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 De nou hem començat l’any amb les activitats 
corresponents amb les dades en que ens trovem. 
El proper passat mes de gener vàrem celebrar 
una vegada més la festa de Sant Antoni, on hi va 
tenir lloc la benedicció per part de Mossèn Blai, 
de tots els animalets que hi varen acudir, com no 
acompanyats pels seus amos. Gràcies de nou 
per la vostra assistència, també el nostre agraï-
ment al Mossèn i d’una manera especial al Grup 
de Grallers que varen amenitzar la cercavila i el 
moment de la benedicció. Participació dessinte-
ressada. En acabar es va fer el repartiment de les 
típiques “coquetes”.
 Molts ja deuen estar assabentats que al canal 
de l’Ebre TV de Tortosa, hem estrenat un progra-
ma nou dedicat exclusivament al CCR, on es par-
la de teatre. Amb una durada de dues hores. El 
programa s’anomena “Fem cultura, fem teatre”, 
realitzada íntegrament per gent del nostre grup 
escènic. Després de la tertúlia es fa un passi 
d’una obra de teatre. També hi som oberts a que 
hi participen d’altres grups de la nostra comarca.
 El passat 31 de març vàrem assistir a l’Assem-
blea de la EGAT a Barcelona, on si va decidir en-
tre d’altres temes el lloc on seria la trovada del 
Teatre Amateur de tota Catalunya. Enguany es 
farà a Deltebre. Desitgem que els actes que orga-
nitzarem siguin agust de tothom i força divertits, a 
més, diferents dels que s’han fet fins ara.
 També volem fer-vos arribar, que la nostra re-
vista d’ara endavant serà trimestral. D’aquesta 
manera podrem reduïr despeses, obtenint la ma-
teixa informació.
 Agraïr la vostra comprensió i suport i no cal ni 
dir que romanem oberts a qualsevol idea, sugge-
riment i perquè no, alguna queixa.
 Fins la propera.

      JUANJO SANS
                    President
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ACTIVITATS DEL CENTRE CULTURAL RECREATIU

VARIACIÓ EN LA PUBLICACIÓ DE LA 
NOSTRA REVISTA

 La Junta Directiva del C.C.R. ha decidit publicar 
la Revista del Centre Cultural Recreatiu trimestral-
ment, a partir d’aquest número, el 178, que reuneix 
les activitats portades a terme per la nostra entitat 
durant els mesos de gener, febrer i març de 2012.

FESTIVITAT DE SANT ANTONI ABAT 
 El diumenge, 22 de gener, es va celebrar la fes-
ta de Sant Antoni Abat, patró dels animals, sota 
l’organització del Centre Cultural Recreatiu. A les 
10:30 hores va començar la santa missa, presidi-
da per la imatge del sant en la seva peanya ben 
guarnida de flors, i, en acabar aquesta, tingué lloc 
la desfilada pel recorregut habitual: començà a la 
plaça de la Diputació  i acabà a la plaça de l’Esglé-
sia. Finalment es va procedir a la benedicció dels 
animalets per part de Mn. Blai i al repartiment de 
les famoses coquetes que sempre són un èxit entre 
els participants. El bon temps va acompanyar-nos 
contribuint així a que fos una festa fenomenal.

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

IMPRESSIÓ DIGITAL. C/. Migdia, 9 - Tel./Fax 977 57 31 60
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CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA
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EL CCR PARTICIPA EN LA FESTIVITAT 
DE CARNESTOLTES 2012

 Enguany els membres del Grup de Teatre Pere 
Sans van ser els encarregats de presidir la desfi-
lada del dia 11 de febrer interpretant el personatge 
del rei i la seva cort. Vestits amb roba adient van 
recórrer els carrers d’Ulldecona cridant a la festa i 
animant la gent a assistir al Ball de disfresses que 
s’oferia a continuació. 
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 El CCR d´Ulldecona ha signat un acord de 
col·laboració amb l´Ebre Televisió, pel qual aques-
ta entitat es compromet a fer un programa estable 
que emetrà aquesta cadena.

 El programa es diu Fem cultura, fem teatre i està 
dirigit i presentat per Jordi Carapuig, membre de la 
Junta Directiva del CCR, qui compta amb el suport 
de tots els companys. Té  una durada de dues ho-
res: una primera part amb entrevistes i una segona 
amb l´emissió d´una obra de teatre feta per grups 
amateurs. L´acord va ser signat per Juanjo Sans 
com a president del Centre Cultural Recreatiu i Jo-
sep Mª Arasa, director executiu de l´Ebre Televisió.
Juanjo Sans ha destacat que aquest acord consti-
tueix una gran oportunitat per promocionar el CCR 
a les nostres terres, ja que la cobertura de la tele-

visió arriba a més de 50 pobles. Per la seva part, 
Josep Mª Arasa ha declarat al setmanari  La veu 
de l´Ebre, que aquest acord amb una entitat tant 
potent de les Terres de l´Ebre  suposa poder oferir 
teatre fet a casa nostra de forma pionera, en trac-
tar-se d´un nou programa específic i regular.

