
 

 

 

Qui som i què fem?  

COSES D’ALBONS 

1 
Benvinguts al 2013. Acabem de passar com aquell 

qui diu el Nadal i tot el que comporten aquestes 

diades.  Voldríem desitjar-vos que tingueu un bon 

any! Tot i les dificultats d’aquestes èpoques que 

estem vivint. Però el que no ens pot mancar són 

els bons desitjos i les il·lusions per les petites

coses nostres així com l’estimació dels nostres 

familiars i amics. Any nou, noves idees?  

I arriba el Carnaval o Carnestoltes!  

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.  

També volem recordar que: Si voleu podeu 

participar amb les vostres aportacions.     Ànims i 

Endavant! 

Introducció 

Tema 1  El cinema a Albons, la fi d’una tradició - Jordi Horno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Poble d’Albons pot estar ben orgullós de ser un dels pocs pobles que mantenia un cinema en funcionament . El cinema 
d’Albons era una activitat que en un principi va ser una impulsió privada de la família Suñer on a Can Raxola projectaven les 
pel·lícules.  

Vistes de la sala de Can Raxola 
Desprès del seu tancament, i amb la inauguració del Centre social, aquesta activitat es va traslladar a la Sala del mateix 
centre i ja llavors amb el suport del Ajuntament, sense oblidar la tasca de les persones que hi van contribuir com en 
Guitart, En Salvador, La Dolores i ja mes recentment en Leandre i el que escriu aquest article Jordi Horno. Però com la 
majoria de les coses per un motiu o un altre s’arriba a la fi, i la fi de la tradició del cinema d’Albons el podríem associar a un 
títol de Pel·lícula, “La muerte tenia un precio” i es que per poder mantenir el cinema s’havia de pagar un preu mol alt per 
una renovació tecnològica que el poble no es podia permetre. 
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Tema 1 Cinemà d’Albons. Jordi Horno 

Tema 2 L’espai pels més petits del poble 
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Tema 7  Telèfons d’interès 

 

  Reflexionem amb frases que han dit famosos: 

- Penso que en una societat que podria ser millor, 
més digna, més justa,  
tots tenim l'obligació de ser una mica idealistes. 
 
Mònica Terribas (Barcelona 1968) 

 
- L’humor és fill de l’esperaça , i a més és una 

expressió humana d’abast universal. 

El Bisbe Pere Casàldàliga 

 

 Butlletí Núm 3 

Febrer 2013 

 



 

 

 

 

Ja s’havien introduït algunes millores a la cabina de projecció aprofitant la seva ampliació amb  les 
reformes al antic centre social. Però l’arribada de nous sistemes de so van provocar que les últimes 
pel·lícules que es van projectar tinguessin un deficient volum sonor que provocava des de la poca 
audició dels diàlegs fins a deixar-te sord amb les escenes d’acció amb explosions. 

      

Imatges de la Cabina de Projecció amb la incorporació de la torre suport de bobines i 
làmpada de descarrega que substituïa als elèctrodes de carbó 
 
Tot i que en l’última etapa les despeses s’havien reduït compartint la pel·lícula amb el cinema 
de L’Escala, que més tard també va tancar, en aquest cas a la manca de tecnologia es va 
afegir la manca de gestió, el cinema d’Albons no podia afrontar la reforma tecnològica i això 
el va abocar al tancament, a la mort, que tenia un preu, el de les noves tecnologies. 
Però aquestes noves tecnologies, concretament el DVD va obrir altres possibilitats de tenir 
cinema al poble, en aquesta cas reduït a les projeccions del cinema a la fresca algunes nits 
d’estiu. El cinema d’estiu també era una tradició, més moderna, però també vàrem ser 
pioners en aquesta activitat. Tothom recorda el camió a la plaça amb la màquina de projecció 
i la pantalla a la paret del castell, doncs be això va deixar pas al DVD, més pràctic, i que va 
donar peu a que el cinema d’estiu es pogués gestionar directament des del poble sense que 
ningú de fora hagués de venir a fer el servei, això també va resultar ser molt avantatjós per 
l’Ajuntament, en definitiva pel poble, doncs les despeses es reduïen força. 
Les sessions de cinema a la fresca ja s’han convertit en tot un clàssic d’alguns caps de 
setmana d’estiu  i que formen part de la programació d’activitats del poble per els mesos de 
juliol i agost. Les projeccions es van traslladar de la Plaça del poble a la pista esportiva al 
costat del local social que, amb la posterior reforma, s’ha convertit en un lloc ideal per gaudir 
del cinema a la fresca. 
Recentment, des de fa un parell d’anys, s’han introduït les sessions de cinema per Nadal, 
destinades bàsicament a la mainada, amb una programació infantil i d’aventures i que 
projecte pel·lícules de aquests gèneres a la sala d’actes del antic centre social. 
Resumint el cinema d’Albons s’ha reinventat, el seu tancament provocat per les noves 
tecnologies ha donat pas a una nova manera de tenir cinema, encara que esporàdicament, 
però també gràcies a aquestes noves tecnologies. 
El següent pas podria ser la programació de sessions amb una periodicitat encara per 
determinar i que durant el mesos d’hivern permetés les projeccions de clàssics del cinema 

