
 

 

 
  

Qui som i què fem?  

COSES D’ALBONS 

1 
Benvinguts novament, ha passat l’estiu i entrem 

directes a la tardor i l’hivern.  

Aquí  teniu un nou butlletí amb noves  cosetes 

per a tots i totes. Desitgem que us sigui prou 

distret i que us encurioseixi prou com per llegir-lo 

amb moltes ganes. Ens apropem a la Festa de 

Sant Grau  i deixem enrere un munt d’activitats 

que hem fet al llarg de l’estiu. 

Salut i ànims! 

 

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 

Introducció 

Tema 1 Sortides Diada 11 de setembre 

        
                

 

 

 

 

 

 

 Continguts 

Tema 1 Fotos de la Diada 11 de setembre 2013 

Tema 2 Sortides a TV3 

Tema 3  Defensem la Nostra Terra  Catalina Herrera 

Fausellas   

Tema 4 Records d’Infantesa  Francesca Ferrer i Bonet 

Tema 5 Va ser la Neus, una nena Williams. Ester Collell 
Martí 

Tema 6  Programació de la Festa Major 

Tema 7  Receptes i remeis. Rosa de Cal Moreno 

Tema 8  Documents curiosos 

 
  

Reflexionem amb frases que han dit famosos: 

- L'humor no és un estat d'ànim, sinó una 
visió del món. 
Ludwig Wittgenstein, filòsof austríac (1889-
1951) 
 

- El que no s'explica és com si no s'hagués 
viscut. 
 
Imma Monsó (Lleida 1959) 

 Butlletí Núm 5 

Octubre 2013 
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Aquí ens teniu tots i totes lluint els nostres sentiments i defensant els nostres pensaments 

 

Una representació del poble d’Albons que al matí de l’11 de setembre van pujar al Puigsegalar juntament amb els 

pobles veïns de Viladamat, La Tallada, les Olives i Garrigoles. Dalt del Puig vam cantar els Segadors i es va fer 

l’habitual esmorzar: Pa amb xocolata, aigua i vi. 

Seguidament vam baixar  al poble de Viladamat on es va llegir un manifest. I vàrem acabar la festa amb un vermut, 

abans d’iniciar el trajecte de la via catalana. Direcció Medinyà tram  624 on estàvem ubicats la gent d’Albons. 

Una gran diada! 

 

 

 



 

 

                                                         

Tema 2  Sortides a TV3 
 
Hem  anat al programa la Partida i al gran Dictat i ens ho hem passat molt bé! I si no mireu quines 
cares! 
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Tema 3  

Defensem la Nostra Terra   
Catalina Herrera Fausellas –Albons     
 

- Mare  a la plaça toquen sardanes. Mare, mare 

deixeu-m’hi anar! 

- No ploris Caterineta que el teu pare està a punt 

d’arribar. 

Quan va arribar el seu pare no la va trobar. Llavors 

pregunta:  

On és la Caterineta? 

- A la plaça a ballar! 

El bon home enfadat respon: Que es prepari quan vingui! Ja s’ho trobarà! 

Quan va arribar la Caterineta el seu pare la va renyar. 

- Pare meu ! No m’escridassis. Tu no saps el que he gaudit ballant la ¨sardana de la 

llibertat¨. Llibertat de Catalunya i de tots els catalans! La llibertat que l’Onze de 

setembre, un cop més, hem de defensar. Volem la nostra terra. L’estimem! Ningú ens 

la pot robar! 

La defensarem. Sí, la defensarem però no com ho feren els nostres avantpassats amb 

escopetes i canons sinó a través de la sardana, una sardana de quatre-cents quilòmetres 

que permeti transmetre amor al que tenim al costat, vingui d’on vingui, mentre es senti 

català. El poble català és noble, fort i solidari. Sempre lluita per la llibertat. Llibertat que 

ens ha de dur a la independència dels Països Catalans. 

