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editorial
Teniu a les vostres mans el primer 
número del butlletí d’informació del 
nostre poble.

Aquest butlletí pretén ser una eina 
útil per tal de conèixer de primera mà 
tot el treball que s’està duent a terme 
des dels diferents àmbits del nostre 
municipi. Es pretén donar complida 
informació del que passa al nostre 
Ajuntament, de les inquietuds de la 

nostra gent jove, de les activitats que es realitzen des de la gent gran 
i en defi nitiva de totes les associacions que viuen activament al nostre 
municipi.

Des d’aquí felicito i animo a la gent que fa possible aquest primer número, 
les aportacions són del tot necessàries, per això al ser un butlletí que 
intentarem que sigui trimestral us necessitem a tots per tal de fer-lo tant o 
més dinàmic que el que avui presentem.

Aquest primer número coincideix amb les festes nadalenques i per tant 
us vull desitjar unes bones festes. Al mateix temps, us animo a participar 
en les activitats que durant aquest Nadal es preparen des de la regidoria 
de festes del nostre Ajuntament.

Espero i desitjo que aquest primer número sigui del vostre grat i interès i 
us animo a participar amb el propers números, tots ells, coordinats per la 
Unitat de Promoció i Desenvolupament del nostre Ajuntament.

Xavier Pallarés Povill
Alcalde d’Arnes
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NOTA
El Consell Redactor de la revista 
ha decidit redactar els textos amb 
els trets lingüístics característics del 
nostre català, sempre que siguin 
reconeguts per la norma, és a dir, per 
l’autoritat normativa (Institut d’Estudis 
Catalans), si més no, encara que 
siguin acceptades només com a formes 
d’àmbit restringit. Cal dir també que l’ús 
o no d’aquestes formes lingüístiques 
les tria el propi redactor. 

SOLUCIÓ SOPA DE LLETRES



Obertura de la porta principal 
de l’església de Santa Maria 
Magdalena
La porta principal de l’església de 
Santa Maria Magdalena va ser tapiada 
quan els cotxes de línia van començar 
a passar per dintre de la població.  
Abans s’accedia per una escala que la 
van treure, perquè en aquell moment 
feia nosa al trànsit. El que s’ha fet, 
és obrir novament la porta en forma 
de vidriera, la qual permetrà veure 
l’església per dintre. El projecte ha 
estat subvencionat per la Diputació de 
Tarragona (6.000 €)

Adquisició d’una màquina 
per netejar els carrers del 
municipi
Des del Consell Comarcal de la Terra 
Alta s’ha provis a totes les poblacions 
de la comarca de màquines per a 
netejar els carrers. L’ajuntament ha 
creat un lloc de treball perquè cada 
divendres al matí es netegin els 
carrers.

Rehabilitació de la plaça de 
Catalunya
A la plaça de Catalunya fa més de 40 
anys que no s’ha realitzat cap mena 
d’obra, això ha comportat que tant la 
plaça com els carrers del voltant es 
degradessin. Per això, amb l’ajuda 
del Departament de Cultura de la 
Generalitat, s’ha elaborat un nou 

projecte, basant-
se amb el que era 
abans la plaça de 
la Bassa, que la 
refà totalment i 
canviarà la imatge 
de la plaça actual.

El projecte va 
començar al 
novembre del 
2005, i te un 
pressupost de 
300.000 €, fi nançat 

per l’INCASOL (1% cultural), i per la 
Diputació de Tarragona (Pla d’Acció 
Municipal)

Construcció del polígon 
industrial Les Planes del Riu
La construcció del nou polígon va 
a càrrec de l’Institut Català del Sòl 
(INCASOL) de la Generalitat de 
Catalunya. Es tracta d’un polígon 
industrial amb tots els serveis, preparat 
per a la instal·lació de diferents serveis 
i indústries de la població. Està ubicat 
a la sortida del poble pel carrer Aragó 
direcció Pont de l’Algars, i el seu 
acabament està previst per a fi nals 
d’aquest any 2005. El projecte compta 
amb un pressupost de 1.073.020 €, les 
obres les du a terme l’INCASOL.

Rehabilitació del Casal 
Municipal
L’any 1981 es va construir el Casal 
Municipal, des de llavors ha anat 
funcionant, però amb les noves 
exigències de la llei de riscos, i el 
desgast sofert pel pas del temps, la 
Corporació municipal va decidir dur 
a terme una total restauració de les 
instal·lacions que s’han anat fent per 
fases. 

L’any 2004 es van acabar les obres 
de la planta baixa, amb la construcció 
d’un nou bar i d’una sala d’usos 
múltiples. Abans d’acabar l’any 
2005, fi nalitzaran les obres de la 

primera planta,-segona fase-, amb 
la construcció del bar defi nitiu, i del 
cinema, donant per fi nalitzades unes 
obres que han estat molt importants, 
tant pel pressupost de les mateixes, 
com per l’ús que oferiran uns espais 
que fi ns ara estaven perduts. Aquestes 
obres les ha fi nançat el Departament 
de Governació (Pla d’Obres i Serveis), 
la Diputació de Tarragona, i el FEDER 
(Programa d’ajuts europeus) i han 
costat 541.000€.

Museu de la Mel
El projecte del Museu de la Mel 
s’iniciarà l’any 2007, i serà un centre 
interpretatiu totalment innovador, ja que 
es tractarà d’un museu interactiu on 
s’utilitzaran les noves tecnologies per 
explicar el món de les abelles. Aquest 
projecte el fi nançarà el Departament 
de Governació (Pla d’Obres i serveis 
any 2007) i el FEDER Comarcal.