perquè nostàlgics del setè art poguessin gaudir de algunes pel·lícules en pantalla gran i que 
actualment ja només poden veure a la petita pantalla del televisor. 
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Tema 2 L’espai pels més petits del poble - Clara Pallés i Darné 
Al nostre poble, l’any 1998, concretament el mes d’octubre, al centre cultural d’Albons es va obrir un espai de lleure 

pels més petits del poble. L’activitat va començar amb un total de 5 nens i una monitora, la Pepita. Cal especificar que 

amb anterioritat aquest servei també es donava al poble, però va anar canviant d’ubicació fins l’octubre del 1998, que 

es va instal·lar on encara hi és avui dia. 

Amb els anys i l’augment de la natalitat aquest espai ha anat prenent més importància fins a dia d’avui en què hi estan 

inscrits 18 nens i nenes, amb la Pepita i la Silvia de monitores. Per part de l’Ajuntament es va decidir de donar una 

empenta a l’espai i adequar-lo a les necessitats actuals, per aquest motiu es va decidir de comprar tot de material i 

mobiliari per l’espai, com: comprat taules baixes de treball noves, s’ha instal·lat un dipòsit d’aigua calenta, s’ha folrat la 

part de la paret de la sala amb pvc imitació roure per evitar humitats, s’ha comprat un canviador nou amb escales per 

poder canviar més còmodament a la mainada sense haver-los d’agafar a coll; s’han col·locat vàters baixos i una pica de 

rentar mans a l’alçada dels nens, s’ha pintat la sala, s’ha fet polir el terra, s’ha fet un candell o doble porta a l’entrada

per protegir de la fred i evitar que els nens s’apilonessin a l’entrada de l’escola, s’ha comprat una estora per jugar, i 

unes tumbones per dormir amb els llençols pertinents. També s’ha comprat material fungible per tal de fer 

activitats/manualitats educatives. 

A part de tots aquests canvis materials, de mobiliari, també s’ha apostat per fer un projecte educatiu per tal de millorar 

les activitats que es portin a terme. Als matins fan el bon dia i miren el temps que fa, i cada dia fan alguna activitat 

diferent, com: psicomotricitat, música, experimentació... i s’ha ordenat l’espai amb diversos racons. 

Amb tot aquest rentat de cara hem aprofitat per posar un nom al centre: la Branqueta, els petits de la Branca (nom del 

CEIP del poble) i tenim una mascota que ens van deixar els reis de l’Orient: la granota Carlota! 

Per part de l’escola i l’Ajuntament es va fer una reunió informativa als pares dels infants que assisteixen a la Branqueta, 

en els quals se’ls va informar dels canvis i del nou sistema educatiu que es vol treballar a partir d’ara. El dilluns 28 de 

gener es va fer una Jornada de portes obertes per tal que la gent del poble poguessin veure els canvis i funcionament 

de l’escola. 

