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Hem entrat a la tardor. Han passat les Festes Majors d’agost/
setembre d’aquest any. L’activitat del CCR ha estat en aquest
període de temps molt intensa i constant. El 28 d’agost es va
realitzar el XLI Concurs de Dibuix Ràpid per a nens i nenes fins
els 14 anys. Hi va haver molta participació. Els treballs es van
exposar a la Casa de Cultura on també el CCR va presentar la
II Exposició de Joguines Antigues, inaugurada per la tarda. En la
desfilada de reina, pubilles i autoritats, la pubilla que representà al CCR, senyoreta Anna Antich Sans va estar acompanyada
per mi mateix. El dia 29, diumenge, es va realitzar el concurs de
Pintura Ràpida i Lliure. Varen participar sobre una trentena de
pintors i les obres van estar exposades a la Casa de Cultura,
on per la tarda es va fer lliurament dels premis del dibuix ràpid i
pintura ràpida. El dimecres, dia 29 d’agost, vam organitzar la Nit
de Teatre amb la representació de l’espectacle titulat “Joan Pera,
Capri” que fou tot un èxit d’actuació i d’assistència. L’actor Joan
Pera ens va fer passar una molt bona estona amb els monòlegs
de Joan Capri i el públic assistent va gaudir molt. El dijous, 30
d’agost es va organitzar la XXV Diada del Castell en la que fou
nomenat i va prendre possessió el nou comanador Sr. Celestí
Hervás i Picazo, Alcalde de la vila. Tot seguit va haver la jornada
de portes obertes al Castell, amb visites guiades. El 2 de setembre, diumenge, el CCR va participar amb una carrossa que feia
referència als banys dels anys 20 i amb teatre de la congelació al
llarg del recorregut.
Al mes de setembre, el CCR ha acabat de concretar els grups
de teatre que participaran en les XXX Jornades i reunit tot el
material per l’edició del llibret de mà. Les obres, de diversos gèneres, hem procurat preparar-les amb tota cura i força il·lusió,
davant aquest any tan especial. Les XXX Jornades de Teatre
s’iniciaran el diumenge 7 d’octubre i finalitzaran el diumenge 25
de novembre. El G.T. “Pere Sans” del CCR, com ja ve fent els
darrers anys, actuarà dues vegades. El dia de la inauguració,
amb “Dotze homes sense pietat” obra dramàtica i en el de la cloenda amb l’obra “El retaule del flautista” sàtira sobre la corrupció
política. Cada diumenge al llarg d’aquests dos mesos tindrem
ocasió d’assistir a les representacions que ens oferiran els grups
de teatre de Roquetes, Llorenç del Penedès, Viladecavalls, Falset i Sant Joan de Vilatorrada, una variada gama teatral amb
l’objectiu principal de gaudir del teatre socis i amants d’aquest
noble art.
Finalment, els passats 28, 29 i 30 de setembre, es va celebrar a Sant Jaume d’Enveja i Deltebre, la XXII Trobada de Grups
Amateurs de Teatre de Catalunya. Van participar més de 30
grups i el Centre Cultural Recreatiu d’Ulldecona va tenir una participació important. El divendres dia 28, després de la recepció
dels participants, vam representar l’obra “El sopar dels idiotes”
pel G.T. “Pere Sans” del CCR, que va fer passar una divertida i
agradable nit. La coordinadora del Maresme va prendre el relleu
per a organitzar la propera trobada.
I res més. Desitgem que assistiu i gaudiu de la programació
teatral que hem preparat confiant que quedareu molt satisfets.

- Novetats filatèliques ................... 12-14
- Gastronomia - Racó poètic ........
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ACTIVITATS DEL

CENTRE CULTURAL RECREATIU

II Exposició de joguines antigues

Amb motiu de les Festes Majors 2012 el Centre Cultural Recreatiu organitzà la II Exposició de
Joguines Antigues a la Casa de Cultura. La inauguració va tenir lloc el dia 25 d’agost a les 18,00
h. I durant la setmana de festes nombroses persones de totes les edats vas visitar-la, gaudint dels
records de la seva època infantil les més grans i
admirant joguines dels seus pares els més petits:
nines, trens, revistes de còmics... Agraïm sincerament la col·laboració de tots els qui va prestar les
seves joguines. Està clar que a tots ens agraden!

