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Qui som i què fem?

Introducció

Continguts
Tema 1 Carnaval-Programació

Any Nou Vida nova!

Tema 2 Activitats de l’Escola . Clara Pallés i Darné.

Això diu la cultura popular.

Tema 3 Comiat del Mossèn

El que si es veritat que a l’any nou hi posem
moltes il·lusions, moltes energies positives per a
poder fer noves activitats, nous reptes...
Nosaltres continuem fent aquesta petita
publicació per fer-vos arribar les notícies del
poble d’Albons tan d’abans com actuals.
Recordeu 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.net

Reflexionem amb frases que han dit
famosos:
Per a tenir sempre raó hi ha un camí magnífic:
consisteix a no fer res,
a quedar-se estratègicament i heroicament al
marge.
Josep Pla (Palafrugell 1897-Llofriu 1981)
Una nena, un mestre, un llibre, un bolígraf;
poden canviar el món.
Malala Yousafzai

Tema 4 Societats obreres a Albons. J. Recasens
Tema 5 Trobada de ranxos. .Joan Hostench
Tema 6 Documents curiosos.
Tema 7 Receptes i remeis. Rosa de Cal Moreno
Tema 8 Telèfons d’interès

Programació de les Festes de Carnaval:
Albons 2014.
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Tema 2 Activitats de l’Escola

Coses d’Albons

Clara Pallés i Darné

ELS PASTORETS D’ALBONS
Pares, mares, avis, àvies i gent del poble, vàreu anar a veure la funció dels Pastorets representada per
tots els alumnes de l’Escola la Branca d’Albons? Doncs si no hi vàreu anar, no sabeu el què us vàreu
perdre! Va ser una representació, ni més ni menys que estel·lar, magnífica, excepcional, de pel·lícula i
encara puc dir que em quedo curta....
Aquestes passades festes de Nadal, des de l’escola la Branca d’Albons, els nens i nenes ens van
presentar una obra molt tradicional per aquestes dates: els pastorets. Tots, sense excepció de ningú,
sols o en grup van pujar a l’escenari, no hi faltava cap personatge, i tots estaven molt ben
representats. Els pastorets, els dimonis, els àngels, Josep, Maria i el nen Jesús, els tres reis de l’orient
... tots ells van fer una gran representació.
Qui ho diria que tots ells ho farien tant bé? Doncs si, tenim uns petits grans actors al poble!
Però val a dir que tot això no hauria estat possible sense una bona organització i coordinació, per la
qual cal que tots felicitem al grup de mestres, que gràcies al seu treball la representació va ser
perfecte. Gràcies a tots i totes per la gran feina! I si aquest any 2014 ens voleu tornar a captivar amb
una altra obra tant extraordinària com aquesta, n’ estarem més que encantats!
També cal agrair la col·laboració al grup de pares i mares que van participar en la fabricació del
decorat, que era impressionant, i molt especialment a en Manolo Sierra per la seva empremta
artística.
En nom de tots els pares i mares dels alumnes de la Branca us volem agrair de tot cor aquesta feina
feta i felicitar pel súper èxit que va tenir. MOLTES I MOLTES GRÀCIES!

Coses d’Albons
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JOCS INFANTILS
Dissabte dia 8 de febrer, gràcies a la col·laboració de gent del poble, es van poder instal·lar una sèrie
de jocs pels més petits al recinte del Bar-Local Social d’Albons. A tots ells els volem agrair molt i molt
la seva col·laboració. MOLTES GRÀCIES!!!!
I ben aviat tots i totes podrem gaudir d’aquests jocs. Això si, caldrà que entre tots els tractem amb
molta cura!
QUE US HI DIVERTIU MOLT!!!
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Tema 3 Comiat del Mossèn
El passat 21 de setembre va tenir lloc, a Bellcaire
d’Empordà , l’acte de comiat a Mossèn Vicenç Fiol i
Navarra, desprès que demanés la jubilació per malaltia.
Va ser un acte entranyable on varen poder compartir
amb els pobles veïns l’amistat que ens unia amb en
Vicens. La col·laboració entre els Ajuntaments, les
parròquies i els seus rectors , va fer possible que aquest
acte és revestís de tota la dignitat que mossèn Fiol es va
guanyar amb la seva bona feina al llarg dels cinc anys en
que va regir les parròquies dels pobles de La Tallada,
Tor-Marenyà , Albons i Bellcaire d’Empordà.
Encara recordem aquelles breus paraules que ens va
adreçar a tots i totes, a través del full parroquial del
setembre de l’any 2008, quan va arribar: ¨Com a rector
de les parròquies de Bellcaire, Albons, La Tallada, TorMarenyà em plau, aprofitant aquest suplement del full
Parroquial , fer-vos arribar la meva afectuosa salutació.
Voldria ser un més a les comunitats cristianes de cada
parròquia i també que plegats compartim i celebrem la
fe i donem un testimoni entenedor i creïble de l’evangeli.