Com cada any els nens de l’escola es disfressaran per carnaval. Si voleu saber de què aniran, mireu el vidre de l’entrada 

de l’escola, hi ha una pista! Ens l’ha dibuixada la mare d’en Joan! Per acabar en nom de tots els companys de 

l’Ajuntament volem donar les gràcies a totes les persones que han col·laborat a fer possible aquests canvis, que ens han 

dedicat uns quants dissabtes a posar fustes i a clavar mobles, i a la Pepita i la Sílvia, que sense la seva ajuda i interès no 

hauríem pogut fer aquest salt qualitatiu. 

GRÀCIES A TOTS I TOTES! 
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En les fotos podeu veure  els col·laboradors ultimant detalls.   

 



 

 

TEMA 3  Fent Memòria dels temps passats- Àngels Recasens  
 

Cercant l’origen  de carnestoltes trobem que:  Aquesta celebració, és una celebració de culte lunar 
com ho és també Setmana Santa, 
per això és una festa que se’n diu 
mòbil, ja que els mesos del nostre 
calendari tenen 30 i 31 dies i no 
coincideixen amb el mes lunar que 
és de 27,322 dies. Normalment se 
celebra entre el 2 i el 27 de febrer. 
El mot de Carnestoltes prové del 
llatí “cames tolendes” o sigui 
cames llevades. Cal no confondre 
el període de dies de Carnestoltes 
amb Carnaval.  Aquest últim mot 
ve del llatí “carrus navalis” i 
s’aplica simplement a la rua que es 
fa diumenge de Carnestoltes. 
L’origen del Carnestoltes ens diu 

que era una barcassa amb rodes, tirada per deu o dotze cavalleries, que es passejava per les ciutats. 
En simbologia, el carro i la barca signifiquen el cos humà; els cavalls, la força i les regnes, la 
intel·ligència i la voluntat. Tot plegat venia a dir que aquests dies l’home és lliure en totes les seves 
manifestacions.  
 
Hi ha molta manca de documentació sobre el Carnestoltes.  
En aquest sentit sense ser històric us puc dir que  triant documents, imatges i altres coses  d’en Josep 
Recasens he trobat uns escrits que ell els anomena:  
 Fem petar la xerrada amb: 
 Magdalena Font i Motas   filla d’Albons    que alguns de 
vosaltres coneixeu de ben segur. Nascuda l’any 1922. 
 Data de l’entrevista l’any 2007  
Aquesta senyora entre altre altres coses li explica el Ball 
de Deu que es portava a terme per les Festes de 
Carnaval. I ens diu: 
- “Allà a plaça quan jo tenia 12 o 13 anys , abans del 

l’arròs vaig fer el meu primer ball de deu. Amb en Joan 

Coll l’ex alcalde, desprès de dinar anàvem a fer postres, 

a casa de la família del company de ball. 

La desfilada de vestits crec que s’inicia desprès de la 

guerra”. 

 
De l’arròs a plaça ens diu: - 
-  “Deu fer 70 o 80 anys que recordo que ja anàvem a 

plaça. Havia sentit a  dir  que anteriorment s’havien 

cuinat truites...A prop de  a paret del cementiri s’hi trobaven la tia Xicra, en Manuel, la seva dona, en 

Tuana, l’avi Sastruc;  com a molt hi havia tres perols ( més petits que els actuals) hi havia unes poques 

persones d’Albons i molta gent de l’escala, menjàvem asseguts sobre aquella paret esgavellada.” 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Seguidament us presento part d’ un Document de “Fiestas de carnaval 1955”     

Autor: Desconegut   i també desconec  si va ser publicat anteriorment.     Extret de l’arxiu de Josep 

Recasens i  Adroher  

 Fonts  del poble em  diuen que és la descripció del Ball de Carnaval  que es feia en aquella època a 

¨Can Retxola¨   Diu així:  

¨Por la noche, el desfile de modelos no revistió la cantidad de otros  años, però si superó la calidad, y 

fué como siempre el epicentro de la fiesta. 

         Las cases de moda de nuestro ¨petit village¨ en un alarde desmesurado de ´sprit¨y buen gusto, 

cortaron los patrones que nos hicieron recordar famoses estrelles de cine o afamadas secuencias de su 

arte. 

         En algunos modelos se notó ligeramente la influencia de la moda parisina  sin duda alguna 

procedente de nuestra acreditada ¨Casa Mary¨. El lema  ¨Chez Mary a votre service¨ cumple con 

creces las exigències de la moda femenina.  