C/. Migdia, 9 - Tel./Fax 977 57 31 60
43550 ULLDECONA (Tarragona)
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XLI Concurs de Dibuix Ràpid

El dia 25 d’agost, dissabte, dins de les Festes
Majors d’Ulldecona, es va celebrar el XLI Concurs
de Dibuix Ràpid, organitzat pel Centre Cultural Recreatiu. A les 10:00 hores, els nens i nenes es van
presentar a la plaça de l’Església per participar al
concurs, i des d’allí es van traslladar al lloc escollit per fer el dibuix. Aquest any es va triar la casa
de l’Encomanda. Tots els participants van utilitzar
el material que se’ls va proporcionar per a fer els
seus magnífics dibuixos fins que el temps es va
acabar a les 12,00h. Les obres realitzades es van
exposar en panels a la Casa de Cultura. En aquest
número de la nostra revista trobareu els noms dels
premiats de cada categoria.

XIV Concurs de Pintura Ràpida

El diumenge, dia 26 d’agost, es va celebrar el
XIV Concurs de Pintura Ràpida i Lliure. Prop d’una
trentena de pintors es van inscriure a les 9 del
matí als baixos de l’Ajuntament, per a participar en
aquesta edició del tradicional concurs. A continuació van triar els seus llocs preferits per plasmar-los
en les seves obres i van estar treballant fins a les
13,30 h., quan els van presentar a la Casa de Cultura. Allí es van exposar els diferents quadres per
a ser valorats pels membres del Jurat qualificador.
En aquest número de la nostra revista trobareu els
noms dels premiats de cada categoria, establertes
segons la tècnica de pintura utilitzada. El concurs
va concloure amb un dinar de germanor. L’entrega
de premis va tenir lloc a les 18.00h. a la Casa de
Cultura.
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Nit de teatre

El passat dia 29 d’agost, al Teatre Orfeó Montsià, i organitzat pel Centre Cultural Recreatiu
d’Ulldecona es va presentar l’actor Joan Pera en
l’espectacle JOAN PERA, CAPRI basat en els monòlegs de Joan Capri. L’estrena de l’obra es va fer
al Teatre Condal de Barcelona el passat 12 de juny.
L’assistència a la representació fou molt nombrosa. La platea del teatre estava de gom a gom i part
del primer pis també es va ocupar. L’actuació de
Joan Pera va durar unes dues hores, en les quals
el públic va riure i gaudir la interpretació dels monòlegs. Finalment el públic posat en peu va aplaudir llargament l’actuació de Joan Pera. Sense cap
dubte fou una excel.lent NIT DE TEATRE.

XXV Diada del Castell

satisfacció interior i orgull que sento per haver
estat nomenat Comanador.

Com bé sabeu tots els nostres lectors, el dijous
de la setmana de festes està dedicat al Castell. El
comanador anterior, Toni Forcadell, va fer entrega del bastó al comanador actual, Celestí Hervàs
Picazo, en arribar al Castell, i tots els que hi érem
vam escoltar aquestes paraules:

Recordo amb nostàlgia en la meua infantesa, les excursions amb berenar inclòs, i de la joventut també quan no es viatjava tan a sovint
com ara. Estic parlant de més de quaranta anys
enrere, tant si venies del nord com del sud, allí
estava el punt de referència del poble: en quan
el veies, deies: ja estic a casa!

Regidors i companys de consistori, President
i membres del Centre Cultural Recreatiu, Margarida Genera, amics i amigues, molt bon dia a
tots.

Per acabar, agraeixo el nomenament de Comanador del Castell d’Ulldecona, al President i
a la Junta directiva del Centre Cultural Recreatiu. Em sento molt honorat. I vull animar tots
els qui estimen el Castell a potenciar-lo i preservar-lo. Teniu la seguretat que l’Ajuntament
també ho farà.

