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Editorial

Benvolguts i benvolgudes, ja tornem ésser aquí!
Ha passat l’estiu i desitgem que us hagi anat bé! us
portem noves activitats, seccions de cuina i remeis,
recuperem imatges i moltes més coses.... Articles amb
nous temes, col·laboracions d’altres persones del
poble. Als qui donem les gràcies per participar d’aquet
projecte.
En fi un nou butlletí per a mantenir-nos informats de
l’actualitat i el que va ser història en algun moment
donat. Recordar-vos que si voleu participar amb
nosaltres només ens ho heu de comunicar. Tan ho
podeu fer pel correu electrònic com personalment en
cadascun de nosaltres. Animeu-vos, us esperem!

Continguts
Tema 1 Com vaig arribar a Albons: Ramon
Pujolboira
Tema 2 Parlem de Fútbol: JR Llavero, Clara Pallés
Tema 3 Activitas que s’han fet últimament.
Tema 4 Records d’infantesa: Francesca Ferrer
Tema 5 Receptes i Remeis: Rosa de Cal Moreno
Tema 6 Activitats Diverses
Tema 7 Telèfons d’interès
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 Com vaig arribar a Albons: Ramon Pujolboira
Vaig venir a Albons per casualitat.
Sóc fill de Sants un poble que, en fer-se gran Barcelona va quedar absorbit i que mica a mica se m'ha anat fent estrany.
Jo em dedicava a la pintura des de sempre, vaig estudiar a Barcelona i a París i ja havia fet una pila d'exposicions quan
vaig arribar a l'Empordà a l'any 1974.
Feia poc que havia tornat de París, ens havíem casat amb la Carme i ja teníem l'Aleix. Vivíem a Ordis. De seguida vaig
començar a exposar per aquí. Mentre, també ho feia a Barcelona, Itàlia i França.
Va ser un dia que feia drecera per anar a Begur, on hi tenia una exposició, que per aquelles casualitats de la vida, se'm
va quedar aturat el cotxe a Albons.
Per mirar d'adobar-lo vaig demanar ajuda a l'única persona que coneixia al poble, en Narcís Costa (Siset Rabós). Em va
deixar telefonar i després amb el tractor em va remolcar fins un taller de Bellcaire.
Com que era migdia, em vaig quedar a dinar al bar del poble que en aquell moment duia la Nati i en Narcís Guàrdia. I va
néixer una bona amistat. En aquell moment tenia 26 anys. Parlem del 1975.
A partir d'aleshores cada cop que anava a la costa feia mitja part a Albons.
A Ordis, havíem intentat comprar una casa que estava en venda, però aviat ens en vam desdir, era un piló de runes.
Passat un temps, en Siset, en saber-ho, em va dir que a Albons se'n venia una. Ens va agradar, la vam aparaular i al cap
d'un parell de mesos ja era nostre. També li calien obres, però l'estiu de l'any 1976 ja la teníem en condicions
habitables. El que va venir després ja ho coneixeu, fa trenta sis anys que visc aquí.
Ara vivim a la muntanya (si es que en podem dir això) en una casa que ens vàrem fer el 1986. Més tard hi van fer l'hotel
i alguna altra casa méss al voltant. Des de casa veig el pla d'Albons, de Tor i la vessant del Montgrí, i de l'altre costat
tenim el Puig Segalar, un paisatge que he tret a molts dels meus quadres, que també formen part del meu imaginari i
que porto molt a dins meu.
I si quan estic per aquests móns de Déu em pregunten on visc, dic les mateixes paraules que em va dir en Narcís
Guàrdia el primer dia que vaig passar per aquí "...mira noi, Albons es un poble petit que quasi no surt al mapa, però que
té el cel mes blau de l'Empordà. Som pocs i de vegades barallats, però per carnaval sempre acabem fent les paus"
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Aquí tenim una illustració d’en Ramon Pujolboira pel nostre butlletí.
Nom: Hort d’Albons
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Tema 2 Fútbol Club Albons – Temporada 2012-13
Autors: J. R Llavero i Clara Pallés

Després d’uns quants anys sense equip de tercera regional, aquesta temporada 2012-2013, uns quants joves d’Albons i
rodalies s’han decidit a tornar a sortir al camp.
La temporada 1997-1998 va ser l’última que es va jugar amb equip de tercera regional, quedant al 6è lloc de la lliga.
Gran part de l’equip estava format per joves d’Albons: Raúl Borrella, Pitu Ruiz, Josep Ramón Llavero, Julià Giró, Pep
Giró, Marc Viñas, Josep Colomer, Xavi Colomer, Joan Maspoch, Josep Chávez, Óscar Gómez i Anguila, amb en Josep
Baus d’entrenador.