Millora i condicionament de 
l’enllumenat de la població
Un cop més es tracta de millorar i 
condicionar aquest servei, ja que els 
llums i la instal·lació elèctrica han 
quedat obsolets, i fa que hi hagi una 
gran consum d’energia que repercuteix 
en la factura de l’enllumenat públic. A 
més, el poble ha anat creixent i hi 
ha zones amb molt poca llum. Es 
condicionaran les entrades al poble, el 
carrer de La Font, la plaça de la Vila, 
i diversos carrers del poble. Aquest 
projecte compta amb una subvenció 
de 60.101€ per part de la Diputació de 
Tarragona.

Arranjament del Povet de la 
Neu i el seu entorn, com a 
centre d’interpretació
Per tal de mostrar-lo al públic, es 
netejarà la pedra i els voltants 
del povet, es col·locaran plafons 
indicatius per convertir-lo en un centre 
d’interpretació de la natura. El projecte 
està subvencionat pel Parc Natural 
dels Ports, i el seu pressupost és de 
18.000 €.

Posada en funcionament de 
la nova antena de televisió i 
comunicacions del Calvari.
Per diverses raons l’antena que va 
instal·lar la Generalitat l’any 2002, 
encara no ha entrat en funcionament, 
s’espera que abans de que fi nalitzi 
l’any 2005, aquesta pugui entrar en 
funcionament.

Les festes del 2005 en xifres

Despesa Finançamentnçament

Festa de Santa 
Madrona

6.119,34€ Venda pastes i esmorzar, lloguer 
taules i cadires

1.759€

Aportació Ajuntament 6.119,34€

Festes Majors 56.523,26€ Aportació Popular 9.600€

Barra i Bingo 25.301€

Anuncis programes Festes 2.247€

Tiquets sopar 3.000€

Diputació i Caixa Tarragona 600€

Aportació Ajuntament 15.575,26€

Les piscines del 2005 en xifres

Despesa Finançamentn

Piscina 2005 7.396,22€ Abonaments, tiquets, lloguer bar 10.175€

Superàvit 2.778,78€

informació 
municipal

Tiquet: 5 euros
Inclou: Entrada al ball, 

bossa cotilló i copa cava.
Lloc: Casal d’Arnes

Festa de Cap 
d’Any 2005
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Després de l’estiu, amb l’arribada del 
fred i les primeres pluges, canvie lo 
paisatge i los colors de la comarca 
però la vida als Ports no s’ature. Ben 
al contrari, l’hivern supose una ocasió 
única per redescobrir l’altra cara de les 
nostres muntanyes i boscos i ens oferix 
la possibilitat de realitzar activitats 
exclusives d’estos mesos. Caçadors i 
boletaires ho saben millor que ningú, 
però no són los únics.  

Los Ports fl orixen a l’hivern

Temporada de cacera...

Si hi ha una activitat que marque la 
relació entre los Ports i lo poble durant 
los mesos del fred, esta és la cacera. 
Una pràctica mil·lenària, fortament 
entroncada a les arrels més profundes 
del poble, indispensable per entendre 
la relació entre la comarca i los seus 
habitants al llarg del temps. Més que 
un esport, molt més que una tradició, 
la caça és un fet cultural que il·lustre, 
potser millor que cap altre, los nostres 
orígens i peculiaritats. I quan es parla 
de la caça a Arnes, lo porc senglar (a 
Arnes jabalí) és lo rei.

La caça del jabalí als Ports té les 
seues pròpies regles, molt estrictes. 
Per començar, la direcció tècnica de 
la Reserva Nacional de Caça dels 
Ports establix los dies de batuda amb 
los representants de les diferents 
societats de caçadors, sense que es 
pugue caçar lo jabalí fora d’estos dies. 
En lo cas d’Arnes se reserven cinc 
dies, emmarcats dins de la temporada 
legal (enguany, del nou d’octubre al 
segon diumenge de febrer), per caçar 
a cinc zones diferents: lo Grevolar, Tall 

Cremat, la Vall Negra, lo Mas de Pau i 
l’Escaleta Vella. Los caçadors, a més 
de la llicència de caça, l’assegurança 
i lo permís d’armes, necessiten una 
targeta de participació en batudes i 
un permís diari que prepare lo guarda 
aquell mateix dia.  

Quan toque lo jabalí, los caçadors 
se desperten amb la lluna. Abans, la 
nit anterior, s’han reunit al cafè amb 
la caldereta per a decidir lo lloc de 
la batuda i defi nir les posicions de 
cadascú, així com los barrejadors. 
D’esta manera, amb les primeres llums 
del dia, los caçadors (poden anar-hi de 
deu a seixanta, si bé acostumen a ser 
quinze o vint) enfi len lo camí amb la 
jornada ja ben organitzada. 

Un cop arribats al lloc, comence lo 
moviment. La gent se repartix pels 
llocs assignats i se dispose a esperar, 
mentre los barrejadors solten los 
gossos que han d’espantar los jabalins 
i treure’ls dels seus amagatalls. Tot 
se fa de forma que los animals fugin 
cap on estan los caçadors, amb les 
escopetes a punt. A partir d’aquell 
moment, farà falta paciència, calma, 
una mica de sort... i punteria, clar. 

Però, la cacera no acabe mai en lo tret 
del caçador, després cal fer recompte 
de les peces abatudes, arrossegar-les 
cap als cotxes i remolcs, recollir los 
gossos... Per la tarda, part del grup se 
reunirà de nou en qualsevol garatge 
per pesar-los, espellar-los i treure’n 
les mostres de carn que un veterinari 
analitzarà per certifi car que no patixen 
triquinosis, tuberculosis... (enguany se 
n’han donat alguns casos a la banda 
sud de la reserva, al Barranc de Lloret) 
ni cap altra malaltia perillosa per a 
l’home. 