Avui, com alcalde i a títol personal, sento
dues sensacions molt especials, una de plaer i
l’altra de satisfacció. La primera és la que em
produeix ser aquí al Castell, imponent, majestuós, emblemàtic, torre de guaita del nostre poble,
en el seu dia especial, la Diada del Castell en plena setmana de festes majors. I la segona per la

Moltíssimes gràcies a tots i molt bon dia!
15
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Desfilada de carrosses

El Centre Cultural Recreatiu va participar en la
desfilada de carrosses del dia 2 de setembre, en
les Festes Majors de 2012, com ja ve fent tots els
anys. En aquesta ocasió va presentar una carrossa que recorda i fa referència els banys dels anys
1920. Dues casetes d’aquest estil, utilitzades per a
canviar-se, hamaques, carbasses per banyar-se i
elements del mar decoraven la carrossa. Els nens
i nenes que la omplien anaven també amb vestits
mariners d’aquesta època.

Congelació d’actors

El grup de teatre Pere Sans del Centre Cultural
Recreatiu d’Ulldecona va participar a la desfilada
de carrosses del dia 2 de setembre amb quadres
de teatre de la congelació. Com ja haureu pogut
veure altres anys, els actors i actrius van passejant
pels nostres carrers i, quan es dóna el senyal, es
queden parats com si fossin estàtues fins que es
dóna un altre cop el senyal. Aquest “joc” produeix
situacions molt divertides i engresca a participar-hi
a gent que ho veu i s’anima...
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Número de loteria de NadaL 2012

El programa de l’Ebre TV i el Centre Cultural
Recreatiu d’Ulldecona, “Fem cultura, fem teatre”,
va fer la cobertura de l’esdeveniment. Un DVD es
farà arribar a la coordinadora per a que tots els
grups participants puguin tenir un record d’aquesta
magnífica trobada.
La coordinadora del Maresme va prendre el relleu
amb la dificultat d’intentar superar aquesta trobada.

El número de loteria de Nadal, a sortejar el dia
22 de desembre de 2012, reservat per al Centre
Cultural Recreatiu d’Ulldecona, és el 57.842.
Tots els socis i simpatitzants del CCR que desitgen jugar aquest número, deuen saber que estarà
reservat per a l’entitat fins el dia 30 de novembre
de 2012 a l’Administració de Loteries d’Ulldecona.
No hi ha cap recàrrec.

XX TROBADA DE GRUPS AMATEURS
DE TEATRE

Els passats 28, 29 i 30 de setembre, es va celebrar al Delta de l’Ebre, concretament a Sant Jaume
d’Enveja i Deltebre, la XXII Trobada de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya. Els quinze grups que
conformen la Coordinadora de Teatre Baix EbreMontsià van col·laborar en l’organització. Van participar més de 30 grups d’arreu de Catalunya i més
de 200 persones van gaudir de tot el que es va
preparar. El Centre Cultural Recreatiu d’Ulldecona
va tenir una participació important. El divendres dia
28, després de la recepció dels participants es va
representar l’obra “El sopar dels idiotes” per part
del grup de teatre “Pere Sans” del CCR, que va fer
passar als “teatreros” una divertida i agradable nit.
El dissabte dia 29, tot i la pluja, es van realitzar
les activitats previstes: visita a l’ecomuseu, dinar
al buffet “La Gava” a Riumar, on es va gaudir dels
productes típics de les nostres terres, l’espectacle
romà dels “Ganxos” de Traiguera, i l’obra del “Grup
escènic de l’Ametlla de Mar” de Nicasi Camps, “El
marit de la Marina es mariner”. Després del sopar
ball fins la matinada.
El diumenge dia 30, es va fer la festa de la sega
d’arròs. Vam poder conèixer com es feia la sega tradicional. Va ser molt interessant ja que la majoria dels
participants no havien vist com es feia. La trobada es
va acabar amb un dinar de germanor i la cloenda.

AVÍS: Ja ha començat una nova temporada de Jornades de Teatre de Tardor. A les botigues del
poble podeu trobar els llibrets amb la programació que hem preparat. No us ho perdeu que enguany
promet: en celebrem la XXXena edició!!!!
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Socis d’Honor del CCR 2012
NOM I COGNOMS:

4.- Algun membre de la seva
família segueix la tradició i
participa en les activitats del
CCR?
Sí, la meva filla i les dos netes també són Socis i participen
en les activitats que es fan.

