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 Hem deixat enrera les Festes Majors 2011 
en les quals el CCR ha organitzat i col·laborat 
en tot tipus d’activitats com de costum: el 
XL Concurs de Dibuix Ràpid per a nens i ne-
nes fins els 14 anys; el XIII Concurs de Pintu-
ra Ràpida per a persones majors de 14 anys; 
la primera mostra de “Joguines Antigues” 
presentada a la Sala d’Exposicions de Cata-
lunya Caixa; la Diada del Castell amb el no-
menament del nou comanador, Sr. Toni Veri-
cat Forcadell i, finalment, la participació en la 
Desfilada de Carrosses en la qual, a més de 
la carrossa del CCR i la congelació d’actors, 
han sortit en aquesta ocasió els “nanos”.

 Ara ja estem preparant properes actua-
cions: el 24 de setembre presenta el CCR 
“La X gran Vetllada Musical d’Ahir i Avui” 
amb l’actuació de vint-i-dos cantants i artis-
tes amateurs, locals i de la comarca: la col-
laboració en la Fira del Món Geganter amb 
l’espectacle “Batxilleries”, que es presentarà 
a la plaça de l’Església el dia 1 d’octubre.

 Finalment el proper 9 d’octubre comencen 
les XXIX Jornades de Teatre de Tardor. S’ha 
buscat portar una gran varietat d’obres que 
desitgem siguin de l’agrat de tothom i ens fa-
cin gaudir d’unes bones tardes de teatre.

      JUANJO SANS
                    President
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ACTIVITATS DEL CENTRE CULTURAL RECREATIU

NOVA REPRESENTACIÓ DE 
EL SOPAR DELS IDIOTES 

 El passat dia 21 d’agost, el quadre escènic del 
Grup de Teatre “Pere Sans” del Centre Cultural 
Recreatiu d’Ulldecona va representar l’obra teatral 
El sopar dels idiotes a Cabra del Camp (Tarrago-
na). Un vegada més el públic assistent va gaudir 
d’aquesta comèdia i va passar una estona molt 
divertida. L’actuació dels nostres artistes va ser 
aplaudida amb entusiasme per tothom.

I EXPOSICIÓ DE JOGUINES ANTIGUES
 Durant la setmana de festes, al local d’exposi-
cions de Catalunya Caixa del carrer Sant Antoni, 
nº 2, es va poder visitar una col·lecció de jogui-
nes antigues que comptava amb nines, cotxes, 
cunetes, revistes i molts altres objectes cedits per 
amics de la nostra entitat. Volem agrair la seva 
col·laboració a:  Mª José Cabañas Poy, Diego Gil 
Rojas, Enriqueta Vives Serra, Jesús Minguet Itar-
te,  Mª Joana Minguet Itarte, Jordi Reverté Vergés, 
Càndida Mª. Minguet Itarte, Carmen Navarro,  Mª 
Rita Yvars, Jordi Carapuig Barberá, Josefina Marín 
Gasulla, Montserrat i Dolors Codina, Araceli Calvet 
Monserrat, Joan Casola Lázaro, Juan José Sans 
Forcadell i Montserrat Vidal Verdiell.

PROGRAMES, REVISTES
TARIFES DE PREUS, CATÀLEGS,
ALBARANS, FACTURES
I TOT TIPUS D’IMPRESSOS
COMERCIALS I PUBLICITARIS.

PAPER FOTOCOPIADORA. C/. Migdia, 9 - Tel./Fax 977 57 31 60
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XL CONCURS DE DIBUIX RÀPID
 Com és tradició de la nostra entitat, el primer 
dissabte de Festes es va convocar el Concurs de 
Dibuix Ràpid per a nois i noies fins als 14 anys. 
A les 10 del matí i a la Plaça de l’Església es 
van reunir tots els participants. D’allí van anar als 
porxos de l’Ajuntament, on se’ls van repartir els 
llapis, les gomes d’esborrar i els fulls de paper se-
gellat per poder dibuixar el que més els agradés 
d’aquell lloc. Després, els dibuixos és van exposar 
públicament, per categories segons l’edat de l’au-
tor en diferents panells, als Claustres de l’Ajunta-
ment d’Ulldecona. En aquest número de la revista 
podreu conèixer els guanyadors de l’edició d’en-
guany i a continuació les fotografies dels mateixos.
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XIII CONCURS DE PINTURA RÀPIDA 
PER A MAJORS DE 14 ANYS

