduït la xerrada
“Lectura i família. Introducció al joc
lector”, on amb els assistents han
intercanviat i compartit experiències
personals i punts de vista.

Un any més a Albons hem celebrat
el Sant Jordi. Aquest any d’una
manera especial amb activitats
culturals promogudes per artistes
que tenen un gran vincle amb el
nostre poble. Tot plegat ha estat
una festa alegre, reeixida i molt
participativa pels vilatans d’Albons.

Voldria agrair als vilatans del
nostre poble, Albons, per la seva
participació en una festa tan
entranyable i estimada per tots els
catalans.

Felicitats a tothom!

Laia Coll
Regidora de Cultura

Ajuntament d’Albons

SANT JORDI 2022



L’ARROSSADA

En Josep Peiris, l’Anna Lucas, en Quim Guàrdia, L’Anna Loza i la Laia Foqueta 
ens mostren amb les seves fotografies com va anar l’arrossada.





LES FOTOS DE MAR BLAU

Mar Blau és una de las habituals en Coses d’Albons amb les seves fotos. Però fa 
moltes més que hem extret del grup Amics d’Albons a FaceBook



QUANTES COSES A FER!

Foto: Ana Loza en FB
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La I Marxa Popular d'Albons lidera un
cap de setmana exitós.

Bona acollida de la I Marxa Popular
d'Albons organitzada des de
l'Ajuntament amb la col·laboració del
grup Albons Run Run. Un total de 268
participants van gaudir de les vistes
del Puig Seglar.

Més de 260 persones van participar el
15 de maig a la I Marxa Popular
d'Albons organitzada per l'Ajuntament
amb la col·laboració del grup
Albons Run Run, col·lectiu
d'esportistes del poble i rodalia.

La Marxa va començar a les 9 del matí,
amb sortida des de l'escola La Branca.
Allà i sota un sol de justícia, els 268
valents i valentes van recórrer 9 o 15
quilòmetres segons les seves
preferències. Una marxa no
competitiva que es podia fer caminant
o corrent, sol o en família, amb
mascotes o sense i apte per a totes les
edats. Una proposta que va permetre
xalar de la muntanya d'Albons amb
uns circuits adaptat per l'ocasió que
desviava els participants de la marxa
curta i la llarga. Tot i això, els 268
esportistes tenien un punt en comú i
era el pas pel mirador del Puig Seglar,
zona fantàstica per gaudir d'unes
autèntiques vistes de l'Empordà i
aprofitar per fer un breu descans,
recuperar força i continuar amb
l'activitat.

MARXA POPULAR
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A l'arribada, tots els participants van
poder gaudir d'una bona botifarrada
acompanyada de fruita i altres
aliments. Tot i que la marxa no era
competitiva, des de l'organització es
van entregar premis als tres primers
homes i les tres primeres dones de
les dues categories. Així mateix, tots
els menors d'edat eren obsequiats
amb una medalla. Molts dels
participants van marxar a casa seva
amb algun premi perquè es van fer
diversos sortejos amb els números
de dorsals.

L'Ajuntament d'Albons celebra l'alta
participació registrada en aquesta
edició. Així mateix, agraeix la
implicació i col·laboració de tots els
voluntaris que contribuïen a l'èxit de
la jornada.

La propera activitat d'Albons
Run Runs serà la marxa nocturna
durant l'estiu, en aquests moments
s'està valorant quin serà el millor dia
per caminar per la muntanya amb
llanterna i unes bones vambes.
Recordem que aquesta és una marxa
completament popular, de pocs
quilòmetres, per descobrir el Puig
Seglar com poques vegades es veu i
per xalar amb la família i els amics.

Albons Run Run/Maria Negre Guàrdia
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Hypericum perforatum
(coneguda com a herba de Sant Joan)

L'hipèric o pericó és una planta d'uns
40 o 50 centímetres d'alçada que en
les nostres contrades és habitual,
encara que no molt abundant. Les
seves flors són d'un groc intens i tenen
forats (per això, el nom científic és
hipericum perforatum). A les zones a
prop de la costa com la nostra,
floreixen des de finals de maig i durant
l'estiu.

La utilització d'aquesta planta s'ha
estès en l'actualitat per molts llocs del
món, ja que és un tractament eficaç
contra les depressions lleus, l'ansietat,
la irritabilitat o per poder millorar la
son. En l'actualitat podem trobar
aquests productes a partir de l'hipèric
als herbolaris en forma de pastilles o
gotes que ens asseguren una dosi
correcta. Això és degut al fet que les
seves flors i fulles contenen diferents
principis actius (com la hipercrina) que
augmenta els nivells de serotonina, un
neurotransmissor que produeix una
sensació de major benestar, major
capacitat de concentració i major
autoestima. En canvi, la seva
disminució es relaciona amb estats de
tristesa i episodis depressius. De fet, el
fàrmac Prozac a base de fluoxetina
exerceix una acció similar.