Si la carn es bona, l’endemà se 
repartirà a parts iguals entre tots 
los caçadors i barrejadors que han 
participat de la batuda. Però si no hi ha 
hagut sort, si los jabalins no han sortit 
o si la punteria no ha acompanyat, 
sempre quedarà lo record viscut d’una 
jornada de companyia i solitud enmig 
de la naturalesa... Algun en té prou 
amb això!

Però no només del jabalí viu la cacera. 
La caça menor està igualment estesa 
a la comarca i té les seues pròpies 
peculiaritats. Esta modalitat és molt 
més senzilla d’organitzar, ja que lo 
caçador acostume a anar sol, i la 
varietat de peces a cobrar resulte 

considerable: al nostre terreny podem 
trobar la llebre, lo conill, la perdiu, lo 
turcàs, lo tord... Això sí, fa falta un 
gos atent a qualsevol animalet que 
pugue sortir, i segurament tindre més 
punteria que en una batuda. Aquí 
toque practicar!   

...temporada de bolets.

Com és lògic, no tothom a Arnes 
participe de la cacera. Això no vol dir 
que los Ports los hi quedon vedats, 
ni molt menys. Hi ha tota una sèrie 
d’activitats ben diferents a fer per 
aquells que no siguen caçadors, 
d’entre les quals destaca especialment 
la collita dels bolets, una altra de les 
activitats estrella de la temporada 
d’hivern. I és que, com diu lo refrany: 
“Per a què es faiguen bolets, han 
d’anar los barranquets”.

L’època dels bolets sol començar 
a fi nals de setembre o principis 
d’octubre, i acabe cap al novembre 
(tot i que alguns anys pot allargar-se 
fi ns al Nadal). No és estrany trobar 
rovellons, bolets de bestiar, brunetes o 
pegaloses quan se cullen les olives... 
Per sortir al bolet no calen permisos 
ni cap preparació específi ca, sinó, en 
paraules dels nostres entrevistats, “una 
bona cistella [les bosses de plàstic i 
galledes estan prohibides], una navalla 
i traceta”. I conèixer los bolets, clar.

Tots ells se poden trobar per qualsevol 
racó del bosc, però cal conèixer-los o 
descobrir-los per un mateix: difícilment 
un boletaire tos explicarà los seus llocs 
favorits. Per als qui en trobon, estes 
són les característiques d’alguns dels 
més apreciats:

 - Bolets de bestiar: de barret marró 
i tronxo blanc-marronós, tenen la 
peculiaritat de què s’ha de pelar lo 
barret i tallar lo tronxo. La millor manera 
de cuinar-los és rostits a la brasa. 

  

- Rovelló: pot tenir o bé un color roig 
(pinetell) o bé un color verdós (rovelló). 
Tant uns com los altres tenen un clotet 
al mig del barret. Un consell: fregidets 
en all i julivert són boníssims!

repor
tatge

caça i bolets
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- Pebrasos: tots blancs, tenen clotet 
com lo rovelló i lo barret aspre. Se fan 
principalment a les carrasques. Molt 
bons en truita! 

- Peus de rata: tenen una forma molt 
peculiar, pareguda a una coral. Són de 
color groc i poden arribar a ser bastant 
grans. Ideals per donar-li un toc 
diferent a la paellada de bolets, però 
compte! Hi ha un peu de rata ‘moreno’ 
que no és bo. 

- Rovellons de tot l’any (també 
anomenats Rossinyols): són petitets 
com la bruneta, de color groc i tenen 
forma de trompeta. Se troben a 
verades i són molt apreciats a la cuina, 
especialment per a arrossos i estofats. 

- Camagrocs: considerat un dels millors 
bolets, tenen lo tronxo molt primet i 
groc i lo barret de color gris-marronós. 
Molta gent los deixa secar abans de 
fi car-los a l’estofat.

A banda d’estos, a la primavera 
podem trobar alguna que altra varietat 
més, com la marúgula o el cabasset. 
Les primeres tenen una forma molt 

estranya, amb lo tronxo doble i blanc i 
lo barret fosc o clar i com un xiprer, i cal 
parar-hi atenció: són molt bones ben 
cuinades, però en cru són tòxiques. 
Los cabassets, per contra, són blancs, 
no tenen tronxo i la seua forma, com 
lo seu nom indica, és la d’un cabàs o 
una cassoleta. Una bona manera de 
cuina’ls és en truita. 
 

I moltes coses més!
Però com dèiem al principi, la caça i 
los bolets només són el principi. Hi ha 
un munt d’activitats per fer als Ports;  
també a l’hivern, per a tots los gustos 
i les persones. Los muntanyistes, 
senderistes i excursionistes 
ocasionals, per exemple, disposen 
d’un bon grapat de rutes per recórrer, 
a peu o en bicicleta, de tots los 
nivells i difi cultats. Si bé és veritat 
que lo temps pot ser imprevisible. 
Però també té el seu encant, ja que 
l’hivern oferix una gamma de colors i 
matisos que pague la pena veure: si 
tos agrada la fotografi a, per exemple, 
difícilment trobareu postals més 
espectaculars que les de certes valls 
i cingles, observats des d’una posició 
elevada (del Coll de Montfort o la 
Clapissa, per exemple) i coberts per un 
impressionant mar de núvols del que 
sobresurt, sobre lo cel clar i fresc, les 
puntes escarpades i tacades de bosc 
de les muntanyes més altes... 

