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Absis de l’església del Sant Esperit l’any 1870.  
Dibuix de Mateu Avellaneda.

eDItORIAl
Si bé és cert que la principal activitat de qualsevulla 
entitat  civil o cultural és la que afecta els seus 
propis associats, també ho és, i tan important, la 
de donar-la a conèixer i estendre-la a la resta de 
la ciutadania, i sensibilitzar-la. I diria encara més: 
intentar engrescar-la perquè participi activament 
amb nosaltres i entre nosaltres.

La cultura, des de totes les seves i variades 
vessants, és un factor  indispensable i essencial 
per al progrés de la humanitat i, en especial, 
pel que correspon a l’alliberament de l’home. 
Si nosaltres hem trobat un element actiu, com 
és la riquesa que comporta el col·leccionisme 
i les seves variades vessants, com a ciutadans 
compromesos ens cal fer-la conèixer dins les 
nostres possibilitats.

I tenim ocasions per fer-ho, com ara ha estat per 
la Diada de Sant Jordi amb la parada de llibres 
vells sobre Terrassa i sobre col·leccionisme 
que vàrem posar a la plaça Vella, per cert molt 
concorreguda.

INclOu lA sepARAtA cOl·leccIONAble

“lA esMeRAlDA. eNtReFOlRe I eMbAstAt D’uN cOMeRç”

I lA RelAcIó De lOts peR Al pROpeR INteRcANvI subhAstA
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Ara, a més, tindrem altres possibilitats per 
continuar fent aquesta feina divulgadora, com 
serà el “canvi de cromos” o l’intercanvi subhasta,  
que tindrà lloc a la nostra seu social el proper 
dissabte 21 de maig a les 6 de la tarda.

També, l’exposició sobre cartells, documents 
i altres objectes en relació amb la Guerra 
Civil que s’exposaran al Centre Cultural la 
primera quinzena de setembre i de la qual serà 
comissària la senyora Ana Fernández. 

Aquests actes culturals han de servir-nos a tots 
nosaltres perquè ens donin, com ja hem dit,  
l’oportunitat de divulgar les nostres activitats 

Per a CONSULTES i DELEGACIÓ D’ORDRES per a 
l’intercanvi subhasta  adreceu-vos al seu director, 
Rafel Comes, els dies i hores d’examen dels lots o 
bé als telèfons 937 832 682 i 656 542 725.

el cOl·leccIONIsMe  
A INteRNet 
per Santi Rius - srcterrassa@gmail.com

Hola, amics! Aquesta secció que avui iniciem té 
l’objectiu de fer-vos descobrir espais al web on 
trobareu aspectes relacionats amb l’ampli món  del 
col·leccionisme. Igualment, us proposo que aporteu 
els vostres suggeriments a l’adreça del Grup:  
elgrup@josoc.cat.

1. cÀNtIRs

El primer que us vull destacar és un web d’una 
col·lecció particular de prop de mil càntirs 
ubicada a la petita localitat de Solivella. 
h t t p : / / w w w . s o l i v e l l a . c o m / r o s i t a /
entradacantirs.htm 

Tal com diu en un dels seus versos: 
“Si voleu beure amb un càntir
a Solivella heu d’anar,
perquè de càntirs al nostre poble,
mai no ens en podran faltar.”

Per completar el tema dels càntirs us proposo 
la visita virtual al Museu del Càntir d’Argentona,  
http://www.museucantir.org/ . I si voleu anar 
una mica més lluny, la del Museu del Càntir de 
Toral de los Guzmanes, al qual, com a curiositat, 
veureu que li van atorgar un World Record 
Guinness l’any 1991.

INteRcANvI subhAstA
DISSABTE 21 DE MAIG, A LES 6 DE LA TARDA, 
INTERCANVI SUBHASTA

A la seu del Grup. En aquest butlletí incloem 
la relació de lots amb els preus de sortida. 
Aquesta és la subhasta de més nivell de les que 
hem organitzat. Com sempre, hem procurat que 
hi hagi lots de col·leccionisme divers:  Guerra 
Civil, àlbums de cromos, Montserrat, Barça i 
ventalls de Festa Major i Confraria del Sant Crist 
de Terrassa, per citar-ne alguns, són temes que 
interessen el col·leccionista més avançat.