Que estiguem oberts al buf de l’Esperit!¨
De tota la comunitat Cristiana d’Albons, moltes gràcies
Mossèn.
Fotos realitzades: Genis D.

Coses d’Albons
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TEMA 4 Societats obreres a Albons
Autor: Josep Recasens i Adroher
Autor: Josep Recasens i Adroher
En primer lloc definiríem que eren les societats obreres: ¨ Les societats obreres vindrien a estar a mig
camí entre els gremis i els actuals sindicats¨ Al poble d’Albons va existir una societat anomenada ¨la
Bienvenida. ¨ D’aquesta societat en Josep Recasens en el num. 1 de la Revista Puigsegalà de l’any
2004 en explica que:
Associacionisme i cooperativisme obrer i agrari de la història on troben dades concretes i fotografies
de la Sociedad ¨ La Bienvenida¨. Desconeixem ara com ara si era na entitat amb identitat pròpia o
simplement una branca o escissió de la de ¨San Gerardo ¨
Sociedad Obrera de socors mutus ¨San Gerardo¨ d’Albons.
De l’esmentada entitat, sortosament n’hi ha una nombrosa documentació que resta en poder d’un
dels hereus dels primers fundadors, que a l’any 1898 foren:
Miquel Sulivera, Josep Coloma, Narcís Arbusi, Esteve Masjuan, Josep Baró i Mn Joan Corominas.
Concretament aquests ¨valuosos papers¨ es refereixen als anys que van del 1921 al 1931, la qual cosa
ens permet de fer un estudi superficial i abreujat de l’entitat al llarg d’aquesta dècada.
L’associació tingué com a col•laboradors narcís Ferrer, Miquel Lladó, Narcís Batllori, Narcís Mallorqui
i Joan Bosch.
Els tresorers signants dels rebuts foren, durant quatre o cinc anys, en Tomàs Massanet i en altres
períodes els senyors Josep Magret, Salvador Suñe i Joaquim Hostench.
El nombre de socis durant aquest període foren 103 l’any 1921;
El 1922- 90
El 1925- 95
El 1926- 70
El 1927- 97
El 1928- 46
El 1931 ja només eren 49.
Desconec la data exacte de la seva desaparició, però a l’any 1934, encara es va pagar a hisenda
l’impost corresponent que pujava a tres pessetes amb seixanta-nou cèntims;
Aquell mateix any de 1934, el senyor rector d’Albons va estendre un rebut a no de la ¨Sociedad
Obrera de san Grau ¨ per un import de setze pessetes amb cinquanta nou cèntims per a la cera i
altres despeses ocasionades amb motiu de les funcions religioses celebrades a càrrec de l’esmentada
societat, els dies 14 d’octubre i 10 de desembre de l’any en curs .
Algunes de les curiositats dels seus estatuts eren que els socis pagaven una quota mensual d’una
pesseta; el vetllament d’un malalt es feia pels socis de dos en dos ; en cas de malaltia, es percebia
dues pessetes diàries, llevat que el malalt hagués rebut el viàtic, que llavors en rebia dues amb
cinquanta cèntims;
Més curiositats seria: ¨por no comparecer a la función religiosa obliagatoria anual se le impone una
multa de una peseta¨ per les despesses de l’enterrament d’un soci es pagaven vint-i-cinc pessetes.
Eren exempts d’aquestes ajudes ¨aquellos que enfermasen de males voluntariós, de vicio , de riña,
de toros...
Anem a la caixa dels diners: ¨ La societat tenia una caixa de fons per obrir la qual calien tres clau:
Una estava en dipòsit del president, la segona en mans del tresorer i l’altra la tenia el comptador. En
aquell escrit, en Josep Recasens agraeix al als senyor Pere Baró i Pere Solivera per haver permès
consultar la seva documentació.
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Sociedad ¨La Bienvenida ¨
Vet aquí el dilema. I la gran incògnita ... Era aquesta una altra Germandat? Es tractava de la mateixa?
De la seva existència en tenim coneixement només per la fotografia que amablement ens ha cedit la
família Alay- Font. També l’Autonomista del 30 de desembre de 1918 parla d’aquesta entitat en els
termes següents:
¨Con objeto de los festejos extraordinarios que la Sociedad la Bienvenida de Albons, celebrarà
mañana y pasado , ha sido contratado el notable Quintetto Emporium de Gerona para dar cuatro
conciertos así como las funciones religioses y los bailes ¨
Tanmateix costa de creure que en un poble de les característiques d’Albons hi poguessin haver dues
germandats obreres; l’anàlisi dels personatges de la fotografia ens fa pensar que tinguin res a veure
amb aquelles velles qüestions d’homes ¨de ¨dretes¨ o ¨d’esquerres¨. En canvi, podria donar-se el cas
que per qualsevol qüestió legalistica, que actualment desconeixem, la germandat decidís canviar
provisionalment la seva denominació. Qualsevol aclariment al respecte serà ben rebut.