Actualment gràcies a les ganes d’un grup de joves, i a la insistència d’en Xevi Guardia, el poble d’Albons ha tornat a tenir
equip de 4a. catalana.
La temporada comença a principis de setembre, per tant el nostre equip ja ha jugat 3 partits, dels quals 2 s’han jugat a
casa i 1 a fora.
A continuació us presentarem la Junta directiva i l’equip:
Junta directiva i Tècnics:
President: Xevi Guardia, Tresorer: Jordi Ros, Junta: Iván, Bernat, Eloi, Ricard, Dídac...., Entrenador: Josep Chávez (Més
conegut com a Epi), 2n entrenador: Toni Cubero
-

L’equip està format per: Albert Arbusí, Mamadou Baldeh, Eloil Birba, Hassan El Mhamdi, Josep González, Eric
Guàrdia, Dídac Guirado, Xavier Martínez, Camilo Esteban Muñoz, Antonio José Pérez, Esteban Pérez, Marc Plà,
Jordi Ros, Josep Sánchez, Mario Sanz, Marc Serra, David Uroz, Krasimir Vasilev i Abel Sarrouti.
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FOTO DE L’EQUIP TEMPORADA 20122012-2013:
2013:

Us informem del calendari de partits que jugarà el nostre equip durant el mes d’octubre, perquè, sobretot quan
juguin a casa els anem a animar!!!
Jornada 6:

14/10/12

BÀSCARA, F.C. “A” – ALBONS, C.F. “A”

Jornada 7:

21/110/12

VILADAMAT , C.F. “A” - ALBONS, C.F. “A”

Jornada 8:

28/10/12

ALBONS, C.F. “A” – SAULEDA, A.D. “A”

En properes edicions us anirem informant dels partits que es jugaran, però si voleu tenir la informació de primera mà
podeu consultar la web de la Federació Catalana de Fútbol (www.fcf.cat).
L’equip d’Albons es nodreix gràcies a les
aportacions de diferents socis, els quals han apostat per tirar en davant el nostre equip. Si voleu col·laborar en
mantenir-lo viu, podeu fer-vos socis de l’equip pagant una quota anual de 30€ (parleu amb algú de la junta!). Entre
tots hem de tirar l’equip endavant!!!
També hem de donar les gràcies al patrocinador de l’equip, l’empresa MECAL, reparacions mecàniques, de Jordi
Coloma, el qual s’ha fet càrrec del cost del vestuari.
Aprofitem aquest article per donar les gràcies a una persona que desinteressadament sempre ha estat vinculat al
Fútbol Club Albons, tant en edicions passades com l’actual i estem convençuts que per les properes.... Gràcies Pere!!!
Recordem que també al poble tenim equips de mainada del Fútbol Club Empordanet, que juguen els diumenges al
matí.
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TEMA 4 Activitats que s’ha fet últimament:
Exposició de Natures Mortes de Manolo Sierra
El passat divendres 20 de Juliol vàrem inaugurar
una exposició de pintura a la sala d’exposicions
de l’Ajuntament d’Albons, amb el títol de
Natures Mortes. L’exposició la composaven una
quinzena d’olis i algunes aquarel•les i gravats.
La majoria dels olis eren obra nova, acabada de
fer, i l’altra meitat eren obres d’altres anys però
amb molt relació amb el món de l’objecte i el
bodegó.
En cada exposició vull proposar alguna cosa
diferent. Aquest cop vaig exposar obres on poso
més atenció en l’objecte, en la llum i en la seva
incidència en l’objecte.
A part de la fira de Sant Grau, on sempre que puc
hi participo, era la primera vegada que exposava
a Albons. Va ser molt important per mi i un
honor exposar al poble on visc.