LOTS A PREU FIX. A més dels  lots de subhasta, 
n’hi haurà també una bona quantitat a  preu fix 
que no consten a la relació i que, per tant, heu 
d’examinar personalment per decidir els que 
puguin ser del vostre interès.

EXAMEN DELS LOTS. Els de la subhasta 
podran examinar-se i els de preu fix, si us 
interessen, ja els podreu adquirir els dimecres 
i divendres de l’11 al 20 de maig de 6 a 9 de la 
tarda i el mateix dia de l’intercanvi subhasta, 
el dissabte 21 de maig, de les 4  a ¾ de 6  de 
la tarda.

REPESCA. Els lots de preu fix no venuts i els 
lots no adjudicats de l’intercanvi subhasta es 
podran adquirir el dimecres 24 de maig de 6 a 9 
de la tarda al preu de sortida.

CONSULTES I DELEGACIÓ D’ORDRES. 
Recordem als qui no pugueu assistir a l’intercanvi 
subhasta que podeu delegar les vostres ordres al 
Grup. Recordem que, a un mateix preu d’oferta, 
les ordres delegades tenen preferència a les 
dels presents a la seu social i que entre dues 
ordres delegades pel mateix preu té preferència 
la primera que s’hagi rebut. 

portant-hi amics i coneguts, i, de passada, i per 
què no, fent-los socis.

Finalment, volem dir-vos que encetem una 
segona època en la  comunicació amb els socis 
i la societat en general. Es tracta d’un nou format 
i esquema de butlletí social més participatiu i a 
la vegada divulgador de les activitats pròpies 
i del món del col·leccionisme en general. Tot 
plegat en un afany de posar el nostre fer i saber 
al servei de la societat, tal com vam manifestar 
a l’alcalde en la nostra recent visita. Qualsevol 
suggeriment serà ben rebut, no en dubteu!
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Igualment interessant és el Museu del Càntir 
de Villena, amb una col·lecció particular de 
més de mil càntirs de tot el món, http://www.
museodelbotijo.com/

Un altre espai digne de visitar és el Museo del 
Cántaro de Viloria la Buena, de Valladolid, http://
www.valorialabuena.com/museodelcantaro, 
on trobarem la col·lecció de Gabriel Calvo i 
Margarita Martínez. En aquest espai recomano 
visitar les pàgines on ens parla de la història 
dels càntirs, l’origen dels terrissaires, els 
diferents tipus de càntirs i fins i tot del món de 
les tradicions i els càntirs. Sens dubte un bon 
espai per passar-hi una estona i aprendre coses 
que desconeixíem.

Viatjant a França ens podem trobar l’espai 
http://www.grecam.org/, on el GRECAM 
(Grup d’Investigació –Recherche–Etnogràfica, 
Ceramològica i Arqueològica en el Migdia 
Tolosà) ens mostrarà una col·lecció de càntirs 
i altres utensilis, especialment de la zona del 
Llenguadoc.

Vidre català.  
Càntir del segle XV elaborat per artesans del vidre.

I per finalitzar, i com a nota històrica, voldria 
explicar que l’origen del càntir el trobem a la 
zona de Mesopotàmia, on es van fer els primers 
càntirs vidriats sobre el tercer mil·lenni abans de 
la nostra era”.

NOtícIes
S’HA INSCRIT al  Registre del Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya la Junta 
Directiva del Grup. Tot fa pensar que no s’havia 
fet des de l’any 1966. Hem pogut conservar el 
núm. 94 d’inscripció al Registre d’Associacions. 
Avui, a Catalunya, n’hi ha pel cap baix unes 
30.000.

L’ALCALDE, Pere Navarro,  i el regidor de Cultura, 
Amadeu Aguado, han  rebut una representació 
de la nova Junta del Grup. En la visita se li va 
exposar la trajectòria de l’entitat i les activitats 
futures: la participació  a la Fira de Sant Jordi,  
el proper intercanvi subhasta, la propera 
edició de la història del Grup, l’exposició del 
mes de setembre sobre la guerra civil, la nova 
periodicitat bimensual del butlletí de l’entitat 
amb nou format i noves seccions, l’arranjament 
de la seu social, la campanya de captació de 
socis que estem preparant i el rellançament del 
mercat de col·leccionisme.

