Pastisseria RAGA
C/. Major, 105 - Tel. 977 72 03 53
ULLDECONA

ADMINISTRACIÓ DE LOTERIES

Carolina Borrell Subirats
C/. Major, 51 - Tel. 977 72 07 20 - ULLDECONA

COOPERATIVA AGRÍCOLA D’ULLDECONA, S.C.C.R.L.
ACOMONT
Domèstica:
Guifré, 13
Tel. 977 720 687
Industrial:
Ctra. Tortosa, s/n.
Tel. 977 720 620
Fax 977 721 115
43550 ULLDECONA

Forn de pa

J. CASOLA

Murada de Dalt, 37 - Tel. 977 72 08 24
ULLDECONA

SOLISAN, S.L.
Agente de Seguros MAPFRE
C/. Sant Antoni, 28 - Tel. 977 57 34 16
ULLDECONA

Centre Cultural Recreatiu

EUROCHROM - Laboratori Fotogràfic
Avgda. Ramon Salomón, 19
Tel. 977 57 32 15 - ULLDECONA

Mobles A R N A U

OLI VERGE D’OLIVA

Vendes: Major, 175 - Tel. 977 72 00 07
ULLDECONA

Video-Foto MILLAN

Ctra. Ulldecona a La Sénia, km. 10
Tel. 977 57 08 93 - Mòbil 661 535 187 - BARRI CASTELL

C/. Sant Lluc, 12 - Major 82
Tel. 977 72 03 58
ULLDECONA

MARÇ-ABRIL 2011
Calvari, 52
Tel. 977 72 04 67
ULLDECONA

ELECTRODOMÈSTICS, C.B.
c/. major, 153 - tel./fax 977 72 06 38 - 43550 ulldecona (tarragona)

e-mail: jmselect@tinet.org

PAPERERIA I REGALS

Fusteria

RESTAURANT - HOTEL

ENRIQUE BOSCH MARTÍ
Avgda. Escoles, 5 - Tel. 977 72 11 37
ULLDECONA

INSTITUT DE BELLESA

fes goig

C/. Sant Pasqual, 43 - Tel. 977 72 12 82
ULLDECONA

Preu: 1 €

Bon Lloc

H
H

Antiga Ctra. Vinaròs, s/n.
Tels. 977 72 02 09 - 977 57 30 16

SAUCH-VILADOT, S.L.
Agents d’Assegurances
Assessors i Gestors
C/. Mestre Hierro, 5 - Tel./Fax 977 72 00 48
ULLDECONA

Mercè Sans Cucala

Col·laboració

Núm. Col. T-522

Tel. 676 03 20 09

Col·laboració

Veterinària clínica equina
Fisioterapeuta equina

Molta activitat a la Diada de Sant Jordi

Concurs Literari Sant Jordi

Presentació del llibre “Lo meu poble, la meua gent”

NÚM. 173

de dotze per arribar al punt més alt entre les dotze i dos quarts de dues. A aquesta hora les roses
ja feia estona que s’havien esgotat i la venda de
llibres, especialment el recentment publicat pel
C.C.R. Lo meu poble, la meua gent, d’Enriqueta
Sales i Antoni Manel Muñoz, anaven molt bé. El
matí va estar força animat, sobre tot en l’espai de
temps d’actuació del poeta recitador Eduard Carmona, acompanyat del guitarrista i compositor Guillem Callejón i l’actuació del cantautor local Joan
Valls, tots els quals van gaudir d’una bona audiència i van ser molt aplaudits. La festa del matí es va
acabar amb una ballada de sardanes per part de la
Colla Sardanista d’Ulldecona al mig de la plaça de
l’Església.

De tarda va seguir l’activitat de totes les parades i també la del C.C.R. A primeres hores de la
tarda l’animació va afluixar una mica, però la venda de llibres no va parar. Cap a les sis de la tarda
l’animació va tornar a augmentar, ja que a les set
de la tarda estava prevista la degustació de productes de la terra a càrrec de l’Associació Gastronòmica d’El Museu d’Ulldecona. A les vuit el CCR
va desmuntar la parada, recollint els llibres no venuts i tornant taules i cadires al lloc primitiu, donant
per acabada la celebració de la Diada de Sant Jordi 2011. La valoració final sembla ser força positiva. La venda de roses i del llibre editat pel CCR va
ser molt bona, i la dels llibres en general i literatura
infantil una mica inferior a la dels altres anys.

CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA
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Secció
Filatèlica

COL•LECCIONISME
Mesos OCTUBRE 2010 - MARÇ 2011

Tamaño hoja bloque: 150 x 105,6 mm.
Valor postal: 2 €
Tirada: 310 mil hojas bloque.

Emisión conjunta España – Turquía
Fecha de emisión: 18 de octubre de 2010.
Procedimiento de impresión: Huecograbado.
Papel: Estucado, engomado y fosforescente.
Tamaño del sello: 40,9 x 28,8 mm.
Tamaño hoja bloque: 150 x 105,6 mm.
Valor postal: 0,64 € x 2
Tirada: 310 mil hojas bloque.

Per primera vegada a la història, la
selecció espanyola
de futbol ha aconseguit guanyar la
copa del món de
futbol i la filatèlia ho commemora amb aquest full
bloc que, a la part externa, reprodueix una instantània de l’equip guanyador i al segell el preuat
trofeu.

El secretari general de l’ONU, Kofi
Annan, va anunciar
el 14 de juliol de
2005 que l’”Aliança
de civilitzacions” té
l’objectiu de tancar
la bretxa que divideix les societats
islàmiques i occidentals. La iniciativa està patrocinada pels governs d’Espanya i Turquia, país amb
què Espanya celebra aquest any l’emissió conjunta
de dos segells.

Navidad 2010
Fecha de emisión: 3 de noviembre de 2010.
Procedimiento de impresión: Offset.
Papel: Autoadhesivo fosforescente.
Tamaño del sello: 28,8 x 40,9 mm.
Valor postal: 0,34 y 0,64 €
Tirada: Ilimitada.

Amb motiu del
Nadal, de manera tradicional,
Correus
emet
segells
amb què es
recorda aquesta festa. En
aquests hi plasma algunes de les obres més representatives del patrimoni artístic nacional o composicions d’artistes actuals com la del pintor J.
Carrero que interpreta el tema nadalenc de manera simbòlica.

Exfilna 2010
Fecha de emisión: 18 de octubre de 2010.
Procedimiento de impresión: Offset.
Papel: Estucado, engomado y fosforescente.
Tamaño del sello: 28,8 x 40,9 mm.
Tamaño hoja bloque: 105,6 x 79,2 mm.
Valor postal: 2,49 €
Tirada: 300 mil hojas bloque.

Madrid esdevé la
seu de la XLVIII
edició de l’Exposició Filatèlica Nacional EXFILNA’2010.
La Reial Casa de la
Moneda és el marc
on es citen els més
importants col.leccionistes d’Espanya i França, en una de les exposicions més importants de la filatèlia espanyola,
donant un nou impuls i estímul al col·leccionisme
de segells.

Milenario del Monasterio de Oña
Fecha de emisión: 5 de noviembre de 2010.
Procedimiento de impresión: Huecograbado.
Papel: Estucado, engomado y fosforescente.
Tamaño del sello: 28,8 x 40,9 mm.
Tamaño hoja bloque: 105,6 x 79,6 mm.
Valor postal: 0,78 €
Tirada: 300 mil hojas
bloque.

Deportes. España campeona de la Copa
Mundial de la FIFA 2010.

Amb un full bloc i
un segell, Correus
commemora
el
mil.lenari de la fundació del Monestir
de San Salvador de

Fecha de emisión: 21 de octubre de 2010
Procedimiento de impresión: Huecograbado + hot stamping en oro con microrrelieve.
Papel: Estucado, engomado y fosforescente
Tamaño del sello: 57,6 x 40,9 mm
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El segell reprodueix una
pintura de J. Carrero
que representa una platja espanyola davant de la
qual apareix un cavall, un
marc de quadre suspès en
l’aire amb un ocell, i a primer pla una jove morena coberta amb un pareo.

Oña. El full i el segell s’il.lustren amb una panoràmica de l’església i el monestir de San Salvador
i un detall d’un conjunt escultòric elaborat amb
pedra.

Catedrales 2010. Catedral de Bilbao
Fecha de emisión: 8 de noviembre de 2010.
Procedimiento de impresión: Calcografía y offset.
Papel: Estucado, engomado, mate y fosforescente.
Tamaño del sello: 28,8 x 40,9 mm.
Tamaño hoja bloque: 79,2 x 105,6 mm.
Valor postal: 2,75 €
Tirada: 300 mil hojas bloque.