Identificació dels personatges de la fotografia.
Filera de baix començant per l’esquerra:
1? , 2 Joaqui Pagès ( Tell), 3
Josep M Alay, 4 Joaquim Motas,
5 Joan Bosch, 6 Salvi Puig (
Pepa) 7 Salvador Motas, 8 Viñas
?.
Filera del mig : 9 Muichac (
Sastruc) 10 Jeremies Puig
(Pepa) 11 ? , 12 ...de can Calsina
( mestre) 13 Plàcido Colomer,
14 Elies Batllori, 15 Pitu
Muichac
( Pumarola) , 16
Mediña ( Can Jepó) , 17 Josep
Pagès.
Filera de dalt: 18 Salvador Costa,
19 Rafel Masseguer, 20 Esteve
pagès, 21 Ezequiel Calmó ( Cal
Llarg), 22 Pep Calsina ( Can Calsina9
, 23 martí Puig ( l’oncle Martí
Sastre) , 24 Esteve Coll, 25 Jaume
Viñas ( Can Viñas )
Bibliografia: Arxiu Josep Recasens,
Revista Puig Segalà
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TEMA 5 Trobada de ranxos a Vidreres.

Joan Hostench

17 de novembre de 2013: Primera
trobada de Ranxos de Catalunya:
Ranxos, escudelles, sopes i arròs.
Concentració al poble de Vidreres.
Una festa molt bonica i molt
enriquidora, a la que també hi vam
aprendre molt. Hi van participar els
pobles de Capmany, Castellterçol,
Gelida, Ponts, la Seu d’Urgell,
Verges, Vidreres i Albons. Tots fent
els seus respectius ranxos.
Un grup de persones d’Albons
també hi vam ser presents, essent
els únics que cuinàvem el conegut i
tradicional arròs. 14 quilos d’arròs,
que van tenir molt bona acceptació, essent un dels primers que es va fer net. Tots nosaltres vàrem
gaudir molt; l’organització de la trobada va ser més que perfecta, acabant amb un dinar de germanor
tots plegats, al pavelló municipal. Comptem que devíem ser entre 400 i 500 persones, amb l’Alcalde i
regidors de Vidreres.
També en aquest dinar, l’organització va ser perfecta. Es va parlar que seria molt bonic donar
continuïtat a aquest projecte, i va ser la Seu d’Urgell que va demanar el relleu per organitzar la festa
de ranxos per al 2014.
Una festa molt bonica, que estaria bé que Albons la pogués organitzar algun dia, agafant el relleu de
l’últim poble.
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TEMA 6 Documents Curiosos Any 1898 i continuarà....

Cedits per : J Ribera
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TEMA 7 Receptes i Remeis.
Rosa de Cal Moreno

Postres infantils
Si voleu donar una sorpresa als més petits de la casa, compreu unes ¨peladilles
dolces¨. Les remulleu un minut amb aigua. I escorregudes les arrebosseu amb
xocolata amb pols.
Les poseu uns 8 minuts al forn que s’obrin i voldran repetir!

Uns consells d’aliments combinats que ens poden ajudar a
millorar els hàbits.

Refranys de Febrer:
A mig febrer, jornal sencer.
Al febrer es quan treu la flor l’ametller.
Al febrer abriga’t bé.
Novembre i febrer són marit i muller.
I avui Passatemps i tot! Solucions ( al revés)
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Activitats diverses
Activitats que hem fet:
Els Pastorets, Cantada de Nadales, Casal de Nadal, Taller de fanalets, Quines, Cinema infantil i
d’aventures, Recollida de cartes dels patges reials i vam anar esperar la Cavalcada dels Tres Reis
d’Orient. I moltes més !

TEMA 8 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

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.

I recordeu si el voleu rebre per l’ordinador: cosesdalbons@gmail.com
O bé descarregar-lo : de la pàgina web municipal www.albons.net

I Disseny i Composició : Àngels Recasens Ferrer
Amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Albons