 El programa s´estrenà el dissabte, 3 de març, a 
les 16:00 hores. Esperem que, a partir d’ara, tot-
hom gaudeixi del teatre de casa nostra aprofitant 
aquesta nova oportunitat.

 Fem cultura, fem teatre  s’emet  quinzenal-
ment. una setmana, en dissabte a les 16.00 i a 
les 23.00 h; en diumenge a les11.00 h.; en dilluns 
a la 1.00 i en dimarts a les 15.00 h. L’altra setma-
na, en dissabte a les 10.00 h. i a les 18.00h.; en 
diumenge a les 14.30 i a les 22.30 h. i en dijous a 
les 17.30 h.

EL CCR SIGNA UN ACORD AMB L’EBRE TELEVISIÓ
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JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

 Va tenir lloc el passat dia 24 de febrer. Com és 
habitual es va presentar l’estat de comptes i, un 
cop llegit, es va aprovar. A la celebració d’aquesta 
última Junta General es va acordar pujar la quota 
de Socis: passa de 10 € a 12 €, i, en el cas de la 
quota familiar, els membres que no són el titular 
de cada família hauran de pagar 3 € a l´any en lloc 
dels 2 € que pagaven fins ara. 
 Recordem als nostres lectors alguns avantat-
ges dels socis: rebre la revista, descompte en la 
compra de la rosa de Sant Jordi, descompte en el 
tiquet de les Jornades de Teatre de tardor (dues 
sessions gratuïtes), coca i moscatell en la revetlla 
de sant Joan, participació d´1 € en la Loteria de 
Nadal... 
 
EL CCR COL·LABORA EN EL LIPDUB 

DE LA PASSIÓ
 Com moltes altres entitats del nostre poble, la 
nostra també va voler col·laborar en la filmació del 
Lipdup per publicitar la Passió que es va filmar el 
dia 4 de març. En aquest cas van actuar els nos-
tres Nanos, que sempre ens fan viure un ambient 
molt festiu. 
 Per si encara no l’heu visionat, us adjuntem l’en-
llaç d’internet: 
http://www.youtube.com/watch?v=x5HSlNxpTSY&
feature=youtu.be 

EL CCR PARTICIPA EN L’ASSEMBLEA 
GENERAL DE LA FEDERACIÓ DE 

GRUPS DE TEATRE AMATEURS DE 
CATALUNYA. 

 El passat dissabte, 31 de març el president i el 
vicepresident del CCR, es van desplaçar a Barce-
lona, en companyia dels altres grups de la coordi-
nadora de teatre del Baix Ebre-Montsià, per acudir 
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NOTA NECROLÒGICA

 El passat dia 26 de gener va morir Lola Caballer Messeguer, germana de Maria Cinta. 
Des de la nostra revista volem donar el nostre condol més sincer a qui durant molts anys 
ha estat membre destacat de la Junta del CCR i sempre ha col·laborat amb l’entitat. 
 Totes dues comptaran sempre amb la nostra estimació més sincera.

a l’assemblea general ordinària de la Federació 
de grups Amateurs de Teatre de Catalunya. A la 
reunió es van aprovar els comptes i la gestió pre-
sentats per la junta, que va ser reelegida per una-
nimitat; i es va parlar dels projectes de la propera 
temporada,entre els que cal destacar la Mostra de 
teatre que es farà a Pineda de Mar des del dissabte 
dia 28 d’ abril fins al dia 1 de maig. Per tant, enguany 
són quatre dies de mostra on es podran veure més 
de trenta obres de teatre i, com a representant de 
les nostres terres, actuarà el grup Los Pastissets 
de Ferreries, també es va fer la presentació de la 
trobada de grups amateurs de teatre que enguany 

organitza la coordinadora del Baix Ebre-Montsià i 
que es farà entre Sant Jaume d’Enveja i Deltebre 
l’últim cap de setmana de setembre, (dies 28, 29 
i 30), en la qual col·laboraran tots els grups de la 
coordinadora. S’espera una trobada molt intensa, 
amb molts actes i activitats lúdiques. Per acabar 
el dia vàrem anar al Teatre Tívoli on vam gaudir 
de l’obra de La Cubana titulada Campanades de 
Boda, obra divertidíssima que ens va fer riure molt 
i ens va portar un final de dia espectacular. Molt 
cansats, però també molt contents, arribàvem a 
Ulldecona a les 3,30 de la matinada.
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L’EBRE TV obre una finestra quinzenal al teatre amateur 
de les Terres de l’Ebre

