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

MAIG-JUNY 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

Presentació de la Pubilla de Festes 2011 amb la Pubilla sortint

La nit de Sant Joan... sardanes, coca, moscatell i foguerada

Diada del Soci i lliurament de premis del Concurs de Sant Jordi
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Secció
Filatèlica

COL•LECCIONISME
Mesos MARÇ-JUNY

i de València. Els
sis segells reprodueixen les imatges dels edificis
de cada un dels
fars.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Fecha de emisión: 8 de marzo de 2011.
Procedimiento de impresión: Offset.
Papel: Autoadhesivo y fosforescente.
Tamaño del sello: 40,9 x 28,8 mm.
Valor postal: 0,80 €.
Tirada: Ilimitada.

Coincidint amb el Dia Internacional de la Dona,
que se celebra anualment el 8 de març, s’emet
un segell commemoratiu
que posa en relleu els avenços realitzats per aconseguir la igualtat de la dona en totes les esferes de
la societat.

Efemérides.
Año Jubilar IV Centenario de la Santa
Cruz del Voto. Canjáyar
Fecha de emisión: 11 de abril de 2011.
Procedimiento de impresión: Offset.
Papel: Estucado, engomado y fosforescente.
Tamaño del sello: 28,8 x 40,9 mm.
Valor postal: 0,65 €.
Tirada: 300 mil.

Europa - Bosques
Fecha de emisión: 4 de abril de 2011.
Procedimiento de impresión: Huecograbado.
Papel: Estucado, engomado y fosforescente.
Tamaño del sello: 28,8 x 40,9 mm.
Valor postal: 0,65 €.
Tirada: 300 mil.

S’emet un segell commemoratiu de l’Any Jubilar IV centenari de la Santa Creu del Vot de
Canjáyar d’Almeria. Aquest segell reprodueix la imatge de la
Santa Creu.

L’any 2011 ha estat declarat per
les Nacions Unides com “Any
Internacional del Bosc” i, unintse a la declaració universal, els
països membres de PostEurop
dediquen la sèrie Europa als
Boscos. El correu espanyol ha
triat la Fageda de la Pedrosa (Segòvia) per les seves
singulars característiques. Al segell es reprodueix
una imatge de tardor de la Fageda de la Pedrosa
realitzada per Juan A. González. Aquesta fageda es
troba al nord-est de la Província de Segòvia, terme
municipal de Riofrío de Riaza. Té una superfície de
1.930 hectàrees i és un dels boscos de faigs més
meridionals del continent europeu.

JUVENIA 2011
Fecha de emisión: 12 de abril de 2011.
Procedimiento de impresión: Offset.
Papel: Estucado, engomado y fosforescente.
Tamaño del sello: 28,8 x 40,9 mm.
Valor postal: 0,65 € x 6 sellos.
Tirada: 300 mil.

L’Exposició Nacional de Filatèlia Juvenil (JUVENIA 2011) té
com a seu d’aquesta edició la
localitat granadina de Santa Fe.
La seva celebració ha estat del
12 al 17 d’abril i l’exposició va
quedar instal.lada a l’edifici del
Pòsit de Santa Fe. El segell reprodueix elements al·lusius al passat històric i monumental de Santa Fe i a les Capitulacions, a més
de logos i textos referits a JUVENIA 2011.

Faros 2011
Fecha de emisión: 11 de abril de 2011.
Procedimiento de impresión: Huecograbado.
Papel: Estucado, engomado y fosforescente.
Tamaño del sello: 28,8 x 40,9 mm.
Tamaño de la hoja bloque: 115,2 x 105,8 mm.
Valor postal: 0,65 € x 6 sellos.
Tirada: 280 mil.

Cine español
Fecha de emisión: 26 de abril de 2011.
Procedimiento de impresión: Huecograbado y offset.
Papel: Estucado, engomado y fosforescente.
Tamaño del sello: 40,9 x 28,8 mm.
Valor postal: 0,35 € sello y 2,84 € hoja bloque.
Tirada: 280 mil.

Consta aquesta emissió de Fars, de sis segells dedicats als de Calella (Barcelona), Chipiona (Cadis),
de La Entallada (Illa de Fuerteventura), de Sant
Sebastià (Girona), de Castell de Ferro (Granada),
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Secció
Filatèlica

COL•LECCIONISME
La sèrie dedicada al Cinema
Espanyol commemora amb
aquesta emissió, composta
per un full bloc i un segell, el
25 Aniversari de la creació
dels Premis Goya i el premi
a la millor pel.lícula de 2010.
El full bloc es dedica al 25
Aniversari dels Premis Goya recordant, al seu torn, als
guardonats amb el Goya d’Honor al llarg d’aquest quart
de segle.

Centenario de la Aviación Militar
Española
Fecha de emisión: 31 de mayo de 2011.
Procedimiento de impresión: Huecograbado.
Papel: Estucado, engomado y fosforescente.
Tamaño del sello: 40,9 x 28,8 mm y 122,7 x 28,8 mm.
Tamaño de la hoja bloque: 150 x 105,6 mm.
Valor postal: 0,65 €.
Tirada: 280 mil.