AMADEO ANTICH SANS
DATA DE NAIXEMENT:
31-3-1927
1.- Què va sentir quan li van comunicar que havia
estat elegit soci d’honor del CCR?
Vaig sentir una gran alegria perquè ja feia temps
que ho esperava i a més aquest any coincideix que
és pubilla del CCR la meua néta.

5.- Quina faceta del Centre Cultural li agrada més?
Les excursions que es feien quan abans estava
el Centre Excursionista, les jornades de teatre que
organitza cada any i també la Diada del Castell que
es fa a les festes.

2.- Quan va començar la seva relació amb el Centre Cultural Recreatiu?
Vaig començar a formar part del CCR quan tenia
vint anys, ja que els meus amics, Claudio Castell i
Antonio Fusté, formaven part d’aquesta entitat i em
van animar per a que m’apuntés. Ara en tinc 85 i calculo que actualment sóc un dels socis més antics que
hi ha.

6.-Té algun suggeriment per fer al CCR?
No, tot bé. Que continuïn com fins ara ja que és
una entitat que al llarg de l’any fa moltes activitats
culturals al poble.
7.- Voldria afegir alguna cosa més?
Voldria donar les gràcies a tota la junta per haver
pensat en mi i pel treball que fan per intentar que les
costums i tradicions del poble segueixin endavant i
no s’acabin mai.

3.- Quins records especials guarda dels primers
anys al CCR?
Guardo molts records, sobretot els teatres que es
feien i el bé que ens ho passàvem tots junts.

Premiats en el XIV Concurs de Pintura Ràpida i Lliure
A la vila d’Ulldecona essent dos quarts d’una del dia 26 d’agost del 2012, es reuneix el Jurat
qualificador del XIV Concurs de Pintura Ràpida i Lliure organitzat pel Centre Cultural Recreatiu,
amb motiu de les Festes Majors de la Vila, format per Fina Salvatella Martínez, Fanny Bordes
Sansano, Rosa Febrer Marquès, Joan Roig Lázaro i Jordi Carapuig Barberá. Actua de Secretari
Manuel Simó Renet.
Una vegada examinats els quadres presentats al concurs, s’acorda atorgar els següents
premis:
MODALITAT OLI I ACRÍLIC
1r. Premi, Ajuntament d’Ulldecona... Tito Figueras
2n. Premi, Castell Seguros............... J. Guillem Catalán
3r. Premi, Gràfiques Montsià............ J.A. Álvarez Pérez
4t. Premi, Hotel-Rest. Bon Lloc....... José Arnau Belén
MODALITAT AQUAREL·LA
1r. Premi, Cafè-Fleca Feliu............ Carlos Ballestero
2n. Premi, Jordi Reverté Vergés... J. Redó Carceller
3r. Premi, INMAR, S.A. ................... Ángel Alandez Ruiz
4t. Premi, LAGRAMA.................... Mercè Gómez Lluna
MODALITAT LLIURE
1r. Premi, JJP, S.A.L........................ Tito Figueras
2n. Premi, SAN ALFONSO .............. Gonzalo Romero
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Premiats en el XLI Concurs de Dibuix Ràpid
A la vila d’Ulldecona, essent dos quarts d’una del dia 25 d’agost de 2012, es reuneix el jurat
qualificador del XLI Concurs de Dibuix Ràpid, format per José Luis Cabañas Vidal, Joan Roig
Lázaro i Jordi Carapuig Barberá.
Examinats els dibuixos presentats pels concursants, per unanimitat decideixen atorgar els
següents premis:
Categoria A – Fins els 5 anys
1r premi	����������� Aroa Cintas
2n premi	���������� Èric Ruiz
3r premi	����������� Eder Fonollosa
Accèssits	��������� Anna Bello
Jan Valls i Martí Càmara

3r premi	����������� María Vidal
Accèssits	��������� Carla Lázaro, Sergi López i Estel Boix
Categoria D – De 10 i 11 anys
1r premi	����������� Eva Sans
2n premi	���������� Paula Poy
3r premi	����������� Dèlia Longoni
Accèssits	��������� Judit Casanova, Marc Lluís i
	������������������������ Yuri Mudriek