Aquells que estiguen millor preparats 
físicament podran practicar diversos 
esports d’aventura: muntanyisme, 
escalada, barranquisme...Aquells 
qui, per contra, preferixen activitats 
més pausades, o simplement buscon 
passar una tarda tranquil·la en 
companyia dels amics o la família, 
xalaran contemplant lo paisatge o 
fent les rutes més senzilles. Lo cas 
és que, sigue quina sigue la vostra 
condició o les vostres preferències, 
segur que trobareu l’activitat concreta 
que esteu buscant per xalar al màxim 
d’una jornada en plena naturalesa. 
Los Ports, a l’hivern, també tos estan 
esperant. A què espereu vatros?  

Neus Sanromà Samper
Àngel Solé Borrull

Raquel Sabaté Carrique

- Brunetes: petites, amb lo barret gris 
i la resta blanc, són molt fàcils de 
distingir. De les brunetes s’aprofi te tot, 
i són bones en tots los plats i de totes 
les maneres.  

- Pegaloses: en trobem de dos classes, 
la blanca i la vera (més fosca). Són 
baboses, en lo barret molt tancat i lo 
tronxo molt doble, i queden bones se 
cuinon com se cuinon.

- Culroges: tenen lo barret molt roig 
- grana i lo tronxo blanc. Les que són 
tan roges, segons la Maria i Manolo, 
“piquen com un dimoni”. (Abans es 
deia que “al costat d’una culroja, 
sempre hi ha un rovelló” però això 
encara està per demostrar.)

- Crueldes: paregudes a les culroges, 
tenen lo barret i lo tronxo entre rosa i 
blanc i les làmines són blanques com 
la neu. Estan boníssimes!

- Bitxacs: petits, amb lo barret entre gris 
i marró i el tronxo groc, no són massa 
apreciats però donen lo toc especial a 
una paellada de bolets.
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El dia 14 de maig és va presentar blau i calorós, i ens va acompanyar a la celebració de la festa 
de la mel, la qual gaudim per segon any consecutiu. La inauguració de la Festa va anar a càrrec 
del Sr. Antoni Sabaté i Ibarz, coordinador territoria del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya a les Terres de l’Ebre, i l’alcalde Sr. Xavier Pallarès i Povill. 
Aquest any, vam poder gaudir de la tradicional mostra artesana amb 45 estants disposats per 
la plaça de l’ajuntament i els carrers dels voltants. Els tres mil visitants van poder tastar les 
borraines amb mel, casquetes, mel, coc en mel, i molts més productes fets amb la mel d’Arnes, 
com també comprar als diferents estants d’artesania.  Tota la jornada va ser amenitzada amb 
música tradicional i d’animació, cercavila amb gegants, xanquers, taller dels usos de la cera 
i elaboració d’espelmes, xerrades informatives, carpa amb abelles, exposició dels cartells 
presentats al concurs, lliurament de premis, -millor cartell, dibuix infantil, millor estant-, exposició 
de fotografi es, exposició itinerant amb imatges de les Terres de l’Ebre, i per acabar Castells de 
la Colla Castellera  Xiquets de Tarragona.
La instauració de la Festa de la Mel ha donat una empenta a la promoció tant dels productes 
artesans del poble com del turisme. 
La Festa de la Mel ha estat subvencionada pel Pacte de Santes Creus, Diputació de Tarragona, 
Departament de Cultura de la Generalitat, Consell Comarcal de la Terra Alta, la Caixa de 
Tarragona, La Caixa, i ha costat 14.300€.



7



resseguint la paraula...
Arnes: (arna d’abelles), ve del mot llatí URNA, probablement contaminat d’ARCA, d’on ha sorgit este topònim. És el plural 
d’arna: casa de les abelles, entenent que és d’origen artifi cial, propiciada per l’home, per contraposició al rusc, que serie 
la casa natural d’estos insectes. Per tant, és on es refugien i guarden aliment per a l’hivern, on es reproduixen i viuen. Les 
arnes antigues solen ser de canyís o d’escorça surera, i les modernes són caixes de fusta arrenglerades que troben pels 
nostres camps, en llocs assolellats i a recer del cerç. 
Parlen d’este topònim fi lòlegs i estudiosos de la llengua com Enric Moreu-Rey, Joan Coromines, Mossèn Alcover o 
Francesc de Borja Moll.
Aginers: este topònim no compte amb documentació escrita però els arnerols l’utilitzem per designar una partida. Se diu 
que des de sempre ha estat una partida que feia temor. La gent gran explique una llegenda sobre un home que raptave 
gent per aquell indret i matave les seues víctimes per extreure’n el sagí (el greix), per això l’anomenaven lo saginer. Des de 
llavors als xiquets petits quant feien alguna malifeta se’ls feia agafar temor dient-los que venien los saginers. 
Algun tipus de relació hi ha perquè si us fi xeu el nom de  la partida AGINERS i el mot SAGINERS mantenen molta 
semblança fònica, per això podríem insinuar que el nom d’esta partida prové del mot SAGINERS original i que potser, 
degut a la seua  transmissió oral durant els anys, s’ha passat a dir AGINERS caent així la S inicial.

