C OSES D ’A LBONS

Butlletí Núm 1
Juny 2012

Qui som i què fem?

Introducció
Hola a tots i totes , sóc el nou butlletí del poble!
Butlletí? Si una petita publicació: On hi trobarem
coses nostres, vull donar‐vos a conèixer fets,
gent, pensaments, activitats ..bé una mica de tot
el que ens pugui interessar a tothom. Aquesta
seria la idea , malgrat que sempre hi haurà alguna
cosa que no sigui prou interesant però pot ser
curiosa? Pot ser divertida? Pot ser nova per
vosaltres o fins i tot coneguda d’anys. Però la
plasmarem aquí en aquest butlletí i la podreu
llegir!

Continguts
Tema 1 Quan anàvem en carro.

S Balateu

Tema 2 Activitats de l’Escola la Branca
Tema 3 Actuacions de l’Ajuntament
Tema 4 La mort d’un Príncep l’any 1935
Tema 5 Orígens de la Festa Major
Tema 6 Activitats diverses
Tema 7 Telèfons d’interès
O bé el podeu descarregar de la pàgina web municipal
www.albons.net

Qui som els que el fem? Doncs un grup de gent
amb ganes de crear una nova eina per la gent
d’Albons. Esperem que us agradi i us fem
engrescar amb la nostra petita publicació local.

Volem que la seva freqüència sigui de 3 vegades l’any : els
mesos de febrer, juny i octubre. Us hi publicarem
informacions diverses però si hi ha algú què està interessat
en fer‐nos arribar d’altres articles de temes relacionats
amb el poble estem oberts a incloure’ls sempre que els
trobem adients al nostre objectiu.

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

Us sembla bé? Doncs esperem les vostres aportacions
Ànims i Endavant!

Tema 1 “Quan anàvem en carro” d’en Sebastià Balateu Massanet
El dia 23 d’abril de 2012, aprofitant la diada de sant Jordi, on els llibres i les roses són els protagonistes, vaig presentar el
conte : “Quan anàvem en carro “al CEIP la Branca a les 4 de la tarda, convidat per l’equip directiu del centre i l’ AMPA.
Durant tot el dia es va muntar una paradeta amb alguns exemplars a la venda a la plaça del local on hi ha ubicat el centre
mèdic.
La meva gran inquietud sempre ha estat conèixer la història d’Albons. Tot nucli habitat, al llarg del temps, genera la seva
pròpia història i poder‐la explicar a tothom sempre m’ha interessat. Com molt bé sabeu, ja fa molt de temps que estic
estudiant la història del nostre poble. Ja fa uns anys que vaig publicar dos llibres: “ A l’entorn del Puig Segalar”, del que
sóc coautor i “Alburnis: Albons”, del que sóc autor i tinc un tercer en fase de publicació. Per tal de poder escriure amb
coneixement de causa, he regirat els arxius, tant de l'Ajuntament del nostre poble com els de Girona, Barcelona, etc.
Aquests llibres sempre han anat adreçats a un públic adult, però en aquesta ocasió, he fet un breu escrit adreçat als nens i
les nenes, ja que en definitiva són ells els qui hauran de continuar aquesta tasca i explicar la història del poble a les
generacions futures d’albonencs i albonenques i també a tots aquells forasters que estiguin de pas o bé que s’instal∙lin a
viure temporal o definitivament al nostre poble. Durant les Jornades Europees de Patrimoni celebrades els dies 23 i 24 de
setembre de 2011, vaig fer dues xerrades pels adults a la plaça del poble. En una es van tractar temes més d’arquitectura
“Descobrint l’arquitectura popular” i en l’altra titulada “Descobrint la muntanya de sant Grau” es va explicar la muntanya
de sant Grau.
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La informació que he extret dels arxius consta de moltes dades i alguns esdeveniments
que no tenen cap mena d’atractiu per la mainada. És per això que vaig decidir fer una
mena de conte dirigit a ells on s’explica una mica la història del poble on estan vivint.
Matisant algunes dades considerades sota el meu criteri necessàries de saber. Començo
amb els grecs i els romans he arribat fins els nostres dies amb breus pinzellades que fan
possible una comprensió total del municipi i de la muntanya de sant Grau.