Categoria B – De 6 i 7 anys
1r premi	����������� Làia Juan
2n premi	���������� Tais Cebolla
3r premi	����������� Alan Bel
Accèssits	��������� Amira Grigoriu, Anna Fibla i Sara Sans

Categoria E – de 12 i 13 anys
1r premi	����������� Cecília Nofre
2n premi	���������� Sílvia Ferré
3r premi	����������� Paloma Calvo
Accèssits	��������� Paula Callarisa, Anna Pasalamar i
	�������������������������� Judit Ferré

Categoria C – De 8 i 9 anys
1r premi	����������� Lluc Nofre
2n premi	���������� Ingrid Vericat
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Entrevista a la PUBILLA DEL CCR 2012:

ANNA ELÍES ANTICH
1.- Quants anys tens, Anna?
Tinc 17 anys.
2.- A què et dediques?
Aquest any he cursat 1r de Batxillerat en la modalitat de Ciències
Socials i en un futur m’agradaria estudiar econòmiques o alguns cosa
relacionada amb això.
3.- Quines altres coses t’agrada fer en el temps de lleure?
M’agrada sortir amb els amics i també tocar el clarinet ja que és una forma de desconnectar
del dia a dia. A l’estiu m’agrada anar a la piscina i sortir per les nits a prendre la fresca.
4.- Com te veus d’aquí deu o quinze anys?
Tal i com estan les coses avui dia és difícil mirar el futur de manera positiva, però espero
haver acabat els estudis amb èxit i poder treballar del que m’agrada.
5.- Què vas sentir quan et van dir si volies ser la Pubilla del CCR?
Em va fer molta il·lusió que m’ho diguessin i que haguessin pensat en mi. A més, uns dies
desprès li van proposar al meu iaio de ser el Soci d’Honor i això encara em va alegrar més per
a representar aquesta entitat.
6.- Quina relació tens amb aquesta entitat?
Tota la meua família és soci d’aquesta entitat. Des de ben menudes que la meva germana i
jo sortíem a la carrossa de festes i a més sempre hem participat al concurs de Sant Jordi i al
dibuix ràpid.
7.- Com et prepares per les Festes?
Em preparo amb moltes ganes i il·lusió, espero que siguin unes festes inoblidables i que
les gaudeixi al màxim aprofitant aquesta gran oportunitat juntament amb el CCR i les seves
activitats.
8.- Quin acte és el que et fa més il·lusió?
Suposo que com la majoria de les pubilles la nit del pregó ja que és el primer dia que lluïm
els nostres vestits de gala. Actualment ja he participat en dos actes com a pubilla del CCR: la
Diada del Soci i l’encesa de la foguera de la revetlla de Sant Joan, en les quals m’he sentit com
si les festes estesen al caure.
9.- Vols dir alguna cosa més als lectors de la nostra revista?
Que gaudeixin d’aquestes festes i participin als actes que es fan ja que n’hi ha per a tots els
gustos. Bones festes 2012 a tots!!
Moltes gràcies i enhorabona, Anna!

CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA
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Secció
Filatèlica

COL•LECCIONISME
Mesos JULIOL-OCTUBRE

Catedrales. Catedral de Oviedo
Fecha emisión: 13 de julio de 2012.
Estampación: calcografía y offset.
Papel: estucado, engomado, mate y fosforescente.
Tamaño del sello: 28,8 x 40,9 mm.
Tamaño de la hoja bloque: 79,2 x 105,6 mm.
Valor facial sello: 2,90 €
Tirada: 280 mil.

Centenario del Comité Olímpico Español
Fecha emisión: 2 de julio de 2012.
Estampación: offset.
Papel: estucado, engomado y fosforescente.
Tamaño del sello: 40,9 x 28,8 mm.
Valor facial sellos: 0,85 € x 3
Tirada: 300 mil.

Per commemorar el centenari del Comitè Olímpic
Espanyol (COE), s’han posat en circulació tres
segells dedicats a personatges relacionats amb el
moviment olímpic, com són Lucius Minicius Natalis, Gonzalo de Figueroa y Torres i Joan Antonio
Samaranch. El COE té com a funció principal el
desenvolupament i la difusió dels ideals olímpics.