 El diumenge, 21 d’agost de 2011, va tenir lloc 
el XIII Concurs de Pintura Ràpida i LLiure a Ullde-
cona organitzat pel CCR. A les 9:00 hores va ini-
ciar-se l’acte d’inscripció dels pintors que partici-
paven en el concurs i de rebuda dels quadres de 
pintura lliure que aportaven per a concursar en 
aquesta modalitat. Finalitzada la inscripció dels 28 
pintors participants, aquests van escollir el lloc que 
els era més adient per realitzar la seva obra pictòri-
ca, mentre els membres del CCR van procedir a la 
col·locació dels quadres de pintura lliure en la Sala 
de Plens de l’Ajuntament d’Ulldecona i preparació 
de l’espai per posterior col·locació dels quadres 
del XIII Concurs de Pintura Ràpida. A partir de les 
12:30 h., a mesura que els pintors participants en 
el concurs entregaven els quadres, aquests eren 
col·locats en el suport corresponent de manera 
que a les 13:15 h. el jurat format per Fina Salvate-
lla Martínez, Fanny Bordes Sansano, Montse Marín 
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Cuesta, Mario Nofre Maiz i Jordi Carapuig Barberá 
van  començar a qualificar les obres aportades.
 Tot seguit el Centre Cultural Recreatiu va ofe-
rir un dinar de germanor a pintors, acompanyants 
i membres de la Junta Directiva al Restaurant La 
Lluna. 
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DIADA DEL CASTELL
 El dijous dia 25, tots els que tenien ganes de fer 
una caminadeta cap al Castell es van concentrar a 
la Plaça de la Diputació. Allí va tenir lloc la presa de 
possessió del nou Comanador, el Sr. Antoni Vericat 
Forcadell, qui va encarregar-se de guiar la visita 
pel Castell i les seves dependències.



 

XXIV TROBADA DE COLLES DE 
GEGANTS I GRALLERS 

 El dissabte  27 d’agost, dintre de les Festes Ma-
jors d’Ulldecona i amb motiu de la XXIV Trobada i 
Cercavila de les Colles de Gegants i Grallers, els 
“nanos” del CCR van participar en la cercavila, per 
alegria de petits i grans.
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DESFILADA DE CARROSSES
 El CCR no podia faltar en aquesta activitat tan 
representativa del final de la setmana de Festes. El 
motiu de la carrossa d’aquest any va ser la màgia 
i els mags. La carrossa presentava un gran barret 
de mag i els infants vestien també una capa i un 
barret realment màgics. El conductor del tractor, 
per no desdir, completava el quadre.
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AVÍS IMPORTANT PER ALS SOCIS
 La Junta directiva del CCR ha decidit canviar 
el sistema de participar en la Loteria de Nadal 
d’enguany. Aquest any, no es faran participa-
cions de 2’40 € més 60 cèntims per a l’entitat 
com els anys anteriors. S’ha decidit reservar el 
número 20.241 per al CCR i qui vulgui jugar amb 
ell, pot anar a l’administració de Loteria d’Ullde-
cona i comprar-lo sense recàrrec, fins el dia 30 
de novembre. Sí que s’inclourà en el proper 
número de la Revista una participació d’1 € del 
número reservat, com a obsequi per a tots els 
socis, tal com s’ha fet fins ara.
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CONGELACIÓ D’ACTORS 
 Al llarg del recorregut de la desfilada de carrosses 
del diumenge, dia 28 d’agost de 2011, membres 
del Grup de Teatre “Pere Sans” del CCR i d’altres 
grups de la comarca van realitzar un teatre de con-
gelació. Aquest consisteix a que els personatges, 
en sentir un determinat senyal, queden quiets com 
si estiguessin congelats, fins que senten de nou el 
senyal que els torna a posar en moviment. Com 
a públic tenen la gent que passeja pel carrer en 
aquell moment, que es queda, si més no, molt sor-
presa.



 

Categoria A – Fins els 5 anys 
1r premi ........... Laia Juan Barreda
2n premi........... Joana Pineda Bort
3r premi ........... Haidée Juan Barreda
Accèssits ......... Eric Ruiz, Grigori Ciuzur i 
                          Jan Matamoros
            

Categoria B – De 6 i 7 anys                
1r premi ........... Abril Matamoros Redondo               
2n premi........... Aniol Parareda
3r premi ........... Eric Callarisa
Accèssits ......... Maria Vidal Poy, Maria Tordera Orts i 