Un acord amb el Centre Cultural i Recreatiu d’Ulldecona, 
permetrà veure teatre local a la televisió cada 15 dies

 
 
 L’EBRE TV i el Centre Cultural Recreatiu d’Ulldecona (CCRU), probablement l’entitat cultural 
de les Terres de l’Ebre amb més solera i tradició de les Terres de l’Ebre pel que fa al teatre ama-
teur, han arribat a un acord per a que a partir de la primera setmana de març es pugue veure per 
la televisió local teatre fet per actors no professionals de les nostres terres. El programa es dirà 
‘Fem cultura, fem teatre’, i estarà dirigit i presentat per Jordi Carapuig, un dels representats de 
l’entitat d’Ulldecona.
 La primera obra que es podrà veure serà “Molt soroll per res”, de Wiliam Shakaspeare, el 
dissabte 3 de març. Es tracta d’una producció ja representada davant del públic que té 3 hores 
de durada, per la qual cosa la seua emissió es farà en dos parts. La primera el dissabte dia 3 i en 
reemissions posteriors, i la segona part que s’estrenarà el dissabte 17 de març.
 ‘Fem cultura, fem teatre’ serà per tant un programa de televisió quinzenal, i el dia de l’estrena 
serà sempre en dissabte. Concretament el programa tindrà la seua primera emissió en estrena 
els dissabtes a partir de les 16h., i es faran 5 reemissions més durant la setmana següent. Con-
cretament el mateix dissabte a partir de les 23h. de la nit, i també els diumenges des de les 11 
del matí fins la 13h. del migdia. Per tant, hi ha tres 3 emissions en cap de setmana en horaris de 
bona audiència, si bé també es faran més reemissions els dilluns de matinada (de la 1 a les 3h.), 
i en dilluns i  dimarts per la tarde (de les 15 a les 17h.). És probable també que a banda de les 
6 primeres emissions durant la setmana següent a l’estrena del programa, es facen més passis 
la setmana següent aprofitant que el programa és quinzenal, amb la qual cosa el teatre amateur 
de les Terres de l’Ebre ocuparà prop de 24 hores d’emissió en cada quinzena, des de març fins a 
desembre (es recomana seguir però la informació de la graella per si es produexien canvis).
 La durada del programa ‘Fem cultura, fem teatre’ serà de dos hores, ja que abans de l’emissió 
de l’obra de teatre de cada quinzena, es celebrarà una taula rodona amb els protagonistes de 
l’obra. Per tant, participaran els actors, el director de l’obra i altres protagonistes. Cal destacar 
que el programa ha estat possible gràcies a que el Centre Cultural i Recreatiu d’Ulldecona, pre-
sidit per Juanjo Sans, té un fons audiovisual molt important perque en els últims anys ha tingut 
cura d’enregistrar la majoria de les seues produccions, amb la col.laboració de Robert Sans, cà-
mara del Canal 9 i fill del president de l’entitat.
 Un dels objectius del director i conductor de l’espai, Jordi Carapuig, és que la temàtica del 
programa pugue obrir-se progressivament a d’altres grups de teatre amateur de les Terres de 
l’Ebre. Per tant, si d’altres grups de les Terres de l’Ebre tenen obres enregistrades, podran contac-
tar amb el CCRU per tal de vehicular programes especials dedicats a d’altres membres de la Coor-
dinadora de Teatre Amateur de les Terres de l’Ebre, i també per a fer gravacions d’obres noves 
que es vagin representant a partir d’ara. Per altra part, Carapuig també ha volgut deixar palès que 
donat el perfil polivalent de l’entitat d’Ulldecona (al llarg de l’any fa moltes més activitats, a banda 
de la representació d’una obra de teatre), el programa es podria obrir a d’altres disciplines com 
ara la música. “És per això que al programa li hem volgut dir ‘Fem cultura, fem teatre’, perque a 
natros, i creiem que a tots, el que ens interessa és la cultura com a element de dinamització”, 
ha sentenciat.
 Per altra part el director executiu de L’EBRE TV, Josep Maria Arasa, ha volgut destacar que 
aquest acord s’hagi assolit “amb l’entitat més potent de les Terres de l’Ebre pel que fa al teatre 
no professional”, tot afegint que es tracta d’un acord “basat en la cooperació i que suposo una 
molt bona notícia per tots plegats ja que podem començar a oferir a tots els habitants de les 
Terres de l’Ebre, teatre fet a casa nostra, creiem que de forma pionera al tractar-se d’un nou 
programa específic i regular”.