L'hipèric aporta molts altres beneficis
que s'han fet servir de manera
tradicional: en forma d'olis, cremes
per l'ús extern... ja que, és un eficaç i
potent antiinflamatori, que calma

L’HERBOLARI

dolors musculars i hematomes entre
d'altres, així com per alleujar els
problemes de pell i cicatrius. L'oli
d'hipèric ajuda contra les cremades
solars, evitant que aquestes
s'inflamin i reduint en gran mesura la
coïssor que generen. Tot això és
gràcies a la Hipericina i Hiperforina,
que són dues molècules presents a
l'oli. Aquests principis actius són els
que li donen les seves qualitats
regeneratives i curatives.

També, se solia fer servir en xarops
per al malestar a la gola, en infusions
calentes és útil per la congestió
respiratòria i la faringitis, entre
d'altres.

Ja a la Grècia antiga, aquesta planta
era usada per calmar les flegmes
colèriques, diferents cremades,
dolors causats per la menstruació i la
malària. Hipòcrates aconsellava
utilitzar aquesta planta com un remei
refrescant i antiinflamatori. A l'edat
mitjana, aquesta planta va servir
com antibiòtic, aquest us va ser de
gran importància en la curació de
diferents ferides que van ser
provocades per la guerra, a causa
d'aquest ús, va ser conegut com
l'herba dels militars o soldats.

La recol·lecció de l'Hipèric es fa
tradicionalment el dia de Sant Joan
que, alhora, coincideix amb la seva
etapa de floració, és per aquest
motiu que aquesta planta se la
coneix per aquest nom.
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Al voltant de l'hipèric hi ha moltes
llegendes, el color vermell de la seva
sàvia és la representació de la sang de
Sant Joan i és gràcies a això que la
planta posseeix múltiples propietats
curatives. Tanmateix, durant molts
anys va ser considerada una herba
màgica; aquesta posseeix la propietat
de allunyar els esperits dolents i també
de brindar protecció dels llamps.

Hi ha una llegenda que diu que quan
es frega aquesta flor amb els dits,
resulta ser d'un color vermell com la
sang, per aquest motiu, la planta se li
va ser coneguda com a "androsem" el
que es tradueix com a sang humana.

Elaboració de l'Oli d'Hipèric:

Us animem a provar de fer l'oli
d'hipèric a casa, i tenir-lo a l'abast a la
vostra farmaciola per gaudir de totes
les seves virtuts per la pell i els petits
traumatismes. Com a herba de marge
que és, podeu trobar aquesta planta
pels camins assolellats, fixeu-vos si
pugeu cap a Sant Grau i els seus
voltants, que ara són ben a punt!

Una vegada hem collit la planta,
n'extraiem les flors i en un envàs de
vidre els anirem col·locant, més o
menys fins a la meitat, després
l'emplenarem completament d'oli
d'ametlles o d'oliva, es tanca bé i és
guarda en un lloc sec i fosc durant 50
dies. En treure'l veurem que l'oli ha
agafat un color vermell intens. El
colem i el podem traspassar a una
altra ampolleta sempre que sigui
també de vidre i opaca, perquè
conservi millor les seves propietats.

Pep Leal
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La Agrupació de Defensa Forestal (ADF) El Puig Segalar, realitza periòdicament 
jornades de treball voluntari per millorar l’entorn del Puig Segalar, tal com 
preveu el Pla de Prevenció d’Incendis. Es tracta d’esporgar els pins i fer una 
bona desbrossada a sota dels mateixos. D’aquesta manera s’evitarà la 
continuació de la vegetació del sotabosc disminuint la 
progressió d’un incendi si es donés el cas. 

Us animem a posar-vos Us animem a posar-vos en 
contacte amb la Agrupació per participar en aquestes
activitats voluntàries.

TROBADA ADF



AL BONS LLIBRES

Foto: Ana Loza en FB

Aquests són els llibres llegits i comentats en el grup de lectura “Al Bons Llibres” 
dinamitzat per l’autora Montse Castaño i obert a tothom. Volem agrair a totes 
les participants i a l’Ajuntament d’Albons l’interès i compromís mostrat per 
tothom per tirar endavant aquesta activitat. A partir del proper setembre, si tot 
va bé, reprendrem la temporada 2022-23. Bon estiu i refrescants lectures!