LA JUNTA s’ha reunit per estudiar i decidir 
diversos temes. Entre aquests hi ha la regulació 
del mercat dels diumenges i la celebració de 
nous mercats puntuals al llarg de l’any, tot per 
tal de fomentar el col·leccionisme entre els 
terrassencs.

LA FESTA DE SANT JORDI. Vam ser presents com 
a entitat a la plaça Vella en una nova projecció 
més institucional del Grup. Hem estrenat vela i 
taula, on exposàvem i veníem llibres de Terrassa 
i d’altres propis de col·leccionisme. La parada 
va ser atesa de  les 9 del matí a les  8 del vespre 
per diferents socis del Grup.

CARPETA PER A LES SEPARATES. 
Recordem als socis que hi estiguin interessats 
que ens la demanin, ja que depenent del nombre 
d’interessats farem una cosa o una altra.

AUCA DE PEDAGOGIA DE L’ESPECTACLE. Ens 
la podeu demanar i passar a recollir pel Grup a 
partir del dia 1 de juny. La podeu demanar fins 
al dia abans.

CORREUS A MATADEPERA. Aquest és el rètol 
que va aparèixer a la bústia de  Correus  de la 
plaça de Cal Baldiró a Matadepera. Ja veieu quin 
és el coneixement de les llengües de l’Estat que 
tenen els espanyols. Han confós el català amb 
el gallec. Ni amb el bilingüisme l’encerten!

ELS DIARIS I LES REVISTES QUE ES REBEN  
i que són a disposició de tots els socis són  
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Diari de Terrassa i Aterrassa+.  Aquests dos 
periòdics estaran a disposició dels socis  
durant trenta dies  per tal que si algú en 
cerca algun d’endarrerit sàpiga que el 
pot trobar. Passat aquest període, aniran al 
contenidor de reciclatge. Les revistes que 
rebem són:  El Eco filatélico y numismático, La 
veu del col·leccionista (editat pel Cercle Català 
de Col·leccionisme de Sant Feliu de Llobregat), 
El troc Butlletí de col·leccionisme (edició 
bimensual de l’Associació per a la Promoció 
del Col·leccionisme) i Girona Filatèlica Butlletí 
Intersocial (editat per la Societat Filatèlica 
Gironina). Tots són a la vostra disposició a la 
seu social.

MARIA SALOM I TORRES ens va deixar el 
proppassat 24 de febrer, a l’edat de noranta-
dos anys.  Sòcia del Grup, la Maria tenia una 
col·lecció filatèlica que havia creat el seu 
difunt marit Jaume Marcet i Gibert, i també 
col·leccionava cistellets de miniatura. Era filla 
de Pere Salom i Morera, fabricant, escriptor i 
polític catalanista que havia estat alcalde de la 
ciutat per l’Associació Nacionalista fins que el 

les NOstRes DÈRIes 
Manel Ros i Calsina entrevista a Jaume Canyameres 

“lA gueRRA cIvIl és el gRAN cONFlIcte que hA MARcAt les NOstRes vIDes.”

1923, a conseqüència del cop d’Estat de Primo 
de Rivera, fou destituït per “separatista”. El Grup 
li dedicà una de les seves separates. Creiem 
que s’havia merescut un lloc en el nomenclàtor 
ciutadà. Seria un acte de justícia, encara que 
no hauria arribat a veure’l la Maria. Descansi en 
pau. (RCE)

ELADI INVERS I PURULL també ens va deixar a 
primers de març. Des d’aquí fem arribar el més 
sentit condol a la seva família.

Jaume Canyameres i Cortàzar 
(Terrassa, 1931) fa molts anys que està 
vinculat a nombroses entitats cíviques i 
culturals de la ciutat.  
Des del passat mes de gener també 
és el nou president del Grup Filatèlic, 
Numismàtic i de Col·leccionisme 
(GFNC). 

Als seus 80 anys conserva l’esperit del 
moviment escolta: “sempre a punt”, al 
servei dels altres i del país.  
El descobriment del món de l’exili el va 
impulsar a interessar-se pel nostre gran 
conflicte del segle XX.  
Així va néixer la seva col·lecció de 
més de 4.000 llibres i documents de la 
Guerra Civil (1936-1939).
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Com es planteja aquest nou repte en assumir 
la presidència del GFNC?

