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Asseguts d’esquerra a dreta:

Antoni Villena i Mas, secretari  
Rafel Comes i Ezequiel, vicepresident 
Jaume Canyameres i Cortàzar, president 
Domènec Aunós i Vidal, tresorer

Drets i també d’esquerra a dreta els vocals:

Lluís Andreu i Sàez, Miquel Romagosa i Suàrez,  
Joan Armengol i Bernils, Alfonso Morales i Herrerías,  
M. Elena Colomina i Pascual i Josep-Manuel Gómez i Casas.
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sALUTACIó I ACTA de LA ReUNIó  
deL 28 de geNeR de 2011

En En l’Assemblea extraordinària d’aquesta entitat, celebrada 
el proppassat dia 28 de gener, es va procedir al nomenament 
de la nova Junta, atès que s’havien produït algunes baixes, 
essencialment la del president Ricard Font, a qui, des d’aquestes 
línies, agraïm la seva valuosa dedicació.

Tot seguit es va fer un repàs de les activitats que es duen a terme  
i de la conveniència, si escau, de promoure-les i difondre-les.

El tema, amb tot, es va centrar a trobar qui havia d’exercirel 
càrrec de president. Després d’una breu discussió, i per proposta 
unànime, es va nomenar el soci Jaume Canyameres, que el va 
acceptar i tot seguit va manifestar la seva voluntat d’exercir-lo amb 
tot el que realment comporta: representar l’entitat en les diverses 
instàncies de la nostra ciutat i d’altres on convingui i, especialment, 
coordinar totes les iniciatives que la Junta i les diverses seccions 
de l’entitat vulguin dur a terme i donar-hi suport.

Un cop dit això, finalment va tancar l’acte com a nou president.

Solament, doncs, avui i des d’aquesta tribuna editorial, em resta 
expressar la meva il·lusió i l’assumpció de la responsabilitat que 
aquest càrrec comporta, sempre tenint present el desig de servei 
a la meva i a la nostra ciutat a través de la presidència d’aquesta 
entitat que ara m’heu atorgat. 

Moltes gràcies,

Jaume Canyameres  
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INTeRCANVI sUBHAsTA PeR AL MAIg 

Tenim, en principi, previst el proper intercanvi subhasta del Grup 
per al proper 21 de maig. La nova Junta es proposa retornar als 
intercanvis subhastes el nivell que havien assolit temps enrere. 

Recordem un cop més que la raó de ser del Grup és el 
col·leccionisme, i que els lots han d’ajustar-se a aquesta 
característica ja sigui per definició (segells, vinyetes, monedes, 
medalles, cromos, postals, etc.) com per la seva temàtica 
(montserratina, terrassenca, guerra civil, Barça, etc.). Els 
intercanvis subhasta del Grup no són el lloc per donar sortida a 
llibres, objectes de brocanter, pintures, objectes de segona mà, 
de joieria, etc., si no s’adapten a aquestes característiques. 

Els intercanvis tindran èxit si hi ha lots interessants amb preus 
raonables. Dins d’aquestes coordenades demanem aportacions 
de tothom i agrairem la vostra informació d’aquelles persones 
que en tinguin, per contactar-hi.

La recollida de lots es farà des de l’1 de març fins al 10 d’abril. 
Dels lots rebuts i admesos, el Grup seleccionarà, al seu criteri, 
segons el seu interès, possibilitat de disputa, originalitat, antiguitat, 
preu més baix de sortida, etc., aquells que formaran part de la 
llista per subhastar i la resta s’oferirà a preu fix. Amb referència a 
les publicacions, cada aportant tindrà, com a màxim, una capsa 
de 28 x 37 cm on hi hauran de cabre folgadament per facilitar-ne 
l’examen.

Procurarem, a partir d’ara, millorar l’anonimat dels aportants. Per 
aconseguir aquesta discreció, es demana QUE NINGÚ PORTI 
ELS LOTS AL LOCAL ELS DIES EN QUÈ ESTÀ OBERT, sinó que 
per concertar lloc i hora del seu lliurament, i per a consultes i 
dubtes, es contacti abans amb el responsable de la subhasta,  
Rafel Comes, 937 832 682 i 656 542 725.
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NOTÍCIes

 El divendres dia 25 de febrer es van presentar al Registre  �
de la Generalitat els nous Estatuts i la nova Junta. Quan en 
rebem la conformitat farem una edició dels nous Estatuts 
per a cadascun dels socis.