( 8 de setembre del 2013)  

Catalina de ¨Can Coloma¨ 

 

 

 

 

Fotos extretes: del facebook, sardanes a la plaça  Major de Torroella de Montgrí. Aplec 2013 

 I sardanes a la via catalana a l’alçada de Terradelles,  audició per la  Principal de l’Escala. 
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TEMA 4 Records d’Infantesa  Francesca Ferrer i Bonet 
 
Jo  ara a la meva edat em pregunto que deuria pensar la canalla, en que jugàvem nosaltres els de la 
meva edat. Quan nosaltres érem petits us diré que:   
 
Nosaltres no teníem patinets, ni ordinadors , ni maquinetes, ni res de res ... però a la nostra manera 
ens ho passàvem guay que es diria ara. 
A nosaltres els Reis ens duien torrons, mandarines, llapis, gomes...coses que necessitàvem per anar al 
cole  que abans en dèiem costura! Nosaltres  amb la meva germana i jo no havíem tingut mai nina. I 
és per això que sempre m’han agradat tant tot i ser gran. 
 
Amb la meva germana anàvem a ca l’Àvia i amb els meus cosins ens tombàvem a terra. Un cop 
estirats miràvem els núvols, els seus moviments i les formes que agafen. Que ho provin els nens 
d’avui dia d’observar-los tan bonics com són. I descobriran els dibuixos que fan! 
Ben maco que era veure’ls i a l’estiu jugàvem a mistri.  Què si algun nen no sap el que és ? ara li diuen 
jugar a amagar. I només podíem amagar-nos al nostre carrer. I havien pocs llocs per amagar però no 
us penseu que no estic contenta. Només senzillament que ara tot es diferent. 
 
Retornant a la costura us puc explicar alguna anècdota: 
Bé a costura era per les nenes ja que el nens se’n deia anar a estudi. No sé ben bé per què però m’ho 
puc imaginar : 
Això del masculí i femení...perquè quan jo era petita al col·legi estàvem separats els nens a un costat 
de la classe i a l’altre les nenes. En el col·legi que jo anava és ara l’Ajuntament, els mestres tenien la 
vivenda a sobre l’escola. 
 
I pensar que si perdíem la goma de esborrar que ens havia dut el reis ( al meu cas al menys)   havíem 
d’agafar un tall de pa, que l’aixafàvem  molt bé fent una pasta i allò esborrava el que tocava esborrar 
en aquell moment. 
 
 Ja que escrivíem amb llapis no teníem bolígrafs. Només el mestre en tenia. El que si hi havia era un 
pot de tinta a la cada taula  que l’utilitzava per escriure només  la lletra gòtica i que passava... que tot 
sovint  es vessava i càstig assegurat! Quins eren els càstigs??? 
Continuant explicant coses d’escola us diré que a l’hivern ens havíem de dur una arquilla de tan fred 
que feia. I vos direu que es una arquilla?  
Dons és com una mena de caixa amb nansa i forats on la mare ens hi posava caliu de foc per a poder-
nos escalfar els peus.  Perquè els hiverns d’abans no són com els d’ara i les maneres d’escalfar-nos 
tampoc!  Ah ! i a més del caliu per escalfar-nos nosaltres havíem de dur caliu per el braser de l’escola 
o de la senyoreta??? Un dia cadascun de nosaltres omplia aquest braser... us imagineu això? Sembla 
de pel·lícula de Dickens però no era la nostra infantesa i al nostre poble d’Albons. La senyoreta en 
qüestió es deia Guadalupe ( era la mateixa del braser??? O en vas tenir d’altres???) tenia el marit que 
no treballava. I cada dia baixava a la classe per les escales i li deia: 

- Guadalupe  que coc avui per dinar? 
 
I nosaltres li vam posar el sobre nom:  d’en  quecoc  al marit de la senyoreta. I es que la mainada 
sempre se’n pensa alguna per riure. 
Bé dons fins aquí la història de quan jo era petita ben diferent a la d’avui dia. Que desprès d’escola, 
tenim música, esport, ordinador....  
Però no creieu que també ens hem espavilat! Amb més esforç, però  ja estic contenta! 
 