Un dels meus objectius és obrir el Grup a la ciutat. 
Crec que hem de compartir la nostra riquesa 
amb altres persones i entitats interessades. 
Considero que és un deure i una forma de 
col·laborar en l’enriquiment cultural de la resta 
de la societat.

Quin és l’origen d’aquesta afició pels llibres 
de la Guerra Civil? 

A l’Escola Social del senyor Joan Artigues vaig 
coincidir amb fills d’exiliats i el seu tracte directe 
desmentia la versió oficial sobre els “dolents” de 
la guerra. D’altra banda, a través del moviment 
escolta també vaig començar a descobrir un 
món completament nou i, aleshores, durament 
reprimit. Tot plegat va anar despertant la meva 
curiositat per conèixer les causes del gran 
conflicte que ha marcat les nostres vides.

Com gestiona una col·lecció tan nombrosa i 
diversa?

Els llibres (uns 4.000), els tinc informatitzats i 
classificats per autors, títols i temes. Respecte a 
l’altra documentació, és més difícil de classificar. 
És una feina que no s’acaba mai i sort en tinc 
d’una persona que m’ajuda!

D’on provenen els llibres?

El mercat de Sant Antoni de Barcelona ha estat 
una de les meves principals fonts de proveïment, 
però també he recorregut moltes llibreries de 
vell de tots els llocs que he visitat.

Per a molts col·leccionistes, l’espai sempre 
és un greu problema. Com l’ha solucionat?

Vaig haver de dedicar un petit pis a biblioteca 
i oficina de treball, perquè a casa ja no hi 
cabíem. La veritat és que no m’ha resultat una 
afició barata! Espero que tota aquesta inversió, 
en diners i treball, no es perdi i que sigui de 
profit per a altres persones amb les mateixes 
inquietuds. 

S’atreviria a destacar algun llibre de la seva 
col·lecció?

El llibre de l’Anna Murià Crònica de la vida 
d’Agustí Bartra em va obrir els ulls sobre el món 
de l’exili i té un gran valor històric i sentimental 
per a mi.

El seu gran interès pel l’exili català no s’ha 
reduït al “món de paper” sinó que també ha 
traspassat a la vida real.

Efectivament, gràcies a la meva feina vaig tenir 
l’oportunitat de viatjar per França, Bèlgica, 
Mèxic i els Estats Units. D’aquesta manera vaig 
conèixer grans personalitats, moltes vegades 
en situació precària, però  d’una gran qualitat 
personal i professional. Destacaria personatges 
com Josep Bartolí i Antoni Peyrí Macià, 
desconeguts pel gran públic, però amb unes 
obres extraordinàries. Crec que s’ha comès una 
gran injustícia amb tots ells.

Tinc entès que segueix treballant en nous 
projectes.

El més immediat serà l’exposició del centenar 
de cartells que tinc de la República i la Guerra 
Civil. La majoria són cartells molt bonics i d’un 
gran interès històric. D’altra banda, el que 
em porta més feina és un treball sobre les 
col·lectivitzacions d’empreses a Terrassa durant 
la Guerra Civil. Si no hi ha res de nou es titularà I 
les xemeneies continuaren fumejant, i està basat 
en la documentació original de moltes empreses 
terrassenques. La meva intenció, quan el tingui 
acabat, és cedir tot aquest material a l’Arxiu 
Històric de la ciutat. 

La Guerra Civil continua sent un tema de 
constant aparició de novetats editorials. Com 
valora les aportacions més recents?

La veritat és que no dono l’abast i tinc molts 
llibres pendents de llegir. Ara mateix, tinc 
interès per l’epistolari recollit per Miquel Peralta 
En aquesta carta hi ha tabac. Els llibres dels 
historiadors sempre s’han de “filtrar” en funció 
de les seves simpaties ideològiques; en canvi, 
les vivències personals de la gent senzilla 
i anònima acostumen a reflectir molt millor 
l’autenticitat de la història. 
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FIRes, MeRcAts I tRObADes

7 de maig 6a Trobada d'Intercanvi de plaques de Cava de 10 a 14 h al c. de Baix Organitza: Cafè 
Teatre. Col·labora: Caves Celler Vell i el Centre de Col·leccionista de l'AV Can Jofresa.

8 de maig XXXV Fira del Col·leccionisme a Figueres, Pl. Catalunya a les 10. Info 972 678 666 i a 
subiros@elfosserveis.com

35a Fira del Col·leccionisme en el marc de la III Fira del Cinema. A la pl. de Catalunya 
de Figueres. Venda de cartells i material de cinema.

