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

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

NOVEMBRE-DESEMBRE 2011

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

e-mail: jmselect@tinet.org

PAPERERIA I REGALS

Fusteria

RESTAURANT - HOTEL

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 €

Calvari, 52
Tel. 977 72 04 67
ULLDECONA

ELECTRODOMÈSTICS, C.B.

ENRIQUE BOSCH MARTÍ

Centre Cultural Recreatiu

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

Representació de l’obra “L’INSPECTOR GENERAL”

Gran èxit a la representació teatral, un cop finalitzada l’obra,
forts aplaudiments del públic assistent que omplia la sala de gom a gom

XXII Parc Infantil de Nadal
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Secció
Filatèlica

COL•LECCIONISME
Mesos OCTUBRE-NOVEMBRE

Jovellanos (Gijón, 1744-Vega, Astúries, 1811) Metge i teòleg; Miguel Servet (Villanueva de Sirena,
Osca, 1511-Ginebra 1553) i Mario Vargas Llosa,
Premi Nobel de Literatura el 2010, nascut a Arequipa, Perú, l’any 1936, amb nacionalitat espanyola obtinguda el 1993.

Exfilna 2011. Valladolid
Fecha de emisión: 1 de octubre de 2011.
Estampación: offset.
Papel: Estucado, engomado, fosforescente.
Tamaño del sello: 40,9 x 28,8 mm.
Tamaño hoja bloque: 105,6 x 79,2 mm.
Valor facial: 2,84 €
Tirada: 280 mil hojas bloque.

L’Exposició Filatèlica Nacional (EXFILNA 2011),
una de les mostres més importants de la filatèlia
espanyola, té com a seu, en aquesta ocasió, la ciutat de Valladolid, que acull durant els dies 30 de
setembre al 8 d’octubre a la Cúpula del Milenium
els continguts de l’exposició, a més dels estands de
Correus i de la FNMT. Per aquesta nova edició de
EXFILNA, com ja és habitual, s’emet un full bloc
i el motiu, tant en el segell com en el propi full,
és una vista aèria de la ciutat de Valladolid i de
la Cúpula del Milenium, instal·lada a la plaça del
Mil·lenni.

América UPAEP - Buzones
Fecha de emisión: 11 de octubre de 2011.
Estampación: Huecograbado.
Papel: estucado, engomado, fosforescente.
Tamaño del sello: 28,8 x 40,9 mm.
Valor facial: 0,80 €
Tirada: 300 mil.

La sèrie Amèrica UPAEP, emesa anualment amb un tema en
comú pels països de la Unió
Postal de les Amèriques, Espanya i Portugal, apareix dedicada en aquesta ocasió a les
Bústies.
El segell reprodueix una boca de bústia de marbre
blanc, en què s’ha esculpit un cap de lleó rematada
per una torre emmerletada. Va estar a l’antiga seu
del correu central de Madrid, situat a la Casa de
Postes de la Porta del Sol, fins a 1916.

Personajes
Fecha de emisión: 3 de octubre de 2011.
Estampación: offset (2) y calcografía y offset (3).
Papel: estucado, engomado, mate, fosforescente.
Tamaño del sello: 40,9 x 28,8 mm. y 28,8 x 40,9 mm.
Valor facial: 0,80 € cada sello.
Tirada: 300 mil de cada sello.

Moda española. Elio Berhanyer
Fecha de emisión: 20 de octubre de 2011.
Estampación: Huecograbado con microrelieve.
Papel: Estucado, engomado, fosforescente.
Tamaño del sello: 28,8 x 49,8 mm.
Tamaño hoja bloque: 105,6 x 150 mm.
Valor facial: 0,80 € cada sello.
Tirada: 280 mil hojas bloque.

Cinc destacats noms del món
de la literatura, la política i la
saviesa componen l’emissió
Personatges: el periodista i escriptor Miguel Delibes (Valladolid, 1920-2010); Luis Rosales
(Granada 1910-Madrid 1992)
poeta de l’anomenada generació del 36; Gaspar Melchor de

Un full bloc format per quatre segells, que reprodueixen diferents models del modista espanyol Elio
Berhanyer, il·lustren la sèrie Moda Espanyola 2011.
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Secció
Filatèlica

COL•LECCIONISME
En els segells es reprodueixen: Vestit
llarg de festa, any
1970; vestit de jaqueta format per
vestit i jaqueta curta
en doble cara de cotó
blanc, any 1970;
conjunt d’abric i
vestit al genoll, any
1972 i vestit llarg de
festa de cotó blanc
combinat amb estampats de lunars
negres, datat entre
1968 i 1975.
El vestuari forma part dels fons del Museu del Vestit de Madrid, que ha cedit les imatges per a la seva
reproducció.

La
sèrie
Efemèrides
commemora amb aquesta emissió el III Centenari de la Biblioteca
Nacional. En el segell es
reprodueix una part del
frontispici del centre.
En l’actualitat, la Biblioteca Nacional és una de les
més importants del món, està totalment informatitzada i en la seva idea hi ha la de ser útil i eficaç
per a tota la societat.