Mª Carme Vallès Foz 

nomenclàtor Joan Miró

Pintor i escultor (1893-1983). És una de les personalitats més rellevants de l’art contemporani a  nivell mundial. Inicià la 
seva formació artística a l’escola de la Llotja de Barcelona (1907). El 1912 ingressà a l’escola Galí. El 1918 realitzà la 
seva primera exposició individual. Cap al 1923 començà a formar-se el seu llenguatge particular, l’anomenat onirisme 
esquemàtic: tintes planes i signes esquemàtics i poètics. Coincidint en alguns punts amb els surrealistes, es va incorporar 
en aquest moviment.A partir dels anys 30, començà a utilitzar tècniques noves com el collage, l’escultura, i a partir 
de la dècada dels 40 la ceràmica. Amb el pas del temps el seu llenguatge es radicalitzà – un exemple n’és la sèrie 
Constel·lacions de 1940- i consolidà la seva mitologia particular: lluna, sol, estel, peu, dona, elements fàl·lics i femenins. 
El 1941 es realitzà la seva primera gran retrospectiva en el MOMA de Nova York i el 1947 amb l’exposició d’A. Maeght va 
assolir la consagració defi nitiva. A Barcelona cal esmentar les seves exposicions de 1968 i  1969 i la creació de la Fundació 
Miró (1975). Respecte l’escultura i la ceràmica, entre altres treballs, destaquen el mural de l’aeroport de Barcelona (1970) 
i l’escultura monumental Dona i ocell (1982), situada al Parc de l’Escorxador de Barcelona.

Laia Samper Samper

recordem... el 1980
En el nostre primer número hem volgut recordar els fets més rellevants que succeiren a Arnes, a Catalunya i al món en 
general fa vint-i-cinc anys, l’any 1980. A Catalunya , políticament, fou un any ple de canvis. El senyor Francesc Farreras era 
el president accidental del Parlament de Catalunya i el president a l’exili de la Generalitat era el senyor Josep Tarradellas, 
el qual vivia a Mèxic. El 20 de maig i van haver-hi eleccions: fou escollit com a President del Parlament de Catalunya el 
senyor Heribert Barrera i com a president de la Generalitat el senyor Jordi Pujol. El president del Govern era el senyor 
Adolfo Suarez. També va ser un any olímpic, els Jocs d’Hivern van celebrar-se als Estats Units, a Lake Placid  i els d’estiu 
a Moscou. El Barça començà l’any amb Ladislao Kubala com a entrenador i acabà amb Helenio Herrera entrenant l’equip. 
Police, Julio Iglesias, Chuck Berry i los Reveldes van omplir el Palau Municipal d’Esports de Barcelona. A la Monumental, 
amb gran èxit, va tocar Bob Marley. Al Paral·lel s’inaugurava la discoteca Studio 54.L’any va fi nalitzar amb la trista noticia 
de l´assasinat de John Lennon. A Arnes  el més destacat de l’any fou el gran nombre de naixements. Van venir al món 

l’Àngel Solé, Pere Cruz, la Neus Sanromà, la Gemma Solé, 
Xavier Creix, la Mireia Solé i la Eva Arrufat. Per completar el 
quadre de naixements també hem de comptar amb tots els 
naixements de fi lls del poble els quals viuen fora i vénen els 
cap de setmana o per les vacances, com són la Sílvia Borao, 
la Sílvia Lleonart, Marc Samper, Lluís Llanes, Anna Xaubet, 
Jordi Cuello, Judith Fonollosa i la Laia Samper (perdoneu si 
hem deixo algú). Aquell any es van casar la Gemma Cabanes 
i Miquel Cuello, la Mª Cinta Julve i el Josep Ramon Samper i la 
Mª Lluïsa Bayot i l´Albert Borrull. L’alcalde era Josep Viña i a 
festes vam tenir l’actuació de la Trinca al frontó municipal. Fou 
el primer any de pubilles infantils les quals van ser la Mercè 
Clúa, la Julieta Borrull i l’Eva Pallarès. La pubilla del 80 va ser 
la Pili Pallarès i les damisel·les la Maria Cinta Guimerà i la Nati 
Foz.     Marta Samper Samper
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actua 
litat

Acte de col·locació de la 
primera pedra del “Vilar Rural 
d’Arnes”

El dijous, 3 de novembre a les dotze 
hores va tenir lloc l’acte de col·locació 
de la primera pedra del “Vilar Rural 
d’Arnes”, presidit pel Sr. Ramon 
Bagó, president del GRUP i  pel Sr. 
Xavier Pallarès, alcalde d’Arnes, amb 
la presència del Sr. Joan Aregio, 
president de la Diputació de Tarragona 
i del Sr. Josep Maria Navarro, 
subdirector general de Turisme.

El Vilar Rural d’Arnes és el tercer 
projecte dins de la línia d’allotjaments 
rurals que potencia el GRUP SEHRS 
al territori català – primer va ser el de 
Cardona al Bages i seguidament el de 
Sant Hilari i Sacalm  a la Selva.

La inversió prevista és de 10 milions 
d’euros i es preveu que les obres 
fi nalitzin a la primavera del 2007. Serà 
una gran oportunitat pel poble d’Arnes, 
ja que generarà 40 llocs de treballs 
directes, i impulsarà noves inversions 
al municipi.

Serà un hotel de quatre estrelles, 
de 95 habitacions (dobles, triples, 
quàdruples i comunicades per a 
famílies) amb bany complet (dutxa 
o banyera), eixugacabells, TV 
amb connexió via satèl·lit, telèfon, 
connexió a internet, calefacció i aire 
condicionat i 3 habitacions suite. 

Restaurant, bar, cafeteria, sales per 
a reunions i celebracions, piscina per 
adults, -coberta i climatitzada-, piscina 
descoberta per a infants, spa (sauna, 
hidromassatge...), gimnàs, mirador, 
pàrking, botiga, sala de jocs, sala 
d’audiovisuals, petita granja i hortet, 
petit estany amb aneguets, equip 
de monitors. Espais adequats per a 
persones amb mobilitat reduïda.