ELS BONS GATS

Un cop feta la feina a Albons es va 
estendre també al municipi de 
Bellcaire, Viladamat, Ventalló... on la 
situació era ben bé la mateixa. Després 
d’aquests 7 anys podem dir que s’ha 
controlat la pràctica totalitat de les 
colònies de diverses poblacions veïnes 
aplicant, entre d’altres aspectes, el 
mètode CER (captura, esterilització i 
retorn) com l’únic ètic i eficaç per al 
control de les colònies felines. De 
moment, l’associació, ha realitzat unes 
350 esterilitzacions entre gats mascles 
i femelles i ha donat en adopció més  
de 250 gats recollits o abandonats, 
molts d’ells eren cadells de poques 
setmanes que s’han trobat en les 
proximitats dels contenidors. 

El fet que estiguin esterilitzats fa que 
no passin períodes de zel, amb la qual 
cosa viuen tranquil·lament, s'eviten les 
baralles entre mascles i, fins i tot, 
deixen de marcar territori amb l'orina. 
Les mesures per al control de la 
natalitat, a més, permeten mantenir 
una població més estable.

A Catalunya, segons el Decret 
Legislatiu 2/2008, del 15 d’abril, en la 
que s’aprova el Text refós de la Llei de 
Protecció dels Animals, s’obliga a les 
administracions locals a tenir cura de 
les colònies de gats ferals. Aquesta Llei 
de Protecció dels Animals en el seu 
article 16.1 reconeix que 

“Correspon als ajuntaments de 
recollir i controlar els animals 
abandonats, perduts o ensalvatgits i 
de controlar els animals salvatges 
urbans”, un aspecte que, 
normalment, es va assolint amb 
l’estreta col·laboració amb entitats 
animalistes. 

En aquest sentit, la Generalitat de 
Catalunya i algunes Diputacions, 
tenen partides pressupostàries per 
aquesta finalitat i adreçades als 
ajuntaments que les sol·liciten.

Aquesta mateixa llei reafirma que 
“La finalitat d'aquesta Llei és assolir 
el màxim nivell de protecció i 
benestar dels animals, i afavorir una 
responsabilitat més elevada i una 
conducta més cívica de la ciutadania 
en la defensa i la preservació dels 
animals. Els animals són éssers vius 
dotats de sensibilitat física i psíquica, 
i també de moviment voluntari, els 
quals han de rebre el tracte que, 
atenent bàsicament les necessitats 
etològiques, en procuri el benestar. 
Ningú no ha de provocar sofriments 
o maltractaments als animals o 
causar-los estats d'ansietat o por”.

Com en d’altres aspectes, sempre hi 
hauran defensors i detractors dels 
gats, uns els cuiden, respecten i 
alimenten i d’altres els hi incomoda

L’associació Els Bons Gats és una protectora de gats que va néixer a Albons
l'any 2015 de la mà d'un petit grup de persones residents que no podien
quedar-se sense fer res davant el patiment que es veia cada dia: gats
atropellats, malalts, camades, superpoblació...



la seva presència. Caldria, doncs, ser 
tolerant i cercar un equilibri que 
suposi viure en harmonia entre 
l’home i els animals, en aquest cas 
els gats que viuen entre nosaltres 
des de fa milers i milers d’anys. 

Nosaltres podem fer molta feina, 
però cal la responsabilitat de tots 
perquè en cas contrari això no 
s'acabarà mai i es continuarà 
gastant diners públics i de les nostres 
butxaques per taponar un problema 
que hauria sigut molt menys costós si 
s'hagués anat directament a l'arrel.

D'aquesta manera, ajudareu a la 
nostra associació, ja que el 30% de 
les camades indesitjades provenen 
de gats particulars no esterilitzats. I 
pel que fa als mascles, s'evita que 
marxin lluny a la cerca de femelles 
en zel amb la consegüent pèrdua de

l'animal que s'acaba afegint a una de 
les colònies per obtenir menjar cada 
dia. En aquest sentit, tots aquells 
veïns i veïnes que vegin cadells, gats 
malalts, gates embarassades o 
alguna situació de maltractament 
o iniciació, i per adoptar gats petits o 
grans, ja saben ara on poden 
adreçar-se.

Si t'agraden els gats contacta amb 
nosaltres per saber com pots ajudar!

Com va dir Gandhi: "La grandesa 
d'una nació i el seu progrés moral 
poden ser jutjats per la manera en 
què tracta els seus animals". 