Fauna. Mariposas
Fecha de emisión: 12 de enero de 2011.
Procedimiento de impresión: Offset.
Papel: Autoadhesivo y fosforescente.
Tamaño del sello: 28,8 x 40,9 mm.
Valor postal: 0,65 € x 4
Tirada: Ilimitada.

La Catedral de Bilbao,
coneguda també com a
Catedral basílica de Santiago, pel patró de Bilbao,
compta amb un full bloc
que reprodueix la seva
portada principal i un segell que en mostra la torre
i la façana, també principal.

Aquesta emissió de Fauna
està formada per quatre segells dedicats a les papallones:
Charaxes jasius, Melanargia
ines, Argynnis adipe i Papilio
machaon. Els segells reprodueixen imatges de totes.

Fiestas populares 2011

Autonomías 2011

Fecha de emisión: 20 enero de 2011.
Procedimiento de impresión: Offset.
Papel: Estucado, engomado y fosforescente.
Tamaño del sello: 28,8 x 40,9 mm.
Valor postal: 0,35 €
Tirada: 300 mil.

Fecha de emisión: 3 de enero de 2011.
Procedimiento de impresión: Offset.
Papel: Autoadhesivo y fosforescente.
Tamaño del sello: 35 x 24,5 mm.
Tamaño carnet: 166 x 63 mm.
Valor postal: Tarifa A (carta hasta 20 gr. España).
Tirada: Ilimitada.

La festivitat de Sant Sebastià
del Pont de Suert, que se celebra els dies 19, 20 i 21 de gener,
la Generalitat de Catalunya l’ha
declarat Festa Tradicional d’Interès Nacional el 19 d’octubre de
2010.El segell reprodueix al fons
un fragment del text fundacional i a primer pla una
mà amb una poma vermella que simbolitza el lliurament als nous priors.

El carnet Autonomies consta de 8 segells que, a
més de l’edifici del Tribunal Constitucional, reprodueix banderes i territori ocupat per: Ceuta, Extremadura, Melilla, Illes Balears, Madrid, Castella
i Lleó i Navarra.

Biodiversidad y Oceanografía
Fecha de emisión: 20 de enero de 2011.
Procedimiento de impresión: Offset.
Papel: Autoadhesivo y fosforescente.
Tamaño del sello: 40,9 x 28,8 mm.
Valor postal: 0,50 €
Tirada: Ilimitada.

Turismo
Fecha de emisión: 3 enero de 2011.
Procedimiento de impresión: Offset.
Papel: Autoadhesivo y fosforescente.
Tamaño del sello: 40,9 x 28,8 mm.
Valor postal: Tarifa B (carta hasta 20 gr. Europa).
Tirada: Ilimitada.

Aquest segell difon la importancia de l’Oceanografia i la Biodiversitat. El segell representa un paisatge
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L’any 2011 ha estat declarat per l’Assemblea General de les Nacions Unides
com Any Internacional de
la Química. L’any 2011
coincedeix amb el centenari de la concessió del
premi Nobel de Química a Marie Curie i amb la
fundació de l’Associació Internacional de Societats
Químiques.

format pel cel i el mar, solcat pel buc Hespérides. Al
mar es reflecteix la Corbera Atrevida i un flascó de
vidre a la dreta.

Instruments musicals
Fecha de emisión: 24 de enero de 2011.
Procedimiento de impresión: Offset.
Papel: Autoadhesivo y fosforescente.
Tamaño del sello: 28,8 x 40,9 mm.
Valor postal: 0,35 € x 4
Tirada: Ilimitada.

Efemérides

Aquesta sèrie de segells dedicada a Instruments musicals
s’ocupa de tres instruments de
corda pinçada com són la guitarra, el llaüt i la mandolina i
un de corda fregada com és el
violí.

Fecha de emisión: 8 de febrero de 2011.
Procedimiento de impresión: Offset.
Papel: Estucado, engomado y fosforescente.
Tamaño del sello: 40,9 x 28,8 mm.
Valor postal: 0,65 €
Tirada: 300 mil.

Un segell de la sèrie Efemèrides està dedicat al
150 aniversari de la Llei
Hipotecària i reprodueix
el logotip oficial creat per
aquesta commemoració.

Arquitectura.
Estación de ferrocarril de Almería
Fecha de emisión: 27 de enero de 2011.
Procedimiento de impresión: Offset.
Papel: Estucado, engomado y fosforescente.
Tamaño del sello: 40,9 x 28,8 mm.
Valor postal: 0,35 €
Tirada: 300 mil.