(Nota de premsa publicada en el setmanari  La veu de l´Ebre)
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Año dE EspAñA En RusiA y dE RusiA En 
EspAñA
Fecha de emisión: 10 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.

L’any 2011 ha estat de-
clarat oficialment com 
l’Any d’Espanya a Rússia 
i de Rússia a Espanya i la 
filatèlia s’uneix a l’esde-
veniment amb l’emissió d’un segell commemoratiu. 
El segell, dissenyat per Lucinda Morrissey, inter-
cala a franges verticals els colors de les banderes 
d’Espanya i de Rússia: vermell i blanc en la prime-
ra franja, groc i blau en la segona, i vermell a la 
franja final amb la inscripció 2011 Año de España 
en Rusia y de Rusia en España.

ARcos y puERtAs monumEntAlEs
Fecha de emisión: 2 de Enero de 2012.
Estampación: Offset.
Papel: Autoadhesivo, fosforescente.
Tamaño del sello: 35 x 24,5 mm.
Tamaño hoja bloque: 166 x 63 mm.
Valor facial: Tarifa A x 8 sellos.
Tirada: Ilimitada.

La primera emissió de l´any 2012 està dedicada 
als Arcs i Portes Monumentals. Són 8 segells que 
es presenten en 
forma de carnet 
que recull: L´Arc 
o Porta de La Ma-
carena (Sevilla); 
la Porta d´Alcalà 
(Madrid); l´Arc  de 
Santa Maria (Bur-
gos); la Porta de 
Serranos (Valencia); 
l´Arc de Triomf 
(Barcelona); la 
Porta de Palmas 
(Badajoz); la Porta 
de Bisagra (Tole-
do) i l´Arc de Barà 
(Tarragona).

tuRismo EspAñol
Fecha de emisión: 2 de Enero de 2012.
Estampación: Offset.
Papel: Autoadhesivo fosforescente.
Tamaño del sello: 40,9 x 28,8 mm.
Valor facial: Tarifa B.
Tirada: Ilimitada.

El segell, senzill i ple de 
colorit, dibuixa un sol 
que irradia lluminositat i 
contrast sobre les aigües 
blaves que boregen les 
costes espanyoles.
 
todos con loRcA
Fecha de emisión: 2 de Enero de 2012.
Estampación: Offset.
Papel: Autoadhesivo, fosforescente.
Tamaño del sello: 40,9 x 28,8 mm.
Valor facial: 0,36 € x 5 sellos.
Tirada: Ilimitada.

Correus emet 5 segells baix el lema solidari “Todos 
con Lorca” que inclouen: El Santuario de la Virgen 
de las Huertas, el Castillo, el Ayuntamiento, el Pa-
lacio de Guevara i la Colegiata de San Patricio.

VAloREs cíVicos
Fecha de emisión: 9 de Enero de 2012.
Estampación: Offset.
Papel: Autoadhesivo, fosforescente.
Tamaño del sello: 40,9 x 28,8 mm.
Valor facial: 0,36; 0,51 y 0,70 €
Tirada: Ilimitada.

L’aplicació a l’alça dels 
valors cívics en la societat, 
com estàndards o prin-
cipis que han de ser ob-
servats pels ciutadans, 

COL•LECCIONISME Secció
Filatèlica

Mesos NOVEMBRE-MARÇ
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fan referència en aquesta sèrie de segell a la No 
contaminación, Respeta la velocidad i Atento a la 
conducción.

sERiE BásicA
Fecha de emisión: 27 de Febrero de 2012.
Estampación: Huecograbado.
Papel: Estucado, engomado, fosforescente.
Tamaño del sello: 24,88 x 28,8 mm.
Valor facial: 0,36; 0,51; 0,85 y 2,90 €
Tirada: Ilimitada.

Dins de les emissions d´aquest 
any, hi ha quatre segells de 
correus de l’anomenada Sè-
rie Bàsica, que reprodueixen 
la imatge de S.M el rey Joan 
Carles I.

Año intERnAcionAl dE lA EnERgíA sos-
tEniBlE pARA todos
Fecha de emisión: 27 de Febrero de 2012.
Estampación: Offset.
Papel: Autoadhesivo, fosforescente.
Tamaño del sello: 40,9 x 28,8 mm.
Valor facial: 0,70 €
Tirada: Ilimitada.