Curs d’iniciació a l’apicultura 
a Arnes

El 31d’octubre a la vila d’Arnes va 
començar un curs gratuït d’iniciació 
a l’apicultura,  amb una durada de 
80 hores, que fi nalitzarà al febrer de 
2006. 

L’organització del curs està inclosa 
dins de la línia d’actuació de 
l’ajuntament d’Arnes per a potenciar 
el sector apícola, i compta amb el 
cofi nançament del Pacte de Santes 
Creus.

El curs està dividit en dos blocs, un 
teòric i un altre pràctic, amb sortides a 
arneres del Port. El nombre d’inscrits i 
el grau d’assistència al curs es poden 
qualifi car de molt exitosos, ja que són 
vint-i-quatre alumnes que provenen 
d’indrets de Catalunya ben llunyans: 
Hospitalet de Llobregat, L’Arboç, 
Arnes, St. Esteve Sesrovires, Móra 
d’Ebre, Ascó, Bot, Horta de Sant Joan, 
Marçà, Sant Joan Despí i Barcelona.

El professor, Sr.Juan Mª Llorenç, 
ens delecta amb les seues classes 
amenes sobre: l’eixam d’abelles, 
individus, tasques, organització social. 
Diferents models d´ arnes i diferents 
sistemes de treballs. Diferents tipus 
de fl ors i de mels, altres productes i 
subproductes de l´eixam. Importància 
de la polinització silvestre i de cultius 
agrícoles. Tractaments i desinfecció, 
sanitat, higiene i profi laxi. El pròpolis 
antibiòtic natural. Fer eixams i nuclis 
per la venda.  Seguretat i manipulació 
en el treball. La varroasi, lluita 
integrada. Legislació i subvencions. 

Alimentació. Pràctiques a l´arnera.
Alumnes de l’escola pública 
La Miranda. Curs 2005-2006.

Els alumnes del curs 2005-2006 són, 
- primera fi la-, Kilian Bosque Almestoy 
(P-3), Xavier Clua Solé (P-4), Billy 
Wass (1è), Maite Boldó Sabaté (P-
4), - segona fi la - M. Cinta Miralles 
Pegueroles (1è), Marina Omella 
Lleonart (P-5), Laia Foz Borrull (P-
5), Gemma Llombart Alcoverro (1è, 
Rita Muñoz Pallarès (P-5), Martin 
Alejandro Guillen Zambrano (5è), 
- tercera fi la - Eloi Almestoy Llombart 
(6è), Pau Pallarès Ibañez (5è), Tània 
Bosque Almestoy (5è), Ariadna Sabaté 
Llusà (2n), Mathieu Wass (3è), Maria 
Meseguer Guimerà (5è), i la Cristina 
Omella Lleonart (4t).

Art Jove a les Terres de 
l’Ebre

Una de les principals difi cultats que 
les joves i els joves artistes tenen 
a l’hora d’anar-se introduint en els 
circuits artístics i comercials és trobar 
un espai digne on fer conèixer la seua 
obra i que la difusió d’aquesta estigui 
ben orientada. La Secretaria General 
de Joventut posa Art Jove al servei 
dels joves que volen fer de la creació 
artística la seua professió (amb totes 
les reserves que el terme professió 
comporta quan ens referim al món de 
l’art).
 
És precisament per aquesta vocació 
de suport a la professionalització que 
Art Jove a les Terres de l’Ebre vetlla 
perquè l’obra que s’hi exposa sigui 
d’una qualitat elevada i tingui una 
maduresa i una amplitud sufi cients.

Més  informació: AODL Ajuntament 
d’Arnes o a la pàgina web 
www6.gencat.net/joventut/catala/sgj/
agenda/agenda/agenda228.htm
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Sortint d’Arnes agafarem el camí del Port direcció (Toll del Vidre) Mas de Pau. 
Seguirem el camí fi ns al riuet de les Valls, abans de passar el pontet on s’uneixen 
l’Algars i el riu de les Valls, a mà esquerra hi ha una petita esplanada on es pot 
deixar el cotxe i d’on surt el camí i desprès sender  que ens portarà pel marge 
esquerre (pujant)  pel riu fi ns al Mas de les Valls.
Pel sender, evident en tot el tram, se poden contemplar unes magnífi ques 
vistes.
Primer de tot, al davant trobarem el cim del Blau (842 m) és el primer dels cims 
de la serralada de la Ballestera (esta ens acompanye en tot el sender fi ns arribar 
dins de la Vall, ja que l’anem fl anquejant per davall).
El segon del cims d’esta serralada és la Roca Grossa, la qual conforme el centre 
de la serralada. Passarem per davall i seguirem el sender tocant el riu.
Mirant a l’altra riba del riu (a la dreta) i al cap d’amunt veiem el Molló (878 m).
Seguin el sender veurem un mas en ruïnes a la riba dreta, és el Mas del Botzut. 
Tocant el riu entrem a una  gran esplanada, a l’esquerra, al capdamunt, hi veiem 
les ruïnes del Mas de les Valls (30’). En este punt hem de creuar el riu, un cop 
creuat el sender es divideix en dos, a l’esquerra ens portarie al Coll de Miralles, 
nosaltres en este itinerari hem de seguir el dret, que ens portarà al Coll de Xertò. 
Aquí el sender va ascendint fi ns arribar al capdamunt del Coll, tot pujant a la 
nostra dreta tenim unes enormes parets de roca (la Clapissa) on el seu punt mes 
alt és de 918m. Aproximadament en uns 20 minuts estem a dalt de Coll. Ara tot 
és baixada fi ns al riu Algars, i quan arribem al riu seguim el camí a la dreta que 
ens porta al Toll del Vidre. Hem de seguir el camí que ens portarà fi ns al cotxe.
Temps aproximat itinerari: 1’30’
Desnivell: 200 m.
Itinerari circular fàcil i ben senyalitzat.