Tema 2 Activitats de l’Escola
La nostra escola
Estem encantats de tenir un espai on poder‐nos comunicar amb el nostre poble, ja que ens fa molta il∙lusió explicar‐vos
algunes de les activitats que fem a l’escola i que creiem interessant que tothom ho sàpiga. Aquest any hem aconseguit
començar a ambientar el nostre pati per transformar‐lo en un lloc bonic per conviure‐hi mainada i natura. Amb l’ajut de
tot l’alumnat, famílies i mestres hem pogut fer realitat la plantada d’arbres, penjada de nius i menjadores al nostre pati.
Estem contents per partida doble. Per una banda perquè hem comptat amb la col.laboració de tots i per l’altra perquè
ja han començat a venir i a niar els primers ocells. Ara ens toca la feina de mantenir. Cada setmana tenim un horari per
regar i ens cal anar posant menjar a les menjadores. Esperem poder anar ampliant la família animal i vegetal i poc a poc
anar adequant el nostre pati.
Conviure i conèixer per estimar!

Aquí teniu un parell de dibuixos de mostra que han fet els nens.
I també la foto de la col∙laboració de la plantada d’arbres, penjada de nius i
menjadores.
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Tema 3 Actuacions de l’Ajuntament
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:

Equip de govern

Us anomenem un seguit d’actuacions fetes pel nostre Ajuntament:
1‐ S’ha fet un accés per accedir a la plaça de l’església amb més facilitat. Ja sigui pel cotxe dels difunts, per
casaments o pels vehicles de la festa de Reis.
2‐ S’ha instal∙lat una marquesina recuperada d’un altre municipi per aixoplugar la gent que utilitza la Sarfa.
3‐ S’ha aconseguit millorar el servei de l’assistència Social fent les visites al poble al mateix preu com si s’anés a
Torroella.
4‐ Millores al Centre Social.
5‐ Restauració dels bancs dels carrers i places i altres infraestructures.
6‐ Degut a l’increment del cost de la llum i la crisi, ens hem vist obligats a fer una apagada de llums i faroles per
reduir despeses.
7‐ S’ha pogut aconseguir de la Diputació de Girona : reasfaltar diversos carrers del poble a un preu molt baix.
8‐ S’ha millorat el servei de recollida de restes vegetals.
9‐ Millora de l’accés als metges per a persones necessitades i a l’ambulància si s’escau.
Objectius que ens agradaria fer! No ens comprometem a res, però hi lluitarem per aconseguir‐ho:
‐

Ens agradaria fer la vorera de la Creu fins a l’entrada del poble. ( Can Badosa)

‐

Arreglar l’escorxador.

‐

Pintar una part de l’interior del Cementiri.

‐

Estudiar els accessos a les escoles públiques, per evitar els perills que comporta el trànsit de vehicles.

‐

Millorar els camins rurals del nostre poble.
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La mort d’un príncep a Albons l’any 1935. Què deien i diuen els diaris, i la premsa
virtual?