Carles B. Gorbs
Els Bons Gats

Instagram i Facebook: els bons gats
correu: elsbonsgats@gmail.com

Telèfons: 638 163 405 / 658 598 918

Una gata (d’un mes) que va ser rescatada i adoptada quan anava perduda pel 
mig del carrer. Foto: Dolors Gibert



Actualment Can Pelegrí és la casa situada al carrer de l’Escorxador, també
coneguda com a Can Pascual. Per la gent de certa edat d’Albons us situaran Can
Pelegrí a l’actual Passeig de la Tramuntana, la casa que queda entre Cal Ros i
Cal Carreter. Per poder-vos explicar sobre Can Pelegrí hem parlat amb en Pere
Pascual, la Consol Corominas, en Josep Peiris i la Maria Peiris

Can Pelegrí, com a moltes altres cases d’Albons, era una masoveria, els
avantpassats d’en Pere i la Consol n’eren masovers, així com ells mateixos fins a
començaments dels anys 70 del segle XX. La casa pertanyia al Comte de San
Miguel de Castellar, segons la Vikipèdia el senyor Joaquin de Vilallonga Cárcer
des de 1923 al 1970, espai de temps on els Pascual en foren masovers.

Com a totes les masoveries, els masovers tenien el tracte amb el propietari
d’anar a parts; en aquest cas el tracte era anar a mitges (mitat i mitat). A
diferència de Can Genic del número anterior el tracte era més costós pels
masovers, ja que a Can Genic era 2 pel masover i 1 pel propietari.

Els propietaris controlaven les collites per poder fer les particions a través dels
procuradors. Els procuradors són una figura que el seu origen el trobem a
l’antiga Roma. Actualment també en diem “persones de confiança”, la funció
de les quals és vetllar pel patrimoni del propietari, gestionar-lo i administrar-lo.

Moltes vegades ens preguntem d’on provenen els noms de les cases. La majoria
de les vegades venen dels motius d’algú en determinant moment, d’altres
d’oficis, d’altres de lloc de procedència, de cognoms, de noms i molts altres que
se’ns escapen.

En el cas particular de Can Pelegrí el seu origen és un nom, el d’en Pelegrí
Pascual (avi d’en Pere). En Pelegrí Pascual va arribar a Albons des de Serra de
Daró, es va casar amb l’Anneta Costa i abans de ser masovers de Can Pelegrí
n’havien estat de Can Andelet, anteriorment coneguda com a Ca la Sabina
(besàvia d’en Pere).

CASES D’ALBONS: CAN PELEGRÍ

c/ Tramuntana 
amb les façanes 
de Can Pelegrí, 
Cal Ros, Can 
Llarg, Can Ponç i 
Cal Carreter. En 
el fons del s’hi   
veu el ´femer´.



Com la gran majoria de les cases de pagès la vida dels masovers era de
supervivència i petits guanys. A Can Pelegrí tenien vaques, cavalls, matxo, porcs
i aviram (gallines, ànecs, oques, conills). En Pere ens recalca l’avantatge de
poder disposar d’un matxo per segons quines feines agrícoles, com per
exemple calçar blat de moro, ja que la peülla del matxo és més petita que la
dels cavalls per poder encalçar les regues. També van acollir ramats d’ovelles
de pastors del Ripollès que venien a passar l’hivern a l’Empordà.

La matança de 2 porcs els permetia omplir el rebost i disposar de menjar per
passar l’any (embotits i carn confita). Cultivaven cereals (ordi, blat, civada, blat
de moro), hort per consum propi i userda. També oli, que com no, havien de
lliurar-ne una part al propietari a través del procurador i portar-lo al Castell
d’Albons (que era del mateix propietari).

En Pelegrí Pascual i l’Anna Costa tingueren tres fills: en Narcís (pare d’en Pere),
la Montserrat i el Jaume (Xamaguet), que malauradament era sord i moltes
generacions posteriors en tenen records i anècdotes. En Narcís Pascual Costa i
la Maria Bagué Teixidor (originaria de Jafre) tingueren cinc fills: la Martina, la
Nita, la Pepita, en Pere i en Narcís.

En Pere i la seva muller, la Cònsol (originària de Viladamat), foren els últims
masovers de Can Pelegrí. En Pere i la Cònsol tenen dues filles: la Dolors
(nascuda a la masoveria) i la Marta (nascuda a la casa actual del carrer de
l’Escorxador).