 Mel Galup 

Categoria C – De 8 i 9 anys                
1r premi ........... Duna Galup Redondo                 
2n premi........... Judit Casanova Costa                 
3r premi ........... Eva Sans Arasa                 
Accèssits ......... Laia Grau Callarisa, Gemma Querol i 
                            Lluc Nofre
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Premiats en el XL Concurs de Dibuix Ràpid
 L’acte de lliurament de premis del XL Concurs de Dibuix Ràpid es va realitzar el diumenge 
21 d’agost a les 18:00 h., a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Ulldecona en el que van inter-
venir el Sr. Jordi Carapuig com a vicepresident del CCR i la Sra. Josefina Salvatella, regidora 
d’Hisenda, Cultura i Personal.   
 La qualificació final va ser la següent:       

Premiats en el XIII Concurs de Pintura Ràpida i Lliure
 Els premis foren lliurats als guanyadors a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Ulldecona a 
partir de les 18:00 h. del mateix dia del concurs.
 La qualificació final de les obres presentades va donar el següent resultat: 

                 
Categoria D – De 10 i 11 anys

1r premi ........... Cecília Nofre Agasa                  
2n premi........... Paula Callarisa                  
3r premi ........... Agnès Gómez                   
Accèssit ........... Hanna Hartiwg, Alex Reyné i 
                          Lara de la Orza
 

Categoria E – de 12 i 13 anys                  
1r premi ........... Clara Longoni Cabañas      
           

Categoria F – De més de 13 anys                  
1r premi ........... Albert Pineda

Modalitat Oli i Acrílic
1r. Premi, Ajuntament d’Ulldecona ...  Àngel Algueró
2n. Premi, Castell Seguros ...............  Antoni Subirana
3r. Premi, Montsià Assessors ...........  Gonzalo Romero
4t. Premi,  Hotel-Rest. Bon Lloc .......  Josep Millàs

Modalitat Aquarel·la
1r. Premi, “La Caixa” ........................  Mercè Gómez
2n. Premi, Cafè-Fleca Feliu ..............  Francesc Ferrá
3r. Premi, Montsià Ràdio TV, S.L.  ...  Josep López
4t.  Premi, Jordi Reverté Vergés ......  Pere Noguera
5è. Premi, INMAR, S.A. ....................  Àngel Alandes
6è Premi, LAGRAMA .......................  Tito Figueres

Modalitat Lliure
1r. Premi,  JJP, S.A.L. .......................  Josep Millàs
2n. Premi, SAN ALFONSO  ..............  Gonzalo Romero 
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ESCRITS PREMIATS AL CONCURS DE REDACCIÓ 
DE SANT JORDI 2011-09-18

Aquí teniu els escrits premiats fets pels xiquets i xiquetes del CEIP “Ramón y Cajal”. Com fem sem-
pre, hem respectat la redacció, l’ortografia i signes de puntuació dels seus autors. El tema que se’ls 
va proposar era Un dia amb els amics.

Primer premi de la categoria A1 (3r de cicle mitjà) per Núria Curto Ibañez
Hi havia una vegada una nena que volia anar a casa del seu amic Marc, la nena que es deia Núria 
li va demanar a la seva mare si podia anar a casa del Marc i la mare li va dir que si. La Núria anant 
a casa del Marc es va pedre i en uns minuts... Es va trobar una porta magica. Va entrar i veia fades 
volant per el cel, tambe veia 5 mags, va mirar al terra i... Es va trobar una pedra que feia olor a 
fresa i a més a més brillava, la va agafar i se la va guardar a la butxaca va passejar-se per alla i 
despres va voler tornar a Ulldecona que era el seu poble, ho va desitjar i va tornar a Ulldecona i 
se’n va anar a casa del seu amic Marc. El Marc li va preguntar: per que has tardat tant? I la Núria li 
va dir: va teu dire. Es van fer les 8 i la Núria va tornar cap a casa seva. Va sopar i va dormir. Al dia 
següent ja no tenia la pedra que feia olor a fresa però en lloc de la pedra hi havia unes pedres i 1 
diamant de un quilo i un ordenador. Fi.

Segon premi de la categoria A1 (3r de cicle mitjà) per Eva Sans Agasa.
Un dia, una mare va tindre dos filles, que es deien Ana i Carla.                                    
Les nenes havien desitjat, tindre un dia amb els amics.
Quan van ser grans, encara ho desitjaven, però aquell somni no es complia, i així van passar els 
anys, i no es complia.
Llavors, un dia, es van trobar una serp, i la serp els i va preguntar: quin es el vostre desig? El nostre 
desig? Si el vostre desig, d’acord, tel direm, és, passar un dia amb els amics.
Per aconseguiro, em teniu que resoldre, aquesta endevinall: Uns corren, uns criden, i un xiula. Que 
es? Ja ho se!! Un partit.
Ooooo las encertat.
Ja tens un dia amb els amics.
I aixi ja van tindre el somni.