Com a commemoració del Centenari de l’Aviació
Militar Espanyola s’emet un full bloc amb quatre
segells que reprodueixen en els mateixos tres
models d’avions i un helicòpter, mentre que en
el full apareix el logo al·
lusiu al Centenari.

Patrimonio Mundial.
Alhambra de Granada
Fecha de emisión: 12 de mayo de 2011.
Procedimiento de impresión: Calcografía y offset.
Tamaño del sello: Circular.
Papel: Estucado, engomado, mate y fosforescente.
Tamaño de la hoja bloque: 104,5 x 150 mm
Valor postal: 2 €.
Tirada: 280 mil.

Vías Verdes
Fecha de emisión: 13 de junio 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.

El conjunt format per l’Alhambra i el Generalife de Granada
va merèixer, el 1984, la declaració de “Patrimoni de la Humanitat” per la UNESCO. A l’Alhambra es dedica un full bloc que
reprodueix una de les seves belles i decorades estades, mentre
que el segell en forma de cercle
imita una moneda de 2 € en què
es pot veure, en la seva part
central, una imatge del Pati dels Lleons.

Es denominen Vies Verdes els itineraris que discorren sobre les antigues infraestructures ferroviàries
que han estat condicionades amb fins ecoturístics.
En l’actualitat existeixen
més de 80 rutes repartides per tota la geografia
nacional, amb distàncies
quilomètriques que varien en funció del traçat,
i se segueixen condicionant nou trams.

Patrimonio Nacional.
Tapiz “Dido despide a Eneas”
Fecha de emisión: 16 de mayo de 2011.
Procedimiento de impresión: Huecograbado.
Papel: Estucado, engomado y fosforescente.
Tamaño del sello: 57,6 x 40,9 mm.
Tamaño de la hoja bloque: 144 x 115mm.
Valor postal: 2,84 €.
Tirada: 280 mil.

Efemérides. 105 Aniv. Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública
Fecha de emisión: 17 de junio de 2011.
Procedimiento de impresión: Offset.
Papel: Estucado, engomado y fosforescente.
Tamaño del sello: 40,9 x 28,8 mm.
Valor postal: 0,80 €.
Tirada: 300 mil.

La imatge d’aquest full bloc, reprodueix un fragment del tapís de la sèrie “Dido i Enees” pertanyent
a la col.lecció del Palau Reial de Madrid,
centrant-se en el
passatge que “Dido
acomiada a Enees”.
El tapís està confeccionat en seda i llana i manufacturat a
Brussel·les.

En complir el 105 Aniversari de la creació del
Cos d’Arquitectes de la
Hisenda Pública s’emet
un segell que representa
una secció de l’edifici de
Sabatini situat al carrer Alcalá de Madrid, seu del
Ministeri d’Economia i Hisenda.
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GASTRONOMIA
COC RAPIT

- - -

per Vicent Guimerà Sales

Ingredients:
- 1 mida d’oli
- 2 mides de llet
- 600 gr. de farina
- 700 gr. de sucre
- 1 llima ratllada
- 4 ous
- 4 sobres de gasosa
Elaboració:
Començarem batent los ous. Un cop emulsionats li afegirem lo sucre i la resta d’ingredients fins
a formar una massa esponjosa i semilíquida. Esta massa, la ficarem dintre d’una llanda en paper
siliconat i la courem al forn a temperatura suau.



Racó poètic
Crepuscle d’estiu

Cases d’Alcanar

La llum que mor darrere les muntanyes
i l’aire fresc que mou les verdes canyes
del moresc que s’agita com un mar,
em parlen de l’amor que, com un far,
il·lumina la fosca solitària
del meu cor, navegant per la fondària
del desig més profund que ha tingut mai.
No ressona en la meva platja un ai,
perquè sento l’amor com fúlgid sol
i els pensaments s’enlairen com un vol
d’orenetes, brunzint per l’aire pur
amb l’últim goig de perforar l’atzur.
La llum que mor darrere les muntanyes
i l’aire fresc que mou les verdes canyes
del moresc que hi ha a l’ort on tinc estatge,
la cançó de les ones en la platja
que escolto amb trist silenci des de lluny,
tota hora em parlem de l’amor que em puny
amb enyorança tant fiblant i dolça
que tot altre desig del cor espolsa,
deixant-lo sol amb el record suau
de la dona que estimo amb fonda pau.

Vull cantar el Mediterrani,
vull cantar la nostra mar,
el meu cant no serà èpic,
serà un cant particular.

		

		

De tot aquest mar tan nostre
només diré un tros de mar:
aquell que besa la platja
de les Cases d’Alcanar.
És aquí on els nostres pares
amb els avis i germans
de petits ens hi portaven
i encara hi venim de grans.
És aquesta mar tan nostra
que ningú ens la pot robar,
la portem dins la nostra ànima
i per sempre hi restarà.
Mentre Déu ens doni vida
i el sol ens calentarà,
sempre vindrem a veure’t,
mar i Cases d’Alcanar.

MIQUEL QUEROL
Cases d’Alcanar, agost 1948
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MIQUEL QUEROL
Cases d’Alcanar, agost 1945