D’estil gòtic flamíger, la catedral d’Oviedo està consagrada a sant Salvador, patró de la ciutat, i és
coneguda com Sancta Ovetensis per les nombroses
relíquies que conserva a la Càmbra Santa.
Al full bloc es reprodueix la façana principal de la
catedral, amb el pòrtic i l’esvelta torre. Al segell
apareix la porta central, amb els arcs de diferents
mides, el frontispici i el trencallums.

Ciencia
Fecha emisión: 11 de julio de 2012.
Estampación: offset.
Papel: estucado, engomado y
fosforescente.
Tamaño del sello: 28,8 x 40,9 mm.
Valor facial sellos: 0,36 € x 2
Tirada: 300 mil.

Emisión conjunta España – Rusia
Fecha emisión: 17 de julio de 2012.
Estampación: offset.
Papel: estucado, engomado y fosforescente.
Tamaño del sello: 28,8 x 40,9 mm.
Valor facial sello: 0,85 € x 2
Tirada: 310 mil.

Dues àrees del saber relacionades entre si, com són la Geologia i la Paleontologia, formen
aquesta emissió dedicada a la
Ciència. El segell dedicat a la
Geologia, presenta una secció
de l’escorça terrestre. El segell
dedicat a la Paleontologia, presenta una capa de sediments
amb trilobits.

Els correus d’Espanya i Rússia posen en circulació
una emissió comuna com a reconeixement mutu
del ric patrimoni artístic i cultural que tenen tots
dos països. Els segells estan dedicats al palau episcopal, a Astorga (Lleó) i l’església del Salvador sobre la Sang Vessada, a Sant Petersburg.
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Micología
Fecha emisión: 6 de septiembre de 2012.
Estampación: offset.
Papel: estucado, engomado y fosforescente.
Tamaño del sello: 40,9 x 28,8 mm.
Valor facial sellos: 0,51 € x 3
Tirada: 300 mil.

Tres bolets formen l’emissió dedicada a la micologia: l’Entoloma lividum, l’Amanita verna i la Calocybe gambosa. L’Entoloma és coneguda també
com a bolet enganyós. És tòxica i una de les que
més intoxicaions provoca. L’Amanita verna és un
bolet blanc i mortal, que surt a la primavera. I la
Calocybe Gambosa té el barret de color blanc, ocre
clar o crema i pot medir fins a 12 cm., és comestible i molt preuada, creix a la primavera als prats i
sempre en grups.

Arte contemporáneo. Manolo Valdés
Fecha emisión: 18 de julio de 2012.
Estampación: offset.
Papel: estucado, engomado y fosforescente.
Tamaño del sello: 28,8 x 40,9 mm.
Tamaño de la hoja bloque: 79,2 x 105,6 mm.
Valor facial sellos: 0,51 € x 4
Tirada: 280 mil.

Catedrales.
Catedral de Palma de Mallorca
Fecha emisión: 10 de setembre de 2012.
Estampación: Offset.
Papel. Estucado, engomado y fosforescente.
Tamaño del sello: 40,9 x 28,8 mm.
Tamaño de la hoja bloque: 79,2 x 105,6 mm.
Valor facial sellos: 2,90 €
Tirada: 280 mil.

Un full bloc amb quatre segells representatius de
la pintura i l’escultura de Manolo Valdés formen
aquesta sèrie dedicada a l’Art Contemporani. Als
segells es reprodueixen dos olis sobre arpillera:
Perfil amb fons blau i Vivianne III, i dues escultures: una versió de marbre de la Infanta Margarita,
de 1995, i una versió de fusta de la Reina Mariana,
de 1982.

La Seu o Catedral de Palma de Mallorca a les Illes
Balears, amb més de 100 metres de llarg i una
alçada interior que supera els 40 metres, està dedicada a l’assumpció de Santa Maria.
Al full bloc es reprodueix una part de la façana
principal, amb les torres i arcsbotants, i al segell,
una vista general del temple presa des de la capçalera.
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EXFILNA 2012

Vías verdes.
Antigua estación de Alcaudete

Fecha emisión: 5 de octubre de 2012.
Estampación: Offset.
Papel. Estucado, engomado y fosforescente.
Tamaño del sello: 28,8 x 40,9 mm.
Tamaño de la hoja bloque: 79,2 x 105,6 mm.
Valor facial sellos: 2,90 €
Tirada: 280 mil.