Tercer premi de la categoria A1 (3r de cicle mitjà) per Josep Oriol Homedes Matamoros.
Jo, en Albert, i en Pol, per les vacances d’estiu em decidit quedar molts de dies.
Un dia a l’escala, és van trobar: -hola Pol, hola Albert-, vaig dir sospirant perquè siguin les vacances 
d’estiu. –Hola, Oriol-, van dir alhora en Albert i en Pol que tambe sospiraven. En Pol va dir: tinc 
ganes de que arriben les vacances. –jo també, va dir en Albert. Van tornar a sospirar. De dos nenes 
en Pol no llevaba els ulls d’una. Jo, li vaig pegar al cap: -Aiiiiii.- va fer el pol, jo li vaig contestar: - 
que miraves? – El Pol va dir: -qui era aquella nena? – Alberrt li va dir és la nena nova del col·legi-. 
El Pol va tornar a sospirar, jo li vaig fer: - si, jo també tinc ganes- , i cada u va anar a una classe. En 
Pol i la nena nova, la Marí i en Pol és van començar a enamorar. I el dia de demà començaven les 
vacances... En Pol va trobar-se amb mi i amb Albert i jo li vaig dir: - estas preparat?- - preparat per 
que?- - per demá tonto!, que tu i Albert veniu a casa meva.- -Aaaahhh! No puc.- - Queeeeeeee?-,- no, 
no puc me’n vaig a festejar amb Marí.
De cop ve Marí i li diu: -vens Pol?-, - en Pol li contesta e, e, eem..., Adeu!- i és marxen correns
La Marí diu: oooooh!- fa una ganyota, i molt enfadada corre detras de ells: espereu-me!!!

Primer premi de la categoria A2 (4t de cicle mitjà) per Paula Querol Homs
Un dia pel mijdia vaig trucar al timbre de una amiga. Em va preguntar el nom li vaig dir sóc Paula 
la teva millor amiga.



 

La seva mare em va preguntar et quedes a dinar.
- Li vaig dir que si que em quedava a dinar. Em va dir que faria sopa amb saltxitxes de franfur. 
-Li vaig dir: Que vo que estara.
Mentre la seva mare preprava el emmenjar ens vam posar a jugar a futbol, l’escondite, un dos tres 
pica paret.
La seva mare ens va dir:
- A dinar el dinar es a taula.
Nosaltres ens o vam menjar tot, tot, tot.
Desprès ens en vam anar a buscar a una amiga que es veina seva la vam trucar ring, ring en va 
preguntar: - Qui es nosaltres li vam dir:
Tània, Ingrid i Paula.
Vam sortir a jugar.
Totes contentes fins que la seva mare va dir:
Despediuvos totes que vaig a portar a Paula a casa seva.
Història contada ja esta acabada. T’ha agradat?

Segon premi de la categoria A2 (4t de cicle mitjà) per Àngela Elies Antich.
Un dia vaig trucar als meus amics. Els i vaig dir que si volien venir a casa meva.. Em van dir que si.
Quan van arrivar a casa meva van inflar una pilota i vam jugar un partit de futbol.
Desprès com estavem cansats vam anar a mirar una pel·licula mentres l’estavem mirant vam aga-
far una bosseta de pataquetes. Després vam baixar al carrer i vam fer una carrera, vaig guanyar jo 
peró l’altre amic va dir que havia guanyat ell, i va dir.
- Tornem-la a fer i l’altre amic que es quede a la línia de meta i dira qui ha guanyat. Jo com estava 
cansada li vaig dir que havia guanyat ell. La mare dels meus amics havia arribat. Haviem passat 
un dia fantàstic.

Tercer premi de la categoria A2 (4t de cicle mitjà) per Khadidja Djemmah.
Vet ací que una vgada hi havia un nen anomenat Alex que no tenia amics. Hi havia quatre nen 
anomenats Judith, Roger, Núria i Paula. Un dia es van trobar a l’Alex sol pasegant pel barri i van 
decidir que jugarien amb ell per animarlo. Primer van anar en bicicleta a pegar una volta, despres 
van anar al cinema a veure una pelicul·la de por i finalment van anar a la plaça a jugar i a comprar 
llaminadures. Va ser un exit. Els quatre cusins es a dir la Judith, el Roger, la Paula i la Núria es van 
tindre que mudar aquell mateix dia. Aixi va ser el Primer dia que l’Alex va tindre un dia amb els 
amics. Fi.