11 de setembre Albons

Aquí reservem l’espai per l’11 de setembre text + escrit!
Ho farem gran o petit depèn de l’escrit tant el p

La Diada Nacional d’aquest any
2012 ha tingut un caire festiu i
reivindicatiu.
Gent provinent dels municipis
veïns del Puig Segalar (Albons, La
Tallada d’Empordà, Garrigoles i
Viladamat) es varen trobar al seu
cim.
Des d’Albons una seixantena de
persones es varen concentrar a les
9 de matí a la plaça de
l’Ajuntament per anar tot seguit
fins al Puig Segalar.
Un cop a dalt i després d’un bon
esmorzar es va cantar l’himne
nacional: “Els Segadors”.
La tornada es va fer per Viladamat
per participar en un acte
commemoratiu i reivindicatiu d’un
Estat Propi per a Catalunya.
Per acabar la Diada gent d’aquests
4 municipis varen desplaçar-se fins
a Barcelona per participar a la gran
manifestació per reclamar que
Catalunya sigui un nou estat
d’Europa i que ha tingut
repercussió a escala mundial.
Fotos: Laia Birba
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TEMA 4 Records d’infantesa de l’antic
escorxador.(dit per molts el matadero)
Autora: Francesca Ferrer
L’Escorxador del poble o dit també per segons qui el
¨matadero¨ ara ningú en parla d’aquet lloc ja que no té cap
utilitat. Però tinc una historia de quan jo era joveneta i
recordo que :

Totes les cases del poble solien tenir un porc , o dos i altres cases més. El poble en aquell temps era
petit i vivien de les vaques , dels porcs i de la terra però bé tornem a l’escorxador!
Les famílies guardaven els porcs per matar, els separaven (alguns d’ells) per engreixar-los i acabar a
l’escorxador. Arribat el dia era com una gran festa per tota la família (germans, cunyats, cosins,
oncles...) s’unien per ajudar en la gran diada. Per començar portaven el porc a l’escorxador lligat amb
una corda pel un peu de darrera (com aquell que porta el gos a passejar). A l’arribar a l’escorxador hi
havia el matador. Un home que era l’encarregat de matar els porc del poble. Es deia Pere i era de Can
Genic (l’oncle del que coneixem avui dia ). El d’ara també té molts porcs però no es el matador
¨oficial¨. Bé els homes agafaven els porcs ( ja que n’hi havia més d’un) per les potes de davant i uns
altres per les potes de darrera. En Pere els degollava. Seguidament una dona posava una galleda a
sota el coll per recollir la sang, aquesta servia per fer les botifarres negres.
A mi el que no m’agradava d’això era els crits que feien el pobres porcs!
Bé es treia una mostra de carn i es portava al veterinari a analitzar que no portes cap malaltia.
Seguidament al porc se’l socarrimava i amb un ganivet molt gran es pelava el porc (se li treien els
pels). Es començava a trossejar i els budells es netejaven allà mateix amb una mànega i un ganivet.
Això ho feien les dones i s’havia d’anar en molt de compte per no fer malbé els budells ja que no
servirien per fer les botifarres. Quan això estava fet es trossejava el porc a trossos i cadascú
s’emportava el seu porc a casa. Un cop a casa continuava la festa més ben dit la feina. Les dones :
unes tallaven la cansalada, les altres tallaven la carn. Aquesta carn es posava dins la màquina que la
triturava tot fent-la anar amb una maneta, un cop la carn havia passat per la màquina es posava en
un cosi i s’hi posava sal i pebre al gust per fer les botifarres. A la màquina s’hi posava un embut i
s’anaven omplint els budells. Unes altres dones feien coure la carn en un perol, de la que més
endavant sen feien les botifarres de perol. Els
perols són els mateixos que s’utilitzen per fer
l’arròs del dimarts de carnaval.
Bé continuant amb el porc, se’n feien llonganisses,
fuets, dolces... que es deixaven juntament amb el
lloms salpebrats en el lloc més frec de cada casa
perquè se sequessin i es conservessin. Per acabar
els pernils que un cop salpebrats es posaven a
assecar. Tot això, juntament amb carn que es
confitava, com el costelló, era el rebost de cada
casa per poder passar l’hivern
Bé el que jo volia fer es parlar de l’escorxador ja que cada vegada que passo per allà davant me’n
recordo de coses de quan era petita...I em fa llàstima veure’l com està. Em fa pensar amb una
persona quan es fa vella. Que ja no serveix diguéssim...
I en canvi per mi els records són molt macos i és que un dia l’escorxador també va ser maco!
Fotos: Àngels Recasens
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Ja que parlem de l’escorxador donem un cop d’ull als any passats. On i com es mataven als porc. Aquí
tenim un recull de fotos que ens recorden com era la Matança del porc fa temps a Albons. Tant es
feia al ¨matadero¨ com a les pròpies cases. El matador anava per les cases a fer la feina.