         La lista de modelos que desfilaron entre acordes de violines y aplausos entusiastes del vecindario 

fué como sigue: 

1. Rosa  Fàbrega ( La simpatia personificada en tan agradable criatura) 

2. Candelaria Calvet (Violetas Imperiales) Mereció con holgura el 2º premio concedido, sin tenir 

en cuenta que no hubo ninguna confabulación de família por residir fuera de nuestra 

población. 

3.  La jovencisima Jovita Font, deleitándonos con un delicioso modelo de ¨Lily¨ 

4. Mª Rosa Arnau ( todo ella gracia y donaire ,sin duda el público no se filjoen ella, pues merecia 

más votos de los que obtuvo. )  

5. Dolores Costa ( Intento emular a Norma Sherarer en ¨Las Zapatillas Rojas¨ el vestido 

estupendo. 

6. Dolors Marull ( La Lola Flores se casa y...olé!) Que nos enseño las castañuelas, però que no las 

oímos. Tambien merecia  más votos llàstima que el elemento masculino no tuviera derecho al 

voto.  

7. Mº Antonia Teixidor ( 3er premio) Una verdadera princesa. No se comprende el porque no 

tiene novio. 

8. Coloma Baró ( El hada Buena)  Quien pudiera sonar despierto acariciando su varita màgica. 

9. Coloma Calsina ( 1er premio) Nuestra auténtica Paquita Rico no luciria con tanto garbó y 

soltura las galas que la adornavan. Sin duda mereció el premio concedido. 

10. Maria Ferrer (Irma Vila) Que más quisieran los mejicanos que poseer una irma tan candorosa 

y llena de gracia como la que supo imitarla. 

11. Francisca Nicolau ( Vampiresa del Moulin Rouge) Si algo pecó de immoral en la fiesta, fueron 

los guiños e incitaciones de la coqueta ,que creyo verdaderamente se hallaba en la pista del 

autentico Moulin. No obstant mereció los aplauso que recibió. 

ÚLTIMA HORA : Los bares y cafés se han quejado del poco coñac que se libó. Recuerden que en 

nuestra población el Coñac Decano, preside las barras para deleitarnos.¨  
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A veure si en coneixeu algunes d’aquestes noies. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos cedides per Maria Ferrer. Datades algunes de l’any 1955 i d’altres no se sap l’any. 
 Noms de les noies : Maria Ferrer, Francisca Nicolau, Mª Antonia Teixidor, Maria Fàbregas, Emilia 
Agustí, Margarita Bonet i Francesca Ferrer. 
Bibliografia: 
De la web: http://www.unitat.cat/etnia/tic.pdf Tradicions i Costums del Països Catalans  de   
Montserrat Corregidor,   Escrits  de Josep Recasens i Adroher. 
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TEMA 4  Llibre de l’any 1984 
 
 
L’any 1984 fou publicat un llibre amb el recull de la imatge de tots els pobles de l’Empordà, pintats 
per en Lluís Roura.  
En aquest llibre la poetessa Montserrat Vayreda ( filla adoptiva de Figueres), publica inspirades 
poesies dedicades a cada un dels pobles de l’Empordà. 
En aquest butlletí reproduïm la imatge d’Albons, amb la corresponent poesia. 
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TEMA 5 Piràmide de població  
  

Com a curiositat us adjuntem  la població d’Albons amb una  data concreta.  
 Dades cedides pel propi Ajuntament. 
 