Autor: Família Recasens‐ Ferrer
Segur que molts heu sentit a parlar d’aquest tema i
altres us sona però no sabeu ben bé que va passar?
Avui farem un recull d’informacions escrites que hem
trobat per fer memòria dels fets ja que es un fet prou
curiós i que va aixecar moltes especulacions per part
de molta gent, periodistes, aristòcrates, senyores
famoses i els propis habitants del poble. I va
commoure l’alta societat de l’època.
Recordem que : l’1 d’agost de 1935 amb un Rolls Royce que segons sembla circulava a gran velocitat
per aquesta carretera que tots coneixem, va acabar encastat a la cuneta tal com veiem a la foto.
El nom d’Alexis Mdivani ( 26 anys) va despertar la curiositat de tota la premsa, ja que es tractava
d’un aristòcrata que feia pocs mesos que s’havia separat de Barbar Hutton una multimilionària de
l’època. El príncep Alexis també era germà de Rossy la dona del pintor Josep Maria Sert també
divorciat. Aquest príncep estava passant uns dies al Mas Juny casa dels Sert. Aquesta zona en aquell
temps era un refugi de la jet set política, intel∙lectual, i artística de tot Europa. Per això tan de ressò i
si a més pel que sembla anava acompanyat d’ una senyora que era casada! I amb un gran magnat
alemany. Era la senyora: baronessa (húngara) Maud von
Thyssen, de 26 anys. Oh i segons diuen anava sense
calces! Una dona tan rica com hi ha món! El seu marit
era: Heinrich Thyssen‐Bornemisza, pare del Thyssen que
mig segle més tard es va casar amb Tita Cervera.
Imagineu‐vos quin safareig de l’època.
Detalls que em fan encuriosir: qui els va trobar? Què van
veure?
Diuen els diaris... En M. B. de Cal Boter , l’A .C. i la P. T.
Els pagesos que treballaven als camps pròxims van ser els
primers d’arribar al lloc del sinistre...
Diuen que van intentar adreçar el cotxe i recuperar un home que havia quedat atrapat a sota i van
veure que estava mort... Uns metres més avall una dona jove que havia sortit expulsada del vehicle
gemegava inconscient i amb el rostre desfigurat... Altres diuen que els nois jugaven a fútbol a
Viladamat que era la festa major. Que algú els va avisar i amb bicicleta van arribar abans que la
guàrdia civil...i que ja era mort.

L’E. F. i M. B. la van instal∙lar a l’entrada de Cal Boter en una taula. Mentre els homes traslladaven el
cadàver del seu acompanyant al cementeri amb un carretó de transportar fems estirat per un burro.
Incongruències de la vida un príncep amb sabates blanques conduint un Rolls fixeu‐vos com va
acabar!
I més curiositats : Per si no n’hi havia prou portava una maleta amb joies! I aquestes van
desaparèixer. En els dies posteriors a l’accident, el baró posà una denúncia a la policia per la
desaparició d’una maleta de pell de cocodril que contenia 57 joies per valor de 2.800.000 francs
suïssos de l’època i que no va aparèixer enlloc. La llei investiga, interroga els veïns i testimonis
d’Albons, ningú no sap res. Quan es refà una mica, la baronessa declara a una revista italiana que
portava la maleta a la falda durant el trajecte, a més d’algun altre element com a mínim singular,
com una “sardina seca amb poders sagrats que li havia donat el monjo Rasputín”. Ja ho veieu no
sabem què és veritat i què llegenda...El cas és que la policia no va descobrir res, tothom mirava al seu
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voltant a veure si algú incrementava de cop el seu nivell de vida, però l’esclat de la guerra al juliol del
36 va fer passar pàgina.
I repetint les incongruències de la vida és que el cotxe, el Rolls Royce Phantom II Drophead Coupe,
que conduïa el famós príncep de la nostra història es va oferir en subhasta a : Ebay per 1,1 milions de
dòlars fa un parell d’anys això si completament restaurat i sinó mireu la foto!

Després de l'accident, el Rolls‐Royce va ser retornat a l'original bodybuilder, Thrupp & Maberly, on va
ser restaurat per complet.
Ben diferent dels seus inicis. Vosaltres mateixos podeu reflexionar, dubtar, preguntar què va passar?
de veritat ? mentida? Però això són algunes de les moltes informacions escrites en diaris que he
recollit pel primer butlletí d’Albons.
Ah! I de ben segur que coneixeu alguns dels personatges de les fotos! Vosaltres mateixos fixeu‐vos‐hi!