50 Aniversario Salón
Náutico de Barcelona
Fecha de emisión: 5 de noviembre
de 2011.
Estampación: Offset.
Papel: Estucado, engomado,
fosforescente.
Tamaño del sello: 28,8 x 40,9 mm.
Valor facial: 0,80 € cada sello.
Tirada: 300 mil.

Navidad 2011
Fecha de emisión: 3 de noviembre de 2011.
Estampación: Offset.
Papel: Autoadhesivo fosforescente.
Tamaño del sello: 40,9 x 28,8 mm. y 28,8 x 49,8 mm.
Valor facial: 0,35 € y 0,65 €
Tirada: Ilimitada.

En complir-se el 50 Aniversari del Saló Nàutic de
Barcelona es posa en circulació un segell que reprodueix una embarcació a vela a alta mar.

Catedrales. Catedral de Tarazona
Fecha de emisión: 8 de noviembre de 2011.
Estampación: Calcografía y Offset.
Papel: Estucado, engomado, mate, fosforescente.
Tamaño del sello: 28,8 x 40,9 mm.
Tamaño hoja bloque: 105,6 x 79,2 mm.
Valor facial: 2,84 € cada sello.
Tirada: 280 mil hojas bloque.

El tema nadalenc ve
recreant en els segells
obres d’art del passat
i del present. Aquesta
emissió
corresponent
al Nadal de 2011 que
consta de dos segells, reprodueix en un a la Sagrada Família
amb el Nen donant els primers
passos, un petit grup escultòric espanyol l’autoria es deu a
l’escultora Luisa Roldán (16541704), mentre que l’altre segell
amb temàtica nadalenca contemporània s’il·lustra amb una
versió neoclàssica de la Sagrada Família del pintor J. Carrero.

La Catedral de La nostra Senyora de l’Horta de Tarazona, anomenada primer de la Mare de Déu de
Hidria, compta amb un full bloc que reprodueix
una vista lateral, en perspectiva, del temple en la
qual destaca el cimbori que hi ha sobre el creuer,
mentre que el segell ofereix una panoràmica de la
seva torre.

Efemérides. III Centenario de la
Biblioteca Nacional
Fecha de emisión: 4 de noviembre de 2011.
Estampación: Offset.
Papel: Estucado, engomado, fosforescente.
Tamaño del sello: 40,9 x 28,8 mm.
Valor facial: 0,80 €
Tirada: 300 mil.
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GASTRONOMIA
PAELLA “BABOT”

- - -

per Vicent Guimerà Sales

Ingredients:
- 4 kg. de conill
- 3 kg. de pollastre
- 1 kg. de costella
- 1/2 kg. de calamars
- 1 llagostí per persona
- 1 kg. de primentó roig
- 6 kg. d’arròs
- 800 gr. de tomaca
- 2 litres d’oli
- 3 caps d’all
- Julivert
- Safrà
- Aigua (sempre doble que l’arròs)
- Sal
Elaboració:
S’agafa la paella i se deixa damunt del foc. Se tira l’oli i la carn per a sofregir. Primer les costelles, després lo conill i al final lo pollastre. Ho hem de remoure sovint i en saviesa. Quan la carn
està “rosseta” se li afegeixen los calamars. Seguim removent-ho en suavitat. Quan estiguen
daurades, tirarem lo primentó i al cap d’una estona la tomaca. Tot seguit tirarem la picada d’alls
i julivert que haurem fet abans. Quan està tot ben sofregit se tira l’aigua (sempre lo doble que
d’arròs), i ho removem en suavitat. Tirarem los llagostins i deixarem que bullgue. Quan comence
a bullir tirarem, ben distribuïts, l’arròs i deixarem uns 17 ó 18 minuts de cocció, si la paella l’hem
cuinat a foc viu; si és en cuina de butà, ho deixarem uns 20 minuts. I ja tenim a punt la paella
per a ser menjada.



Racó poètic
A un lliri amagat

A una font

Llir de les valls silents i solitàries,
que creixes escoltant la veu planyívola
de dolces fontanelles;
llir blau, incògnit com les grans fondàries
de nostra mar velívola
sembrada d’ignorades meravelles.
Qui t’admira en aquesta fondalada?
Solament et coneix un camperol
que et besa cada dia en sortir el sol
portant-te algunes gotes de rosada.

Fontana dels espills immaculats,
que deixes la feréstega muntanya
per regar els tendres blats;
tu volteges la rústega cabanya
quan corres, rondinant, la llarga ruta,
i refresques, clement, la terra eixuta
que trobes al teu pas.
Ton curs fina al verger de les taronges
en un llit d’herbes verdejants i flonges
on t’agrada, cansada, reposar.

		

		

MIQUEL QUEROL
Montserrat, 9 d’agost 1931
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MIQUEL QUEROL
Montserrat, 9 d’agost 1931