          Intervals 
d'edat Número % T. 

habitants 
% 
Edat 

% T. 
homes Número % T. 

habitants 
% 
Edat 

% T. 
dones Número % T. 

habitants 
000 - 009 47 6,27 52,81 12,02 42 5,6 47,19 11,7 89 11,85 

010 - 019 37 4,93 53,62 9,46 32 4,27 46,38 8,91 69 9,2 

020 - 029 45 6 62,5 11,51 27 3,6 37,5 7,52 72 9,6 

030 - 039 53 7,07 46,9 13,55 60 8 53,1 16,71 113 15,07 

040 - 049 63 8,4 49,22 16,11 65 8,67 50,78 18,11 128 17,07 

050 - 059 55 7,33 53,92 14,06 47 6,27 46,08 13,09 102 13,6 

060 - 069 50 6,67 55,56 12,79 40 5,33 44,44 11,14 90 12 

070 - 079 17 2,27 42,5 4,35 23 3,07 57,5 6,41 40 5,34 

080 - 089 22 2,93 53,66 5,63 19 2,53 46,34 5,29 41 5,47 

090 - 099 2 0,27 33,33 0,51 4 0,53 66,67 1,11 6 0,8 

                 

          
 

      
Total  391 52,13     359 47,87     750 100 

 
         

          Càlcul segons data variació: 31/01/2013 
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Programa de Carnaval 2013 

 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 6  Receptes i Remeis.   Rosa de Cal Moreno            
 
Per començar unes dites catalanes: 
                                                                                                                            
Per Sant Martí mata el porc i enceta el vi. 
                                                                                                                                                
 
Més caps de sardina que cua de peix. 
 
Petita Poesia de cuina:                                                                            
 
Deu ens dó ser catalans per menjar bon pa amb tomata. 
Amb un raig d’oli discret i un pols de sal si fa falta! 
Pa de pagès si pot ser que és més saborós que els altres 
I tomata ben madur , però que no ho sigui massa. 
(Bon profit 2013) 
 
Anem per les receptes !  
 
 Pastís d’Escalivada : 
Ingredients per a 6 persones: 
2 pebrots, 2 albergínies, 2 cebes petites,5 ous, 250 ml de llet o nata, sal,  pebre i nou moscada. 
  
Escalivem les cebes, les albergínies i els pebrots i peleu-los. Un cop nets els poseu en un bol amb una mica 
d’oli, sal, pebre i nou moscada, hi afegiu els ous i la llet, i ho triturem amb el batedor fins que tingui una 
textura ben fina. 
En un motlle prèviament untat i cobert amb paper del forn, hi aboquem la barreja. Es cou al forn 90C al 
bany  maria 1h i quart. El punxem per comprovar que esta cuit ( ha de sortir sec l’escuradents que em 
punxat) El deixarem refredar a la nevera. 
 
 Es pot servir acompanyat de maionesa o de salsa d’olives negres o d’anxoves, i una bona amanida. 
 
Salsa d’olives negres o d’anxoves: es posa en un morter les anxoves o les olives  i una mica d’oli d’oliva 
fins que quedi una salsa homogènia. 
 
Pastís de llimona: 
Ingredients per 6-8 persones:  4 llimones,  4 ous,  300gr de sucre,  70gr de maizena,  1l d’aigua. 
 
Ratllem la  pell de les 4  de llimones,  ho posem en un cassó amb 1l d’aigua al foc fins que arrenqui el bull. 
Escorrim el suc de les llimones i ho reservem. A part barregem els ous, el sucre i la maizena.  Afegim 
l’aigua calenta amb la pell ratllada i el suc que hem separat. 
Ho tornem  a posar al foc i remenem  fins que bulli i  s’espesseixi.  Colem per eliminar la ratlladura de la 
llimona i ho aboquem en copes o bols. 
 
Ho posem a la nevera fins al moment de servir. I Bon profit!   
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TEMA 7 Telèfons d’interès  
 
 
Serveis i  telèfons:  
Ambulàncies:                           061  
Emergències:                          112  
Bombers                                  085 
Mossos d'Esquadra:                  088  

Consell Comarcal del Baix Empordà:        972 64 23 10  

Ajuntament d’Albons:                     972 78 80 05 

 

 
Farmàcies: 
Albons:                                 972 76 51 06 
Bellcaire:                              972 78 84 71 
Verges:                                 972 78 00 34 
 
Hospital de Figueres:     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 tercer  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: juny/juliol 2013 
I recordeu si el voleu rebre per correu electrònic ens ho comuniqueu a: cosesdalbons@gmail.com 
 O bé us el podeu descarregar  de la pàgina del web municipal:  www.albons.net 
 
 
 
Disseny  i Composició : Àngels Recasens Ferrer 
Amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Albons 
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