Creiem que les fotos són de diferents dies de matança però algun del personatges es el mateix.
Coneixeu a més d’un dels de la foto?
Pere Colomer era el matador ( 3). El lloc es a Can Pascual . I surt l’avi de la casa (1) i l’oncle en Jaume
Pascual (2) també hi ha en Narcís Pascual pare (4) i fill (5) Any aproximat 1954.
Recordem que :
La matança del porc era una activitat tradicional a la Catalunya rural Normalment eren els homes els
que mataven i tallaven els animals i les dones que posteriorment preparaven els diversos productes
per fer els embotits. La matança del porc és una
experiència molt arrelada en la cultura catalana. Es
troba en perill d'extinció a causa de certes normes
sanitàries molt estrictes de la Comunitat Europea,
També actualment que es troben tot tipus d'aliments
a totes les èpoques de l'any, no es necessita tan matar
el porc com abans que la carn de la matança era
l'única carn que moltes llars rurals menjaven en el
transcurs de l'any, ja que llavors no hi havien
carnisseries. Es per això que era una activitat molt
important. Actualment només es fa com per recordar
vells temps alguns pobles com la Cellera de Ter i Sarrià
per exemple.
Però es fa dins d’un dels actes de les Festes d’Hivern.
On la gent recorda o descobreix que era aquesta
diada. Bé moltes de les coses que al llarg dels anys
s’han perdut, qui sap s’hi tornaran? O potser hi ha
gent que encara ho fa?
Fotos cedides: Família Colomer i l’arxiu municipal.
Text: Àngels Recasens
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TEMA 5 Receptes i Remeis

Coses d’Albons
Autora: Rosa de Cal Moreno

Incorporem una nova secció on us introduirem al món de la cuina i d’els remeis casolans. Que abans
eren molt utilitzats en totes les famílies. I avui dia segur que hi ha gent que encara en fa ús. I a partir
d’avui el que no en sabia ja ho tindrà més fàcil! Aquí les primeres nocions....
Per començar unes dites catalanes:
Un bon menjar al matí es or, a la tarda plata i a la nit mata.
El bolet i el moixernó, de l’octubre és el millor.
Recepta de Pastís de Pollastre.
Una làmina de pasta fullada.
½ kg filets de pit de pollastre.
250 gr de¨ beicon¨ fumat
10 llesques de formatge.
Es folra un motllo ( allargat o quadrat..) amb les làmines de la pasta fullada. S’escalfa el forn a 180ºC i
mentre salpebrem els pits de pollastre. I s’omple el motllo folrat amb una capa de filets, una de
beicon, i una de formatge. Es van fent pisos d’aquest ingredients. Es cobreix amb la pasta que ens ha
sobrat i al forn. Temps de cocció 35minuts.
Desmotllar-ho i a punt per menjar!
Queda un plat molt complert acompanyat d’una amanida.
Remeis pel mal de cap.
Un remei excel·lent!
S’utilitza oli de lavanda que el podem comprar o fer-lo a casa:
Amb una ampolleta de vidre d’oli d’oliva l’emplenem de lavanda i deixem macerar 10 dies en un lloc
fosc i fresc.
Un cop fet aquest oli o (comprat ) el que faré quan tinguem mal de cap es aplicar una gota d’aquest
oli a c/ orifici del nas. L’inhalem i ens relaxem.
Em de tenir en compte que l’oli de lavanda és la única essència que es pot utilitzar directament. És
una excepció ja que les essència són molt concentrades i poden ésser tòxiques.
Un remei per la suor del cap.
Fem una infusió de romaní i la deixem refredar una mica. Ens rentem el cap amb la infusió sense
xampú. Proveu-ho que funciona!
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TEMA 6 Activitats diverses
Activitats que hem fet:
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

Agenda d’activitats:
Fira d'artesans:
12 d'octubre
Festa de Sant Grau:
12, 13 i 14 d’octubre (adjuntem programa)
Recordeu per Nadal Quines
Cavalcada de Reis
5 de gener
Carnaval
12 de febrer ( pròxim butlletí més informació)
Aquest calendari pot ser modificat per diverses causes alienes aquesta publicació.

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

061
112
112
112

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 segon 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 febrer 2013
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
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