Mineralexpo Sant Celoni 2011 (fira internacional de minerals i fòssils). Ateneu de Sant 
Celoni, a les 10 del matí. Per a més informació:  jmybar64@gmail.com

13 de maig 43a Convenció del Col·leccionisme Letera. de 10 a 8 del vespre a l'Hotel Majestic, 
Passeig de Gràcia, 58 Barcelona. Informació: 629 200 808 i www.letera.es

14 de maig Mercat de Col·leccionistes i Brocanters. Associació de Col·leccionistes de Mollet i 
Comarca, plaça de l’Espolsada, a les 9 del matí. Per a més informació:  
elmussoldemollet@hotmail.com

15 de maig 2a Trobada de Col·leccionistes a Cervera, al pati de la Universitat, de 10 del matí a 2 del migdia

Trobada mensual de col·leccionistes de bosses de sucre al Casal de barri del Segle XX de 
Terrassa, plaça del Segle XX, 11. Per a més informació: mparaira@yahoo.com, telèfon 
690 665 392

Trobada de col·leccionistes d’objectes de  Coca-Cola, a les cotxeres de Sants, c. de 
Sants, 79-81, de Barcelona,  de  9 del matí a 3 de la tarda. fedeg@eresmas.net, 
telèfon 933 890 948

21 de maig VII Trobada del Col·leccionisme a Igualada, a l’Ateneu Igualadí, carrer de St. Pau, 9, 
telèfon 938 036 536. Nova sèrie de sobres de sucre i una placa de cava.

22 de maig 3r Mercat del Trasto a Amer, al costat de l’antiga estació de tren, de 8 del matí a 2 del 
migdia. Més de 200 parades. Per a més informació: telèfon 630 156 265

24 de maig Jornada d’identificació de ceràmica antiga a la Masoveria de Can Tinturé, al carrer 
de l’Església, 36, d’Esplugues de Llobregat.  L’organitza: Associació de Ceràmica de 
Catalunya. Per a més informació: telèfon 934 700 218, ccomas@esplugues.cat

veNc, cANvIO, buscO, cOMpRO... 
Els qui vulgueu publicar algun anunci breu l’heu d’enviar a l’adreça: elgrup@josoc.cat  També el podeu portar personalment 
o enviar-lo per correu postal.

Venc segells de gairebé tot el 
món a bon preu.
Alfonso, tel. 635 781 429

Capses de llumins. 
M’agradaria poder intercanviar 
col·leccions de la Fosforera 
Española i de la Fosforera del 
Pirineu. 
Eloi Serrahima,  
tel. 973 481 812  
eloism8@yahoo.es

Volums anuals de la  
col·lecció Arxiu Tobella  
d’anys passats a 2 €.
Josep Maria,  
tel. 937 899 087

Bitllets de transport de 
Barcelona. En canvio o en 
compro de tota mena de 
transports públics.
Jordi Masdeu,  
tel. 933 214 251 
masdeu@mesvilaweb.cat

Calendaris de butxaca. 
Xavier, tel. 933 792 686 
info@albumdelcoleccionista.com
Canvio, compro, venc.

Estampes. Intercanvi.
iratinieves@hotmail.com 
de la Bisbal del Penedès

Adhesius polítics.  
Els busco especialment antics. 
Jordi Paniello   
apegallo@eresmas.com 
tel. 669 183 353
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28 de maig Trobada de col·leccionistes de plaques de cava i de punts de llibre. A Móra d’Ebre, 
plaça de Baix, de 10 del matí a 2 del migdia. Per a més informació: telèfons 626 282 
464 i 626 018 824,  ramongurrerra@gmail.com

4 de juny Trobada d’intercanvi de plaques de cava i col·leccionisme a Torre Damians i Creu 
Coberta de Barcelona, a les 10 del matí. L’organitza: Associació d’Intercanvi de 
Plaques de Cava. Per a més informació: telèfon 630 290 792

Trobada social de plaques de cava a Bagà, a l’avinguda de Salarich,  8, baixos, a 2/4 
de 6 de la tarda. Per a més informació: acpbaga@acpbaga.com