 Estem treballant en la preedició del llibre sobre la història  �
del Grup que ha elaborat l’historiador Enric Sanllehí i Bitrià, 
fill del nostre consoci Rossend Sanllehí. 

 Per Sant Jordi, com cada any, esperem ser presents a la  �
plaça Vella, on trobareu bàsicament llibres. Us n’informarem 
en la propera circular.

 Adjuntem en aquesta circular informativa un índex de totes  �
les separates que hem editat al llarg dels darrers vint anys. 
Serà una bona eina que ens permetrà ordenar-les i cercar, 
quan escaigui, la que ens convingui. Als socis que ho 
desitgin i ens ho demanin, els enviarem aquest índex en 
format PDF per facilitar-los la recerca. La comanda cal fer-la 
a l’adreça gfnidct@gmail.com.

 En la propera circular reprendrem l’edició de separates  �
sobre temàtiques terrassenques que gentilment ens ofereix 
la historiadora Ana Fernández. Els socis interessats a tenir 
una carpeta per conservar-les feu-nos-ho saber, ja que ens 
estem plantejant de fer-la o no segons l’interès que se’ns 
manifesti.

OBseQUI ALs sOCIs

Pedagogia de l’Espectacle de la Fundació Torre del Palau ha 
editat una auca amb motiu del seu 35è aniversari. Ens n’ofereix 
una per a cadascun dels socis col·leccionistes. Els interessats 
feu-nos-ho saber per tal de demanar-les i al seu dia les podreu 
passar a recollir pel Grup.
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eMIssIONs FILATÈLIQUes ANY 2011 PReVIsTes PeR 
CORReUs I sUBJeCTes A MOdIFICACIONs

  3 gener Autonomies C 8 v. 2,80 €

Turisme 1v. 0,65 €

12 Fauna – Papallones 2v. 2,60 €

20 Festes populars 1v. 0,35 €

Biodiversitat i oceanografia 1v 0,50 €

24 Instruments musicals 4v. 1,40 €

27 Arquitectura 1v. 0,35 €

  4 febrer Bàsica  del Rei 4v. 4,49 €

  7 Any Int. de la Química 1v. 0,35 €

  8 Efemèrides 1v. 0,65 €

18 Valors cívics 4v. 1,40 €

  4 març Catedral de Sigüenza FB 2,84 €

PA s/d 7,00 €

  8 Dia Int. de la Dona 1v. 0,80 €

  1 abril Cinema 1v.+ FB 3,64 €

  4 Europa 1v. 0,65 €

11 Fars marítims FB 6v. 3,90 €

12 Juvenia 1v. 2,84 €

19 Efemèrides 2v. 1,30 €

  4 maig Vies verdes 1v. 0,35 €

12 Patrimoni Mundial FB 1v. 2,00 €

PA ?

16 Personatges 3 v. 1,50 €

  2 juny Cent. Aviació Militar FB 4 v. 2,60 €
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ANUNCIs deLs sOCIs

CANVIO  O  VENC

Volums de la col·lecció anual Arxiu Tobella d’anys passats a 2 €.

Segells usats des del Centenari (1950) a molt bon preu. 

Adreceu-vos a Josep Maria, tel. 937 899 087 

  1 juliol Jornada Mundial Joventut 1 v. 0,80 €

  8 50è Aniv. Saló Nàutic Barcelona 1 v. 0,65 €

15 Catedrals – Albarracín FB  1 v. 2,84 €

22 Cinema 2 v. 0,70 €

  5 set. Ceràmica 4 v. 3,20 €

12 Pintura contemporània 4 v. 3,20 €

19 Selecció Espanyola Futbol 2FB 10v.+viny. 8,00 €

  1 oct. V Cent. Naixement M. Servet 1 v. 0,35 €

11 Amèrica – UPAEP 1 v. 0,80 €

14 Exfilna FB 1 v. 2,84 €

16 Tapissos FB 1 v. 2,84 €

24 Moda – Elio Bernhayer FB 4v. 3,20 €

27 Emisió conjunta Espanya-Marroc FB 2v. 1,60 €

  3 nov. Nadal 2 v. 1,00 €

  5 III Cent. de la Biblioteca Nacional 1 v. 0,80 €

  8 Catedral de Tarazona FB 1 v. 2,84 €

FB s/d 7,00 €   
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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: gfnidct@gmail.com 
Fax: 937 805 299