L’Assemblea General de 
les Nacions Unides ha 
proclamat l´any 2012 com 
a Any Internacional de 
l’Energia Sostenible per a 
Tots, i adherint-se a l’esdeveniment es posa en cir-
culació un segell commemoratiu que difon aquest 
missatge universal.

tuRismo
Fecha de emisión: 28 de Febrero  de 2012.
Estampación: Offset.
Papel: Autoadhesivo fosforescente.
Tamaño del sello: 40,9 x 28,8 mm.
Valor facial: 0,70 €
Tirada: Ilimitada.

COL•LECCIONISME Secció
Filatèlica

Es posa en circulació 
un nou segell dedicat 
al Turisme que posa en 
relleu la importància que 
aquest sector té tant per 
al propi ésser humà com 
per al desenvolupament 
econòmic i social d’un país.

EfEméRidEs
Fecha de emisión: 29 de Febrero de 2012.
Estampación: Offset.
Papel: Estucado, engomado 
y fosforescente.
Tamaño del sello: 28,8 x 40,9 mm.
Valor facial: 0,85 y 0,85 €
Tirada: 300 mil.

Dos fets significatius de la His-
tòria d’Espanya, esdevinguts 
respectivament als segles XIII i 
XVI, són els motius que il·lus-
tren aquesta sèrie dedicada a 
Efemèrides. El primer dels se-
gells commemora el VIII Cente-
nari de la Batalla de las Navas 
de Tolosa en 1212. El segon se-
gell es dedica al V Centenari de 
la Conquesta de Navarra que va 
tenir lloc en 1512.

pAtRimonio nAcionAl.
tApicEs
Fecha de emisión: 8 de Marzo de 2012.
Estampación: Huecograbado.
Papel: Estucado, engomado y fosforescente.
Tamaño del sello: 57,6 x 40,9 mm.
Tamaño de la hoja bloque: 115 x 144 mm.
Valor facial: 2,90 €
Tirada: 280 mil.

El full bloc reprodueix 
al complet el tapís on 
apareix una matrona 
asseguda en una bar-
ca i un guerrer que 
marxa recolzant-se en 
un bastó o llança. La 
part superior d’aquest 
tapís està decorada 
amb una sanefa en la 
qual predominen mo-
tius florals i el fons 
presenta una abundant vegetació. 
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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

                 

- - - - - -

“ROPA VIEJA”

Ingredients:

- Pataques
- Pernil
- Tomaques
- Oli d’oliva
- Sal

Elaboració:

S’agafen les pataques i les tallem a trossos per a fregir. Tirem les pataques en una paella en oli, 
i deixem que es vaiguen fregint. A continuació ficarem trossos de pernil i tomaca, que l’haurem 
pelat i triturat abans. Per a anar bé, la tomaca hauria de ser madura. Ho deixarem que se fre-
gixque durant mitja hora, tot i que no s’ha d’oblidar anar removent. Sobretot que no falte lo con-
diment més agraït, la sal. 
Com veurem, lo plat és molt fàcil de fer, no se perd gaire temps elaborant-lo i resulta ser molt bo.

per Vicent Guimerà Sales

L’amor era el món vostre, estel d’Umbria,
d’amor i cants a tota criatura;
ningú com vós el goig de la Natura
mai no ha sentit amb unció més pia.

De l’arbre i de la flor que us abellia,
del sol, del llop, de l’aigua clara i pura,
de tot germà us sentíeu; sens mesura
cremava el cor amb mística follia.

Valent menyspreador de les riqueses
menàreu vida lliure de captaire,
fruint joiós de totes les belleses,
els ulls absorts i el pensament enlaire
amb les flames de l’ànim ben enceses
i el cant als llavis com gentil trovaire.

              MIQUEL QUEROL
                             Barcelona, 15 desembre 1946

Sant Francesc d’Assís

Racó poètic
Desig, no perturbis la calma
d’aquest despertar del nou dia;
dormiu-vos, records de les coses,
no em desvetlleu del somni.

Sóc terra encantada per l’aigua,
sóc mar amorós de les ones,
sóc arbre de branques dormides,
no em desvetlleu del somni.

Oh núvols, oïu ma pregària,
cobriu de foscor el sol que puja
i l’hora allargueu, l’hora dolça,
per tal que duri el somni.

           MIQUEL QUEROL
                        Cases d’Alcanar, 4 agost 1954

No em desvetlleu del somni