                                       Marc Miralles Bel

ruta mas de les valls - coll de xertò - toll del  
             vidre

ELABORACIÓ
Netegem el rap, el tallem a rodanxes i el salpebrem. Seguidament el fregim 
en una cassola, sense enfarinar, que no quedo daurat. Retirem el rap de la 
cassola.
Amb el mateix oli, sofregirem la ceba picada fi na i els alls picats i ho courem tot, 
remenant-ho una mica, per a què no es cremo. Hi afegirem el vi blanc, el suquet 
de peix i el rap. Ho corregirem de sal i pebre, després de posar-hi les avellanes. 
Després passarem els bolets per la paella amb una mica d’oli, una escalunya 
tallada ben fi na i sal. I quan s’haigue evaporat l’aigua, que hauran fet els bolets, 
els posarem a la cassola. Es courà tot junt uns 10 minuts. I ja està llest per servir. 
BON PROFIT !!

vi Per acompanyar este deliciós plat què millor que un vi, i millor si és de 
la zona, com el “Suprem blanc”, fet de les nostres vinyes junt amb les de Villalba 
dels Arcs, elaborat de macabeu i garnatxa blanca. En boca és ampli, carnós, 
suau, equilibrat, ben afruitat, en resum una delícia al paladar.
       Esther Miralles Bel

cuina rap amb 
avellanes i assortiment de bolets

INGREDIENTS
1 coa de rap d’1 Kg.
750 c/c de caldo de peix
100 g de farina
2 alls pelats
1 escalunya
250 g de bolets variats

50 g d’avellanes torrades i picades
1 ceba mitjana
1 copa de vi blanc
oli d’oliva
pebre

fl ora del 
port
A continuació els mostrem tres pins 
característics dels ports de Beseit

Pi rojal - Pinus sylvestris
Ocupa els punts més alts dels 
pics, normalment per damunt 
dels 1000m. Pot tenir fi ns als 
40m d’altura. Es distingeix 

dels altres pins dels Ports a partir dels 
següents criteris: 
- Color del tronc vermellós o gris 
rosaci, més accentuat en la part alta 
del tronc, on es desprèn l’escorça en 
làmines.
- Les ramifi cacions són escasses i 
aquestes comencen a bastant altura 
del sòl.
- Fulles dobles, petites i punxents (no 
més de 6cm), i pinyes còniques també 
petites, d’uns 6cm de longitud.

Pi negral - Pinus nigra
Se situen entre els 800 i els 
1.200 m d’altura. Pot arribar 
fi ns a 30m d’altura. Per 
diferenciar-lo dels altres pins, 

s’han d’observar primer les pinyes, 
aquestes són petites i còniques (fi ns 
8cm).  Las fulles en aquest cas no 
seran un tret diferenciador, ja que la 
seva longitud abraça des dels 8cm 
fi ns els 20m. Encara que si seran 
punxents. L’escorça si que serà 
característica, ja que aquesta tindrà 
un color grisenc clar amb profunds 
solcs foscos.

Pi blanc o sapi - Pinus 
halepensis
És el més comú i habitual 
dels nostres pins, per la seva 
resistència a la sequera, 

ocupant la majoria del territori fi ns 
altituds que solen arribar fi ns als 800-
900m. És fàcil diferenciar-lo, sobretot 
perquè presenta una copa irregular, 
així com per la poca altura del seu 
ramatge respecte al nivell del sòl, i no 
sobrepassa els 20m. Les fulles, d’un 
verd intens, son fl exibles i toves i no 
solen ser més grans de 10 cm. Amb 
la edat, l’escorça es desprèn deixant 
capes de color terrós-vermellós. Las 
pinyes són còniques i molt abundants, 
de mida mitjana entre 8-12 cm  de 
longitud.            Laia Samper Samper
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telèfons 
d’interès
Ajuntament d’Arnes
977 435 134
Consultori mèdic
977 435 725
Farmàcia
977 435 389
CAP de Gandesa
977 420 965
Escola pública La Miranda
977 435 467
Servei d’ambulàncies
977 503 494
Bus Hife
977 119 814
Renfe
902 240 202
Taxi Arnes
977 435 357
Mossos d’esquadra
977 503 685
Guàrdia Civil
062
Bombers i emergències
112
Hospital Verge de la Cinta
977 519 100
Hospital Móra d’Ebre
977 401 863

Restaurants
Can Barrina
977 435 137
Les Roques
606 354 413
Petit Cabirol
977 435 655

Bars
Bar Bonaire
977 435 220
Casal d’Arnes
977 435 522

Turisme Rural- 
Hostals-Campings
Cal Badat
977 435 386
Cal Gorro
977 435 164
Hort de Fortunyo
977 435 155
La Premsa
977 435 392
Les Valletes
977 435 140
Lo Celler
977 435 139
Lo Corral
977 435 629
Sant Roc
977 435 155

Hostal Can Barrina
977 435 137
Càmping els Ports
977 435 560

Guies turístics i esports
Guies del Port
977 435 515
Rural Sport d’Arnes
977 435 229