Acabo felicitant a tota la mainada per tenir tot el que tenen! 
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TEMA 5 Va ser la Neus, una nena Williams.  
Ester Collell Martí 
 

 

Dins dels actes previstos per la Festa de Sant Grau tenim la presentació del llibre: " Va ser la Neus, 
una nena Williams"  el dissabte dia 12 a les 12 del migdia.  
Lloc:  a la sala del cinema d'Albons. 
Autora: Ester Collell Martí 
 
 Aquest llibre explica l'experiència personal  de l'autora com a vetlladora d'una nena amb la Síndrome 
de Williams. Després de treballar durant sis anys a l'Escola la Branca d'Albons. 
Explica com, les persones amb discapacitat,  poden ajudar-nos a veure la vida des d'un altre punt de 
vista i sobretot com ens poden ensenyar a trobar la nostra pròpia essència. 
 Dues històries separades en el temps i l'espai però paral•leles en el procés emocional que comporta 
aprendre a viure una situació desconeguda. 
 
El sentit de les dues històries s'inicia amb una frase cèlebre d'Aristòtil:  " El que hem d'aprendre, ho 
aprenem fent-ho" 
 
 

Portada del llibre 
 
 
 
 
Els pares de la Neus ens fan arribar un agraïment a l’autora i vetlladora. 
"Eternament agraïts per la dedicació i l'esforç invertits en l'educació de la nostra filla Neus..." Joan i 
Carme 
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TEMA 6 Programació de la Festa Major  
                                                                            

DISSABTE 12 D'OCTUBRE 
 
 Durant tot el dia a la zona del Bar Local Social: 
 
 - Fira de Sant Grau (mercat d'artesania, alimentació i productes de la terra) 
 - Fira de les Golfes (mercat d'intercanvi i de 2ª mà) 
 - Jocs infantils (3 € tot el dia) 
 - Gran concurs de munyir vaques per a petits i grans 
  
A les 12h a la sala del cinema: Presentació del llibre "Va ser la Neus, una nena Williams", a càrrec de 
l'autora Ester Collell Martí. 
  
A les 22h a la sala: SOPAR POPULAR organitzat entre tots! (veniu aviat per preparar la taula!). 
 
 Menú 7 €: Amanides, pa amb tomata i embotits, botifarra, aigua, vi, gaseosa i gelat. 
 
 Venda de tiquets a l'Ajuntament dilluns 7 d'octubre de 18 a 20h i dimarts 8 i dimecres 9 d'octubre de 
9 a 13h. 
  
 
Tot seguit, NIT JOVE amb RADIO HITS i DISCOMÒBIL 
  
 
 
 

DIUMENGE 13 D'OCTUBRE 
 
 Al matí: Tradicional pujada a l'ermita de St Grau i a les 12h, missa amb ofici. 
 Seguidament, Sardanes amb "La principal de l'Escala" 
  
A les 18:30 a la sala: Concert de música catalana i popular a càrrec de METDERBAND. 
  
I tot seguit, Concert i ball de fi de festa amb D SAN CARLOS DUET 
 
 

Us desitgem Bona Festa Major a tots i totes! 
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TEMA 7 Receptes i Remeis. Rosa de 
Cal Moreno 
 
Per començar unes  dites catalanes:  
 
Pel rovelló l’octubre és el millor. 
 
Quan a l’octubre plou, el rovelló és mou. 
 
De l’aigua d’octubre i del sol de maig , naix el blat. 
 
 
Recepta de Pastís de Formatge. 
 
Ingredients: 75 gr de galetes ¨tipus  Digestive¨, 30 gr de mantega, 350 gr de crema de llet, 350 gr de 
¨Philadelfia¨, 50 gr de sucre, un sobre de 5 gr de gelatina en pols, Melmelada de Maduixa , 
maduixots. 
 
Fem una base amb la manega i les galetes  ( en una ma de morter ens va bé) Ho aboquem en un 
motllo i a la nevera per que la mantega s’endureixi. 
 