XIX Fira de Col·leccionisme i Brocanters a Molins de Rei, al Passeig del Terraplè de 9 
a 14 h, Edició d'una placa commemorativa. Informació 936 800 370

5 de juny Fira de Col·leccionisme a Rubí, a les 10 del matí. L’organitza: Amics Col·leccionistes 
de Rubí.Per a més informació: isidrefores@yahoo.es

Trobada de Col·leccionistes de Rajola Antiga a ¾ de 5 de la tarda al Museu Can 
Tinturé, carrer de l’Església, 36, d’Esplugues de Llobregat.Per a més informació: 
telèfon 934 700 218 i museucantinture@esplugues.cat

Mercat d’Intercanvi de Girona a la rambla de Xavier Cugat, a les 10 del matí. Per a 
més informació: ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Mercadet de trens, slots i joguines a la plaça Masadas de Barcelona, a les 10 del matí

11 de juny Intercanvi de sobres de sucre i de sacarines a Vallbona d’Anoia, a les 10 del matí. 
L’organitza: Festes del Roser. 
Per a més informació: mariaquintanarabassa@hotmail.com

Mercat de Col·leccionistes i Brocanters a la plaça de  l’Espolsada de les Franqueses 
del Vallès, a les 9 del matí. Per a més informació: elmussoldemollet@hotmail.com

Trobada de col·leccionistes de cervesa a Barcelona, al Bar la Pilarica, carrer del Clot, 
34, a les 5 de la tarda. L’organitza: CELCE de Barcelona.

Trobada de col·leccionistes de punts de llibre a les 9 del matí a Olesa de Montserrat. 
Lloc a concretar.Per a més informació: elviracassi@hotmail.com

18 de juny IX Fira d’Intercanvi de Punts de Llibre a Vilanova i la Geltrú, al carrer de Menéndez 
y Pelayo, 15-17, a les 10 del matí. L’organitza: Associació Punt i Seguit, amb la 
col·laboració de la Biblioteca Armand Cardona.  
Per a més informació: 938 159 121 i b.vilanova.act@diba.cat

4a Trobada de Col·leccionistes de Plaques de Cava, al passeig de Pere III – Quiosc 
del Quimet, de Manresa, a les 10 del matí  
Per a més informació: 938 744 763 – 619 157 567 i divinusdimecres@gmail.com

19 de juny Fira del Brocanter i del Col·leccionista a la Rambla de Figueres a les 10 del matí. 
L’organitza: Casino Menestral Figuerenc.  
Per a més informació: 972 678 666 – 972 678 666

26 de juny V Trobada de Punts de Llibre i Bosses de Sucre a l’Antic al Mercat de Mollet del 
Vallès, a les 10 del matí. L’organitza: Associació de Col·leccionistes de Mollet.  
Per a més informació: elmussoldemollet@hotmail.com

29 de juny Trobada mensual de bosses de sucre a Terrassa, al Casal de barri del Segle XX, plaça del 
Segle XX, 11. L’organitza: Miquel Paraira.  
Per a més informació: 690 665 392 i mparaira@yahoo.com



El Grup Filatèlic Numismàtic i de Col·leccionisme de Terrassa no es fa responsable dels punts de vista expressats en els articles signats pels seus autors ni els 
comparteix necessàriament. Alhora, recomana i n’autoritza la seva difusió  sempre que se n’indiqui la procedència.

Seguint el compliment de la  LO 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades personals de què disposem estan 
incorporades a un fitxer amb la finalitat de permetre la gestió associativa de l’entitat amb els seus associats. Aquest fitxer, de titularitat i responsabilitat del Grup,  
pren totes les mesures necessàries per garantir la seguretat i confidencialitat. Li comuniquem el seu dret a accedir, rectificar, oposar-se, isi escau, cancel·lar les 
seves dades personals del fitxer del qual som responsables mitjançant un correu adreçat a elgrup@josoc.cat, o per correu postal a la nostra seu social.

MeRcAt Del cOl·leccIONIsMe   
Els diumenges, al porxo del Centre Cultural Unnim, de 10 a 2/4 de 2 del migdia (llevat del mes d’agost).

seu sOcIAl Oberta els dimecres i els divendres de 2/4 de 6 a 2/4 de 9.
Rambla d’Ègara, 340, 2a - Centre Cultural   08221 TERRASSA
Cel: elgrup@josoc.cat   -   Fax: 937 805 299
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