Primer premi de la categoria B1 (5è de cicle superior) per Judith Cervera Macias.
Per a mi ela amics apart de la familia son els millors que hi ha perque son molt divertits, juganers... 
i sempre quant et sents trista te intenten fer riure i fer que te sentigues be. Amb els amics pots 
anar a molts de llocs per exemple un lloc que es diu parc que van casi tots els nois i noies i tu teu 
pases molt be perque pots columpiar-te, jugar a la gallineta cega, jugar a l’escondite, jugar al pilla-
pilla, jugar a futbol, jugar a saltar a corda hi ia no dic mes jocs perque ne han moltissims. Tambe 
pots organizar amb els teus amics i els teus p’ares d’anar d’excursio a la montanya com jo vaig fer 
que jo i els meus amics vam anar de camping i mos u vam passar molt be banyan mos a la picina, 
jugan a molts de jocs, passejant a la meva gosa mira si mos u vam passar be que fins sopant mon 
vam riure, donc aquell moment sempre el tindre al cap i mai pero que mai se m’olvidara. No tots 
els amics son amics verdaders los verdaders son els que t’ajuden, son sincers, et  fan riure, no et 
diuen mentires... En los amics tu pases be asta quant estas parlant en ell o estas a casa amb ells.
Jo i els meus amics gaire be cada tarde quedem pe a jugar i fer els deures. Un dia jo i la meva mi-
llor  amiga mon vam anar d’excursio al riu i em va dir una cosa molt bonica que cada vegada que 

12



 

la veig em recorda aquella frase. Cada minut i segon que estic amb els amics li agraiixo a Deu que 
gracies per tindre els bons amics que tinc perque no tots els nois i noies del mon tenen aquesta 
sort. Quant es queda una amiga a dormir a casa meua estic molt contenta perque com jo soc filla 
unica no puc divertirme amb els germqans com algunes persones. Vos estimo molt amics!

Segon premi de la categoria B1 (5è de cicle superior) per Noèlia Fernandes Peralt.
Per a mi els amics també son importants per t’apollen en tot. L’altre dia vaig quedar en dos nenes 
i despres ens vam trobar a una noia amiga nostra que estava sola i li vam preguntar que li pasava 
i ens ho va explicar, quan va acabar nosaltres ens vam entristir una mica i es clar vam dir-li que si 
volia vindre en nosaltres i va aceptar. Vam anar al parc i ens vam divertir molt, despres vam anar a 
comprar el brenar vam anar acasa meva i vaig agafar la bici les altres tambe la van agafar van anar 
en bici hasta el castell i qun estavem dalt una va dir que estava cansada i com que jo portava sufi-
cien aigua li vaig donar. A la tornada una nena es va caure, com que jo portava una especie de ma-
leti on a dintre ya betadine i totes les coses per curar, entre totes la vam agafar la vam limpiar i la 
vam portar a casa. Totes ens vam abraçar perque estavem contentes de “salvar” a la nostra amiga. 
La nostra amiga ens va dir si ens voliem quedar a dormir i a l’endema estavem molt cansades i no 
ens vam moure pa res i vam pensar i vam dir on volem repetir i aixi va ser i bueno aixo es lo que dic

Tercer premi de la categoria B1 (5è de cicle superior) per Anna Serra Camañes.
Al despertar-me em vaig trovar al menjador a una amiga que feia anys que no veia ja que habia 
anat a viure a una altre lloc. Ens vam fer uuna gran abraçada i vam anar a l’ermita amb la bici les 
dos. A l’arribar vam jugar a l’escondite i al pilla pilla, vam dinar i quan vam tornar a la carretera 
ens vam trobar a l’Albert el meu cusi que també anava en bici i vam aprofitar per anar tots junts 
a caçar culleretes al riu i després a casa a verenar, anar a la picina banyar-mos i a passejar pels 
camps després vam anar a buscar la Paula a casa i vam quedar amb l’Aitana, la Noelia i la Celesta 
als columpios i alli jugar un bon rato. Quan ja es feia fosc vam tornar a casa: Albert jo i Núria ens 
va acompanyar com que estava molt contenta li vaig dir als pares si es podia quedar a doormir, 
ells me van dir que si però tenien que deixar-li els pares de la Núria així que vam anar ràpid en 
la bici poble avall i els vam preguntar van dir que si... Vaig pegar un salt d’alegria! Vam fer rapi-
dament la maleta i altra vegada poble amunt a l’arribar vam sopar la meva iaia havia fet... truita 
de pataca i seva! La que més mos agradava a els tres. A L’acabar de sopar vam mirar una película; 
la de “l’inspector gatxe” va ser súper divertida i es va acabar a les tres i mitja i vam veure-la amb 
palomites amb sucre, estaben bonísimes quan m’hos vam gitar no podiem dormir perquè al costat 
tením un bar i com que eren festes la música anava a tot volum, vam quedar que demà dormiriem 
a casa la Núria que no te cap bar al costat i quan em vaig adormir vaig pensar: aquest estiu sera el 
millor ja que he trobat a la Núria, ens em pogut reunir tots els de la família i em pogut convencer 
ls paresd pares perquè ens deixen dormir a la Núria a casa meva i a mi a casa la Núria.