Deixaren la masoveria al voltant de l’any 1972 i el tracte amb el propietari va
ser que a canvi de deixar el mas passaven a ser propietaris del terreny on
actualment tenen la casa, que era l’antiga era de Can Pelegrí.

Des de Coses d’Albons agraïm la col·laboració d’en Pere Pascual, la Consol
Corominas, en Josep Peiris i la Maria Peiris per poder-vos parlar d’una altra
CASA D’ALBONS.

Oncle Xamaguet i les germanes d’en Pere.



Cerca el llapis i la maquineta, agafa el bolígraf, carrega l’estilogràfica, posa en 
marxa l’ordinador... participa en el 1r Concurs de Relat Breu d’Albons.

ESCRIUS?



Foto: Ana Loza en FB

Fotos: Quim Guardia

Hola! Donem la benvinguda als 
bancs en Sant Grau.

Adeu! El xiprer del cementiri no 
ha resistit una de les últimes 

tramuntanes. Fotos: Àngels Recasens



Bacallà embolicat amb pebrots del “piquillo”
Ingredients:
500 gr. de bacallà ja dessalat, 20 pebrots del “piquillo”, 3 tomàquets madurs, 2
pebrots verds, 2 grans d’all, 1 ceba, 1 manant d’alls tendres (10 unitats aprox.),
oli d’oliva, julivert i sal.

Elaboració:
Amb un cassó amb aigua quan aquesta bulli hi afegiu el bacallà que cogui 5
minuts a foc suau. Escorreu el bacallà reserveu-lo i esmicoleu-lo treien pell i
espines. Piqueu la ceba i els alls, netegeu i talleu els alls tendres, els pebrots
verds i ratlleu els tomàquets. En una paella, amb un raig d’oli d’oliva calent,
coeu la ceba i els alls, els pebrots verds, els alls tendres tot a l’hora a foc suau
fins que quedin ben cuits. Afegiu-hi el tomàquet ratllat i deixeu coure uns
minuts fins que quedi confitat. Reserveu la meitat del sofregit fora de la paella.
A la resta del sofregit que queda a la paella, afegiu-hi quatre pebrots del
“piquillo” tallats i un cullerot de l’aigua que hem bullit el bacallà.
Deixeu coure a foc suau 5 minuts i tritureu tot
amb la batedora elèctrica fins aconseguir una
pasta fina. A la meitat del sofregit que teníem
separat i afegim el bacallà esmicolat. Barregeu
i amb una cullera emplenem el pebrots que els
ordenem a dins una cassola baixa. Els barregem
amb la salsa, que facin xup-xup i ja ho tenim.

Coca de préssec i coco
Ingredients:
1 llauna de préssec amb almívar (840 gr.) aprox., 200 gr. de mantega a
temperatura ambient, 200 gr. de sucre, 200 gr. farina, 4 ous, 50 gr. coco ratllat,
1 sobre de llevat.

Elaboració:
Escalfar el forn a 180º foc de baix. Deixar la mantega a temperatura ambient.
Escórrer l’almívar dels préssecs i amb una batedora elèctrica fer un puré fi.
En un bol, batre la mantega estovada i el sucre fins que quedi una crema.
Incorporar els ous, d’un en un i sense deixar de remenar. Afegir-hi el puré de
préssec i el coco ratllat.
I un cop tot lligat i afegim la farina, la llevat i continuem treballant la massa.
Preparar un motllo de pastissos untat amb mantega i espolsat de farina. I ho
aboquem i cap al forn ja calent uns 40 minuts.

RECEPTES DE LA ROSA DE CAL MORENO



Ajuntament d’Albons 
Telèfon: 972 788 005
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 
09:00 a 13:00h i dilluns de 18:00 a 20:00h

Correus:
De dilluns a divendres de 09:00 a 09:30h

Dispensari mèdic: de dilluns a dimecres de 11:30 a 
14:00 h i divendres de 08:00 a 11:00h 
Per demanar hora podeu trucar a l’horari indicat al
972 765 085 o de 08:00 a 20:00h al CAP de l’Escala:    
972 776 060

Farmàcies
Albons: 972 765 106
Bellcaire: 972 788 471
Verges: 972 780 034

Hospitals
Hospital de Figueres: 972 501 400
Hospital Josep Trueta: 972 940 200

Transport
RENFE: 902 320 320
SARFA: 902 302 025

Serveis Especials Generalitat
Emergències: 112
Violència de Gènere: 016
Bombers: 112
CatSalut: 061
Gencat.cat: 012
Ajuda a nens i adolescents: 900 202 010

SERVEIS I TELÈFONS