Bibliografia:
La Vanguardia 1 d’agost 2010 de Josep Playà, Revista Aspre i Pla 2011 de Joan Lorenzo Quintana,
Premsa escrita 2 agost 1987 de Carme Vinyoles, Escrits de Josep Recasens i Adroher , web Ebay de
subhastes, blog cochesalaventa.com .

TEMA 5 Orígens de la Festa Major

Autor: Joan Hostench i Doñabeitia

Se’ns acosta la Festa Major, festa grossa al mes de Juliol, que durant anys ençà s'anomena Festa de
Sant Jaume. Encara que en el nostre municipi, no tenim aquest Sant. A l'església hi tenim Sant Cugat
(prohibit el català durant el franquisme, es feia dir "Fiesta de San Cucufate"), potser s'hauria de
recuperar l'autèntic Sant de Festa Major del poble, de ben segur, desconegut per molt de jovent.
Desitjant a tots una molt bona Festa Major!
Continuant amb els orígens que ens queden molt lluny us adjuntem uns goigs dels dos Sants del
nostre poble:
Sant Grau i Sant Cugat aquest últim celebra la seva festivitat el mateix 25 de juliol que també es Sant
Jaume possiblement és aquí el problema?
Els goigs són composicions poètiques, de caràcter popular, que s’adrecen a la Mare de Déu, a Crist o
als sants. Es canten col∙lectivament, en el marc d’un acte religiós de cert relleu, com ara una missa de
festa major, un aplec, una processó, etc. La seva finalitat és donar gràcies pels béns rebuts, o bé usats
com a pregària.
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festa major, un aplec, una processó, etc. La seva fir gràcies pels béns rebuts, o bé usats com a
pregària.

Recull de Programes antics de Festa Major
Diversos programes cedits per gent del poble en fan observar les activitats que es feien en aquells anys: 1943,
1946, 1952. Fixeu‐vos: L’idioma, el nom dels carrers i places, les orquestres, el segells i els anuncis.
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TEMA 6 Activitats diverses
Activitats que hem fet:
Mercat del vi i el formatge. 26 de Maig
4a. Bicicletada 27 de Maig .Organitzat per l'Ampa
Venda de llibres i Roses per St. Jordi. Organitzat per l'Ampa

Agenda d’activitats:
Casal d’estiu d’Albons de l’1 de juliol al 31 d’agost a la Sala Esportiva. Horari: de 9 a 13 hores
Foguera de Sant Joan:
23 de juny
Festa Major:
20, 21 i 22 de juliol
Play Back:
4 d’agost
Sopar popular:
18 d’agost
Diada de Catalunya
11 setembre
Festa de la Gent Gran:
30 de setembre
Fira d'artesans:
12 d'octubre
Festa de Sant Grau:
12, 13i 14 d’octubre
Aquest calendari pot ser modificat per diverses causes alienes a aquesta publicació.

TEMA 7 Telèfons d’interès
Serveis i telèfons:
Ambulàncies:
Emergències:
Bombers
Mossos d'Esquadra:

061
112
085
088

Consell Comarcal del Baix Empordà:

972 64 23 10

Ajuntament d’Albons:

972 78 80 05

Farmàcies:
Albons:
Bellcaire:
Verges:
Hospital de Figueres:

972 76 51 06
972 78 84 71
972 78 00 34
972 50 14 00

Hospital Josep Trueta: 972 94 02 00
RENFE Informació:

902 32 03 20

SARFA Informació:

902 30 20 25

Fins aquí ha arribat el nostre primer butlletí. Us animen a pensar temes que us puguin interessar , animem a
participar‐hi, a enviar‐nos suggeriments pels propers mesos.
Desitgem que us hagi agradat i espereu el proper amb il∙lusió.
Pròxim butlletí octubre 2012
I recordeu si el voleu rebre per l’ordinador: cosesdalbons@gmail.com
O bé descarregar‐lo : de la pàgina web municipal www.albons.net
Disseny i Composició : Àngels Recasens Ferrer
Amb la col∙laboració de l’Ajuntament d’Albons