Primer premi de la categoria B2 (6è de cicle superior) per Enric Simó Queralt
Recordo que... l’estiu passat a la piscina municipal, estava amb el meu amic Alex fent la partida de 
pòker abitual, quan  de sobte van aparèixer Pep i Braian  amb els seus banyadors i les seves tova-
lles retant-mos a una carrera de natació. Va ser molt emocionant. Al final va guanyar qui tenia que 
guanyar, Braian, els seus esforços i l’haver assistit a totes les classes de pràctica per saber nadar 
perfectament havien sorgit efecte, ens va deixar a tot bocabadats i a la vegada cansadíssims!
Vam decidir descansar una estoneta sentats a les cadires que ens va deixar molt amablement una 
de les socorristes. Quan ja estavem asentats vam pensr que el millor seria comentar les experièn-
cies que ens havia portat aquell curs tan calorós que haviem passat a l’escola. Vam xerrar de notes, 
de treballs, dels amics, etc.
Al final vam treure una conclusió: va ser un curs inolvidable! Quan ja estavem tots molt avorrits 
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i no sabiem que fer se’m va passar pel cap que potser podriem fer un partit de “waterpolo” i ens 
tornariem a refrescar.
Tots hi estavem d’acrod però abans de començar teniem quer fer dos equips: Braian i Alex per un 
lloc, i Pep i jo per l’altre. Quan l’interesantíssim partit va arribar, el resultat es va quedar amb un 
imparcial 2-2. Després d’aquell partit ens vam reunir tots quatre i vam prometre que aquell dia el 
tornariem a repetir l’estiu vinent.
Ara que ja ve l’estiu estic desitjant que arribi el primer dia d’estiu per a poder repetir una expe-
riència com aquesta!

Segon premi de la categoria B2 (6è de cicle superior) per Georgina Caldarariu
Era un dia d’estiu, feia molta calor.
Jo i els meus amics vam quedar a sortir a la “paradeta” (Lloc per a comprar laminadures). Eren 
els 17 de la tarde on ens vam trobar alli. Aquell dia va ser molt divertit perquè jo i els meus amics 
anomentas: Adelina, Laia MIllan, Paula, Enric, Pep, Braia i Oscar vam trobar un gos abandonat en 
la pota trencada i per sort vam poder portar-lo a la veterània i li van salvar la vida.
Lo veterinari ens va donar les gracie i natros tots a l’hora vam diri “les gràcies son per a voste”. 
Aixi que després vam demanar si lo podriem agafar-lo al “garrito” perque la cuidariem molt. Los 
muniicipals en s ho van permitir i natros contents vam decidir ficar-li un nom. El nom escollit va 
ser “Bleki”. Al cap d’un temps vam trucar un dels pares si podria viindre en lo cotxe per a que ens 
porte el gos i a natros al “garrito”. Ens va dir que si, i natros vam dir que estabem a la veterinari 
del c/ Colom. Ens va vindre a buscar i el vam portar al garrito. El pare ens va preguntar si necesi-
tavem algo més. Li vam dir que no i li vam donar les gracies.
Al cap d’uns 30 minuts aproximadament, després de donar-li de menjar i de veure ens vam anar 
a pasejar-lo al parc que hi havia davan del ”garrito”. Al final ens vam anar content per salvar la 
vida d’un gos. Però no vam poder comprar llaminadures perque vam vore el gos ferit. Aixi que vam 
adependre la vida de alguna persona o de un animal es més important.