Fecha emisión: 12 de septiembre de 2012.
Estampación: offset.
Papel: estucado, engomado y fosforescente.
Tamaño del sello: 40,9 x 28,8 mm.
Valor facial sello: 0,70 €
Tirada: 300 mil.

Exfilna és l’exposició filatèlica de caràcter nacional
més important de les que es celebren a Espanya.
La primera presentació va tenir lloc a Madrid el
1963 i des de llavors i al llarg de 50 anys d’existència, s’ha celebrat a diferents poblacions de la
geografia nacional.

Al terme municipal de Jaén
i a l’anomenada Via verda
de l’oli hi ha l’antiga estació d’Alcaudete. Aquesta
estació, que ja no està en
servei, s’ha recuperat com a alberg i lloc d’esbarjo
per als caminants i cicloturistes que circulen pel
vetust traçat ferroviari convertit en via verda.

Moda española 2012
Fecha emisión: 17 de septiembre de 2012.
Estampación: huecograbado con microrelieve.
Papel: estucado, engomado y fosforescente.
Tamaño del sello: 28,8 x 40,9 mm.
Tamaño de la hoja bloque: 105,6 x 150 mm.
Valor facial sellos: 0,85 € x 4
Tirada: 280 mil.

La sèrie Moda espanyola està dedicada al dissenyador Pedro del Hierro, reconegut tant en les
passarel·les nacionals com a les internacionals. Al
segell es reprodueixen imatges cedides per Cortefiel, que apareixen en el catàleg de l’exposició realitzada sobre el dissenyador al Museo del Traje, a
Madrid, on es conserven aquestes peces úniques.
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per Vicent Guimerà Sales

“FIGUES EN PAELLA”
Ingredients:
- Figues
PER A LA LLETADA:

- 1 ou
- 1 mida d’ou de llet
- 1 llima ratllada
- 1 sobre de gasosa
- una mica de farina
Elaboració:
Netejarem les figues i estes les passarem per la farina i després la lletada, pasta que se fa fent
una mescla de tots els ingredients, ha de quedar espessa. Per últim ho fregirem en l’oli ben
calent.
La lletada se sap si està espessa sucant lo dit i la pasta es queda agarrada a ell.



Racó poètic
Mane nobiscum Domine, quia advesperascit

Expirat tempus Paschale

Jesús, me’n vaig a casa, ja es fa tard,
sol me’n vaig a plorar ma trista sort,
que és el no veure vostre dolç esguard
i viure entre les ombres de la mort.
Jesús, la meva casa és molt obscura,
si Vós que sou la llum no l’habiteu;
sóc la més trista i feble criatura,
si Vós únic consol res no em dieu.
Jesús, amor suavíssim matiner,
llum del migdia, anhel de tot mon cor,
estel del dolç capvespre primicer,
veniu al vostre amic, car sens Vós mor.
Jesús, hoste dolcíssim, llum suau,
Pare pietós, ma dolça companyia,
Jesús bo i amorós, Príncep de pau,
Jesús Eucarestia,
oh bell fill de Maria,
resteu amb mi, si el meu hostatge us plau.

Oh Déu, el temps pasqual ha finit ja.
Els jorns de fonda joia són passats.
Ells florien com les roses
sempre fresques del jardí
i ens portaven cants d’aloses
i sentors de romaní.
Ja l’Anyell ha fugit a pasturar
les verdes prades que amb sa sang comprà.
Mes ses petges d’alegria
ha deixat per dolç record:
els qui seguint-lo fan via
occiran com Ell la mort.
Oh bon Jesús, tu qui la Pascua fas,
no t’allunyis de mi, dóna’m ton braç,
perquè sou Vós ma alegria,
tot l’amor i pau del cor,
car sens Vós, fill de Maria,
s’esllangueix plorant i mor.

		

		

MIQUEL QUEROL
Montserrat, 2 febrer 1931
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MIQUEL QUEROL
Montserrat, 30 maig 1931