Serveis
Caixa Tarragona
977 435 442
Construccions Barrina
977 435 028
Construccions Ferrer Pallarès
977 435 117
Construccions Pallarès Solé 
Pallarès
977 435 392
Construccions Sabaté
977 435 688
Construccions Viña-Sancho S.L
977 435 518
Excavacions Perfecto Sabaté
977 435 330
Fusteria Asens SL
977 435 144
Perruqueria Amèlia
977 435 380
Roba de Casa Pilar
977 435 167

Sallen Pintor
977 435 029
Taller Mecànic – Ferrer; Eusebi
977 435 211
Transports Àngel Muñoz
977 435 118
Transvins Muñoz, S.L
977 435 156

Comerços
Alimentació Mª Cinta
977 435 690
Carnisseria Julve
977 435 371
Casa Foz (alimentació)
977 435 196
Celler Clua
977 435 139
Coaliment
977 435 188
Cooperativa agrícola  
Agrobotiga
977 435 542
Forn de Pa Lourdes
977 435 160
Forn de Pa Miralles
977 435 135

Productes artesans
Casa Pallarès. Espelmes
977 435 517
L’Encrusa. Ferro i Forja
977 435 086

horaris
Ajuntament d’Arnes
De dilluns a divendres de 8h a 15h

Biblioteca
Dimarts i divendres a la tarda.
Divendres a la nit (22h) projecció
de diapositives. 

CAP
Consulta infermera
Dilluns, dimarts i dijous a les 10h
Dimecres i divendres a les 12h
Consulta Dra. Rivera
De dilluns a divendres de 10h a 10:30h
receptes
Consulta a partir de les 10:30h

Correus  
De dilluns a divendres de 9 a 9:45 
i de 10:15 a 10:45
Dissabtes (lliurament urgent) de 9  a 10

Escombraries hivern
Dilluns matí
Dimarts, dijous i dissabte a la tarda/nit.

Farmàcia
De dilluns a divendres
De 9:30 a 13:30 i de 17 a 20h

Màquina neteja carrers
Divendres al matí

Mercat
Divendres al matí

Peix
Divendres de 8h a 11h

Telecentre i Punt d’informació
Dilluns, dimarts i dijous 8h a 15h
Dimecres i divendres de 8h a 13h
i de 16h a 19h

passatemps
A la sopa de lletres 
s’amaguen 10 noms 
de bolets comestibles 
que es poden trobar al 
port. Aneu en compte 
perquè estan en totes 
direccions!

Laia Samper Samper
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entrevistes
LLUIS BORRULL LLOMBART(43 anys).
President de la Societat de Caçadors d’Arnes

“Proveu-ho, que tos agradarà” 
Quants anys fa que ets President?  Fa 3 anys que tinc lo càrrec, i caço des 
dels 8 anys.
Quants socis hi ha a la Societat?  Uns 60 aproximadament, però actius 
constants uns 40 o 45.
Quina és la mitjana d’edat dels socis?  Un 70% són majors de 40 anys.
Cal ser major d’edat per anar a caçar?  No necessàriament, en 16 anys se pot 
anar acompanyat del pare o tutor, tenint permís d’arma.

Quin és lo caçador més vell?  Juanito Llombart (Nelo). I lo caçador més jove? Llorenç Borrull 
(Barrina).
Feu alguna cosa per atraure als jabalins? Si. Uns dos mesos abans de començar la cacera, 
als llocs puntuals se tire panís per a què els jabalins se quedon a la zona. Ara ne tirem a tres: als 
Barrancs, i a dins de la Reserva, al Grevolà i al de Minguet.
Quin va ser lo tant per cent de jabalins matats la campanya anterior?  En total se van matar 48 
jabalins, un 30% més que l’any anterior.
Com animaries a algú per a què es fes caçador? Proveu-ho que tos agradarà.
Després de la batuda i neteja de la carn, com se repartix? Se fan lots, més o menys iguals,  numerats 
i llavors cada caçador trie un número.

MANOLO AMARGÓS (72 anys) i MARIA FOZ SERRAT (81 anys).
Boletaires afi cionats.

“ La culroja és piquenta com un dimoni, i lo rovelló lletós també” 
Quins bolets trobem pel Port?  Bolets de bestiar, rovelló, rovellons de tot l’any, 
cruelda, pegalosa, camagroc, pebrassos, marúgula,  peu de rata i  bruneta.
Quina és l’època del bolet?  Los dos van dir que des de fi nals de Setembre a 
fi nals de Novembre. 
Maria:  alguns anys a Nadal hem collit brunetes i bolets de bestiar, si no ha fet 
molt fred. 
Manolo:  moltes vegades anant a les olives se collien rovellons, bolets de 

bestiar, brunetes i pegaloses.
Us en recordeu dels millors llocs?  
Manolo:  del Mas de Jordi al Mas de Josepó i tot lo del Tou n’estave ple. 
Maria:  si ara anés al Mas de Pau i al Mas de Llosero ompliria la cistella.
Com aniríeu a buscar bolets, sols o acompanyats?  Los dos coincidixen en dir que es va millor 
acompanyat per si passe alguna cosa. 
Maria: ara menys perquè abans pel Port sempre hi havie gent, però ara no.
Manolo:  abans sempre que podia anava sol (per no ensenyar los llocs), però ara no pot ser.
Quins bolets tos agraden més? 
Maria:  rovellons de tot l’any i la bruneta.
Manolo:  tots, especialment lo camagroc, que abans no s’agarrave perquè no se sabie si ere bò. 
N’hi ha algun de venenós? Lo bolet d’oliver és lo més dolent.
Maria:  la culroja (de color més roig)  és piquenta com un dimoni. 
Manolo:  I los rovellons lletosos també.      Neus Sanromà Samper

Àngel Solé Borrull
Raquel Sabaté Carrique
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