Tercer premi de la categoria B2 (6è de cicle superior) per Iman El Kaf Kaf
Un dia vam desidir anar d’excurcio a Barcelona.
Jo i les meves amigues vam nar juntes a l’autobus. A l’autobus en ho hem passat molt be hem 
cantat, jugat i fins i tot contavem xistes. Quan vam arribar a Barcelona vam baixar de l’autobus i 
hem d’escansat un poc perquè hi havia xiquets i xiquetes que s’havien mareijat un poc. Quan vam 
descansar un poc vam entrar a la fabrica de paper, ens van explicar com feien el paper. Al acabar 
hem anat a comprar paper de tota mena Quan hem acabat ja era hora de dinar, cada un estava amb 
els seus amics i amiges. Vam jugar un rato amb les palomes que hi havia alli. Al final quan vam 
jugar suficien i va vindre l’autobos per anarnos a Catalunya en miniatura hi havia un trenet que hi 
puija-va la gent per voreu tot allo i qui no volia anar amb el trenet anava amb peu. Jo i les meves 
amiges mentres esperavem el nostre turno les vaig invitarles per a un jelat. Al final de l’excurcio 
vam acabar agotades de l’excurcio. A l’andema vam fer surtir totes les fotos i les tenim a l’album. 
Per això es bo tindre amiges.
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Jornada Mundial dE la JuvEntud
Fecha de emisión: 1 de julio de 2011.
Procedimiento de impresión: Offset.
Papel: Estucado, engomado y fosforescente.
Tamaño del sello: 28,8 x 40,9 mm.
Valor postal: 0,80 €
Tirada: Ilimitada.

La celebració a la capital 
d’Espanya de la XXVI edi-
ció de la Jornada Mundial 
de la Joventut, és el motiu 
de l’emissió conjunta que 
es realitza entre Espanya 
i Ciutat del Vaticà. Els se-
gells d’ambdós països re-
produeixen el logotip oficial 
de l’esdeveniment.

CatEdralEs. CatEdral dE albarraCín
Fecha de emisión: 15 de julio de 2011.
Procedimiento de impresión: Calcografía y Offset.
Papel: Estucado, engomado, mate y fosforescente.
Tamaño sello: 28,8 x 40,9 mm.
Tamaño de la H.B.: 105,6 x 79,2 mm.
Valor postal: 2,84 €
Tirada: 280 mil.

La sèrie d’emissions de Catedrals dedica un full 
bloc a la Catedral del Salvador d’Albarrasí. El se-
gell reprodueix una vista de la torre del campa-
nar, i el full bloc es complementa amb una pano-
ràmica del conjunt catedralici i dels edificis del 
seu voltant. 

CinE Español
Fecha de emisión: 22 de julio de 2011.
Procedimiento de impresión: Offset.
Papel: Estucado, engomado y fosforescente.
Tamaño sello: 28,8 x 40,9 mm.
Valor postal: 0,80 € x 2
Tirada: 300 mil.

Luis García Berlanga i Rafael Azcona són dos des-
tacats noms de la cinematografia que es recorden 
en aquesta sèrie dedicada al Cinema espanyol.
Luis García Berlanga (València, 1921 - Madrid, 
2010) va estudiar al “Instituto de Investigaciones 
y Experiencias Cinematográficas de Madrid”. Du-
rant diverses dècades va treballar amb el guionis-
ta Rafael Azcona i va produir una rica filmografia, 
amb títols com Plácido (1961), El verdugo (1963), 
La escopeta nacional (1977), La vaquilla (1985), 
Moros y cristianos (1987) i París-Tombuctú (1999), 
entre d’altres.

Primer president de l’Acadèmia de les Arts i de 
les Ciències Cinematogràfiques d’Espanya. L’any 
1981 va rebre el Premi Nacional de Cinematogra-
fia i la Medalla d’Or de les Belles Arts i l’any 1986 
va obtenir el premi Príncep d’Astúries de les Arts.
Rafael Azcona (Logronyo, 1926 - Madrid, 2008) va 
ser un dels guionistes més brillants del cinema 
espanyol. Va col·laborar amb grans directors de 
cinema com l’esmentat Berlanga i Carlos Saura, 
per a qui va escriure Peppermint frappé (1967), 
Ana y los lobos (1972) i La prima Angélica (1974). 
Per a José Luis Cuerda va fer el guió de El bosque 
animado (1988) pel qual va rebre el Goya al Mi-
llor Guió, i va adaptar La lengua de las mariposas 
(1999). Va ser Premi Nacional de Cinematografia 
el 1982 i va rebre el Goya d’Honor el 1988. Al llarg 
de la seva carrera cinematogràfica ha dut al cine-
ma més de 80 pel·lícules. 

COL•LECCIONISME Secció
Filatèlica

Mesos JULIOL-SETEMBRE
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COL•LECCIONISME Secció
Filatèlica

CEráMiCa Española. ManisEs
Fecha de emisión: 5 de septiembre de 2011.
Procedimiento de impresión: Huecograbado.
Papel: Estucado, engomado y fosforescente.
Tamaño sello: 28,8 x 40,9 mm.
Valor postal: 0,80 € x 4
Tirada: 300 mil.