Valores cívicos
Fecha de emisión: 18 de febrero de 2011.
Procedimiento de impresión: Offset.
Papel: Autoadhesivo y fosforescente.
Tamaño del sello: 40,9 x 28,8 mm.
Valor postal: 0,35 €
Tirada: Ilimitada.

Aquest segell de la sèrie
Arquitectura està dedicat
a l’Estació de ferrocarril
d’Almeria i reprodueix la
façana d’aquesta estació.

La sèrie Valors cívics està
formada per quatre temes
diferents: Protecció de les
persones amb discapacitat,
Respecte a la xarxa, Cinturó de seguretat i Mantingues neta la teva ciutat.

Serie Básica 2011
Fecha de emisión: 4 de febrero de 2011.
Procedimiento de impresión: Huecograbado.
Papel: Estucado, engomado y fosforescente.
Tamaño del sello: 24,8 x 28,8 mm.
Valor postal: 0,35; 0,50; 0,80 y 2,84 €
Tirada: Ilimitada.

Catedrales. Catedral de Sigüenza

Año internacional de la Química

Fecha de emisión: 4 de marzo de 2011.
Procedimiento de impresión: Calcografía y offset.
Papel: Estucado, engomado, mate y fosforescente.
Tamaño del sello: 40,9 x 28,8 mm.
Tamaño hoja bloque:
105,6 x 79,2 mm.
Valor postal: 2,84 €
Tirada: 280 mil.

Fecha de emisión: 7 de febrero de 2011.
Procedimiento de impresión: Calcografía y offset.
Papel: Estucado, engomado, mate y fosforescente.
Tamaño del sello: 40,9 x 28,8 mm.
Valor postal: 0,35 €
Tirada: 300 mil.

La sèrie d’emissions
de Catedrals dedica
el segell i el full bloc
a la catedral de Sigüenza.

Aquests quatre nous segells de la
Sèrie Bàsica amb la imatge del rei
Joan Carles I, té la finalitat de cobrir totes les possibilitats de franqueig previstes per la tarifa postal.
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GASTRONOMIA

- - -

per Vicent Guimerà Sales

CIGRONS EN SALSA
Ingredients:
- Cigrons
- Oli d’oliva
- Pebre roig
- Picada
- Julivert
- Carxofes		
- Tomaca
- Sal
- Farina
- Avellanes
- Ous bullits

Per a les mandonguilles
de bacallà:
- All
- Julivert
- Caldet de cigrons
- Pa ratllat o a remull
- Abadejo

Elaboració:
Li farem arrancar lo bull als cigrons, que haurem deixat a remull la nit abans. Un cop bullits, los deixarem al costat de la cuina, mentrestant, en una cassola de terra ficarem l’oli d’oliva, la tomaca i 2 culleradetes de pebre roig. Una vegada a bullit la tomaca, li ficarem dues culleradetes de farina fins que
agafe consistència, i a continuació afegirem los cigrons i una mica del seu caldet. Al final afegirem les
carxofes tendres (del novembre) i una picada d’avellanes i julivert que tindrem preparada al morter.
Per guarnir este plat i fer-lo més complet li ficarem mig ou dur.
Mandonguilles d’abadejo:
Farem una mescla de tots los ingredients procurant que quede una massa molt espessa (si és pa
del dia abans lo ficarem a remull). Per últim, li donarem la forma de pilota i la fregirem. Esta pilota la
ficarem damunt dels cigrons en salsa. Sobretot que no falte lo condiment més agraït, la sal.


Nocturn d’abril

Comiat de l’horabaixa

Plau-me anar pels camins solius
quan la lluna il·lumina tota l’horta,
quan els ocells dormiten en llurs nius
i la terra silent està com morta.
Quant se sent l’animat cantar dels grills
desafiant dels tòtils el flauteig
i els bassals d’aigua són d’argent espills
besats pels arbres que remou l’oreig.
Llavors la runta, tan polsosa, és bella,
semblant talment una altra del cel via:
cada pedra llueix com una estrella
i plau més la nit clara que el bell dia.

El sol, trist, morent s’amagava
rere el vel d’un núvol daurat.
Una noia jove parlava
somrient al seu estimat.
La llum groguenca del desig
es desfeia en dolça agonia,
i ressonava el lleu trepig
d’un ca errívol que venia.
Un minyó despreocupat
cantussejava entre dents,
mentre el sol moria colgat
en un llit de roses ardents.

		

		

MIQUEL QUEROL
Ulldecona, 23 d’abril de 1937
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