I fem el pastís:  
Barregem la crema de llet, el formatge, el sucre i es posa al foc fins que arrenqui al bull. Es treu del 
foc i afegim el sobre de gelatina ben remenat que es desfaci. Tot això ho posem al motlle on tenim la 
galeta i es deixa a la nevera 5 o 6 hores. 
Un cop ha passat aquest temps i poc abans de servir fem una decoració amb els maduixots i ¨pintem¨ 
amb la melmelada de maduixa. El tornem a posar a la nevera. 
 
I ja el tenim a punt de menjar ! 
 
Farcellets d’escalivada amb formatge 
 
Aquest farcellets són ideal per portar quan anem convidats a casa d’algú i que a vegades tenim 
dubtes del que portarem... 
 
Ingredients:  1 massa brissa o pasta de full ( en venen de fetes) , escalivada ( si la fem nosaltres serà 
millor),  1 rutllo de formatge de cabra, 2 tomàquets, 1 ou ( per pintar els farcellets ) 
 
Elaboració:  Estirem  la pasta i si cal  l’aprimem més i tallem 12 farcellets són quadrats d’uns  10 cm 
cadascun. Tallem el tomàquet , l’escalivada, el formatge a rodelles i muntem els farcellets. Que hi 
posarem una mica de cada cosa , primer el tomàquet, desprès l’escalivada  i  tirem un raig d’oli d’oliva  
I desprès el  formatge. ( no hi posem sal ja que aquest en porta)  
Agafem  les puntes i plegant-les unes sobre les altres al centre del farcell. ( amb els dits humits ens 
anirà millor) . Finalment pintem el farcellet amb ou batut per que quedi brillant i al forn. Uns 200ºC , 
15 minuts. Si veiem que es torra massa de fora i no ha passat els 15’ es poden tapar amb paper de 
plata. I el paper vegetal que porta la massa comprada ens pot servir de base per anar al forn i no 
s’enganxaran. 
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TEMA 8 Documents curiosos 
 
Aquí tenim uns  documents per fer memòria:  són uns bitllets  emesos per l'Ajuntament d'Albons 
l’any 1937.  En aquella època  va desaparèixer la moneda habitual degut a la guerra. En aquell 
moment el valor de la pesseta va patir un canvi degut a la falta de monedes de plata. La plata valia 
més  que el  propi valor  de la moneda. Això va crear un conflicte en la compra i venda pública. Per fer 
menys greu el tema l’Autoritat Central va permetre que altres Entitats fins i tot els sindicats fessin 
circular vals amb valor de diners en cada demarcació per facilitar el canvi monetari. 
 En el cas d’ Albons l’Ajuntament va emetre bitllets,  per un import de mil cinc-centes pessetes amb 
els valors d’1 pesseta, 50 cèntims i 25 cèntims.  Impresos de la casa Munné, en aquest bitllets no 
figura cap emblema ni dibuix.  La presentació dels bitllets d’una pesseta difereixen  força de altres 
valors de la sèrie. 
 
S’ha de tenir present que aquest bitllets només servien per el propi municipi. No podien anar a 
comprar a d’altres pobles amb aquesta moneda.  
 
Durant  la època de la Guerra Civil  no només van emetre bitllets el Banc d’Espaya de Madrid si no 
també les oficines  d’aquest banc a Bilbao, Santander, Gijón, el Consejo de Astúries, la Generalitat de 
Catalunya i també Ajuntaments  de pobles i ciutats. ( com el d’Albons) 
 
 
 
Bibliografia: Llibre: Les Emissions monetàries oficials de la Guerra Civil (1936-1939) Per Turró i 
Martínez, Antoni. La web: la-guerra-civil-espanola.blogspot.com.es. I el propi Ajuntament d’Albons 
 
Documents cedits per Joan Hostench 

Coses d’Albons                                                                       Pàgina 9 
 



 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

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 

 
Recordeu si el voleu rebre  el butlletí 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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