Comprèn aquesta emissió de Ceràmica Espanyola, 
dedicada a la Ceràmica de Manises, quatre peces 
que consten d’un gerro d’aigua, un gerro, un plat i 
una ampolla modernista.
Les quatre peces que serveixen d’iconografia als 
quatre segells formen part de la col·lecció del Mu-
seu de la Ceràmica de Manises.

artE ContEMporánEo. antoni tàpiEs
Fecha de emisión: 12 de septiembre de 2011.
Procedimiento de impresión: Huecograbado.
Papel: Estucado, engomado y fosforescente.
Tamaño sello: 28,8 x 40,9 mm.
Tamaño de la hoja bloque: 79,2 x 105,6 mm.
Valor postal: 0,80 € x 4
Tirada: 280 mil.

El full bloc d’Art Contemporani s’il·lustra amb 
quatre segells representatius de les diferents eta-
pes de l’artista, Antoni Tàpies.
Des de 1990 Tàpies té a Barcelona una Fundació 
que reuneix una part important de l’obra d’aquest 
singular artista.

sElECCión Española dE fútbol
Fecha de emisión: 19 de septiembre de 2011.
Procedimiento de impresión: Huecograbado.
Papel: Estucado, engomado y fosforescente.
Tamaño sello: 40,9 x 57,6 mm. y 81,8 x 28,8 mm.
Tamaño de la hoja bloque: 163,6 x 144 mm.
Valor postal: 0,80 € x 10 segells.
Tirada: 280 mil hojas de cada motivo.

Entre tots els èxits esportius aconseguits per 
esportistes espanyols els últims anys, mereixen 
especial menció els de la Selecció Espanyola de 
Futbol. D’entre aquests èxits cal citar el Campionat 
de l’Eurocopa de 1964, els Jocs Olímpics de 1992, 
el Campionat d’Europa de 2008 i el Campionat 
Mundial de 2010.
Els deu segells reflecteixen altres tantes il·lustracions 
referides tant a les escenes més rellevants que han 
acompanyat els majors èxits, com a les figures de 
la història de la selecció que són considerades sím-
bols del futbol nacional.
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G A S T R O N O M I AG A S T R O N O M I A

                 

- - - - - -

LA GUIXA

Ingredients:

- Guixes
- Tomaca
- Bleda
- Caldo
- Oli d’oliva
- Sal

Elaboració:
Se feien bullir les guixes fins a quedar poc caldo. Després se li afegia un sofregit de tomaca, ceba 
i unes bledes i s’acabava de coure tot junt. Este plat no sol quedar caldoset, però si es vol pot 
quedar com una escudella. Sobretot que no falte lo condiment més agraït, la sal.

per Vicent Guimerà Sales

Tot és fosc allà dins del món dels homes.
Tots van a les palpentes en recerca
del camí que els polítics ens perderen
en selva convertint les amples vies.

Cal doncs podar la selva de polítics
que arreu pul·lulen, sempre males herbes,
xuclant el suc de l’home que treballa
fins oprimir-lo lluny de l’esperança.

Foll món dels homes que no volen veure
el jeràrquic exemple que Natura
incessantment ens dóna, llei eterna
que del bon Déu dimana i ordre porta.

Si pel pecat d’un sol Adam sofrences
patim després de tants de cents de segles,
quan patirem per tants d’dams polítics
mossegant de supèrbia la poma
cada vegada més emmetzinada
d’odis, ambicions i plans difícils,
si el pitjor càstig d’un poble abjecte
és l’ésser governat per gent inepta?

               MIQUEL QUEROL
                         Barcelona, 27 d’octubre de 1980

Els polítics

L’he vist de lluny en l’alta capvesprada
passejant pels florits farigolars
amb sa esposa gentil i benamada,
portant alegre l’Infantó al seu braç.
És suau sa conversa calma i dolça,
com la campana de la blanca ermita,
com les catifes d’aplanada molsa
amb l’herba que l’horatge fi agita.
Al seu pas les mel·líflues abelles
esclaten en un ritme de boniors,
i la prada amb les seves meravelles
voldria mitigar els seus dolors.
Els ocells el saluden sempre errívols,
quan passen refilant amb alegria,
mentres cullen flairosos, verds espígols,
les mans del bon Jesús i de Maria.
Cars éssers, companyia benamada,
Josep i el mestre del silenci i pau,
Maria, flor jamai no calcigada,
Jesús de rostre dolç i esguard suau:
Sóu els tres el perfum de nostra vida,
l’alegria dels nostres joves cors,
vetlleu per l’ànima que no us oblida,
feu créixer en nosaltres belles flors.

        MIQUEL QUEROL
                    Montserrat, 19 de març de 1931

El passeig de Sant Josep

Racó poètic


