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MEMÒRIA DE L’ANY 2011
Com s’havia anunciat, el proppassat dia 30 de març es va celebrar l’assemblea anual ordinària, a la qual 
van assistir una vintena de socis. Un cop donada la benvinguda a càrrec del president, el secretari va 
prosseguir amb la lectura de les actes anteriors, que van ser aprovades. Tot seguit, el mateix secretari va 
llegir-la. 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’ANY 2011
Iniciem la lectura de la memòria de les activitats portades a terme.

1.PUBLICACIONS I EDICIONS
Circular informativa
A causa dels canvis a la Junta Directiva arran de la darrera assemblea celebrada el dia 28 de gener, i mentre 
s’estudiava un canvi de format i continguts de la Circular Informativa per potenciar i divulgar les activitats 
pròpies de l‘entitat i del món del col·leccionisme en general, es va publicar la corresponent al mes de març, 
on es presentava la nova junta i la salutació del nou president, Jaume Canyameres, a tots els socis.

Butlletí informatiu
El maig s’inicia la nova etapa d’aquest Butlletí, que substitueix l’antiga Circular, amb una periodicitat bimensual, 
llevat dels mesos de juliol i agost. El nou Butlletí Informatiu, de mida superior i vuit pàgines, té continguts 
estables com “El col·leccionisme a Internet”, a càrrec de Santi Rius, l’entrevista “Les nostres dèries”, a càrrec 
de Manel Ros, l’”Editorial”, a càrrec del president, i col·laboracions a mida que s’han demanat a qui les ha 
pogut fer. S’il·lustra amb fotografies i dibuixos, si escau i, sobretot, en valorem la participació dels socis. 
La separata també ha sofert canvis i ara es publica en doble format en relació amb el que s’estava editant. 
Com ho feia ja els darrers temps, se’n cuida la professora Ana Fernández. A tots els hem d’agrair la seva 
inestimable i gentil col·laboració en pro de l’associació i del col·leccionisme.

El col·leccionisme de temàtica terrassenca
Es publica l’índex de les separates que durant vint anys hem anat editant. S’ofereix la possibilitat de recollir-les 
totes en una carpeta o capsa arxivador que, pel fet que no ha tingut la demanda que s’esperava, finalment 
es va decidir de no fer-la. Tenim unes etiquetes adhesives impreses amb la referència de la col·lecció per si 
algun soci en vol per enganxar al seu arxiu o la seva capsa particular.

Festa Major de Terrassa 1929. Itinerari d’un foraster
Una auca, en edició especial per a col·leccionistes, de Joan Santamaria i Munné, i dibuixos de Joan Duch i 
Agulló que foren publicats en vinyetes soltes a L’Abella d’Or l’any 1929 i que vam publicar, per primera vegada, 
en un sol full. A la presentació, que es va fer coincidint amb la festa major de la ciutat, hi va assistir el regidor 
de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa, Amadeu Aguado. L’edició és limitada a 250 exemplars numerats i els 
socis la van poder adquirir amb preu bonificat.

Papers de Guerra
El catàleg de la primera exposició monogràfica de gran format que s’ha fet a l’entitat incloïa la salutació del 
president, una explicació de l’exposició, la relació de cartells exposats i una breu biografia dels autors, amb 
dos treballs inèdits: una entrevista feta el 1988 a Pere Vigués i un article de Rafel Comes sobre Pedro Alcocer, 
conegut popularment per les seves criminals accions com el Pedro.

Estatuts 
Se n’ha fet una edició senzilla, però suficient per tal que els socis tinguin els nous estatuts i els coneguin. 
Perquè tinguin presents les normes de joc i de relació entre els socis, els drets i els deures, les normes de 
bona convivència, de respecte ètic, de funcionament i renovació de la junta, de l’Assemblea General, l’òrgan 
màxim de l’Associació, de la presidència i vicepresidència, de la tresoreria i la secretaria, de les comissions o 
grups de treball, sobre el règim econòmic, disciplinari i també sobre la possible dissolució de l’Associació.



2. ACTIVITATS SOCIALS
Xerrades col·loqui
Amb motiu de l’exposició “Papers de Guerra”, vàrem fer dues xerrades col·loqui amb els títols “Derrota, dictadura 
i desengany” i “Records de fam i de sirenes”, amb la presència d’excombatents i dels qui varen viure els difícils 
anys de la immediata postguerra.

Intercanvi subhasta 
Amb un total de 211 lots, la majoria de temàtica local, i amb menys assistència que en anteriors ocasions, 
probablement motivada per la crisi, es va celebrar el mes de maig l’intercanvi subhasta. Malgrat que hi havia 
lots interessants i de valor no es van assolir les expectatives previstes, sempre a l’alça, no cal dir-ho. Aquesta és 
una activitat que cal estudiar i plantejar en els seus aspectes legals i organitzatius, ja que requereix un treball de 
preparació i selecció de lots gens fàcil de fer. És un tema que la Junta té a la seva agenda i per al qual es pensa 
en un nou format d’acord amb la legalitat i els nous temps.

Exposicions 
La primera quinzena de setembre, el Centre Cultural Unnim va acollir amb el títol “Papers de Guerra” l’exposició 
que vam organitzar amb la col·laboració del Centre d’Estudis Històrics de Terrassa. A la inauguració varen 
assistir en representació de l’Ajuntament de Terrassa les regidores Teresa Casals i Mariona Vigués, i Aleix Pons, 
president d’Òmnium Terrassa. L’exposició, visitada per 1.830 persones segons el control facilitat pel Centre 
Cultural Unnim, recuperava xifres de visitants assolides l’any 2006 i el 1998, segons dades facilitades pel mateix 
Centre Cultural Unnim. L’exposició va tenir un gran ressò als mitjans audiovisuals de la ciutat.

Festa de Sant Jordi
Com altres anys, vam ser presents a la plaça Vella a la tradicional parada en què, a més de la venda de llibres 
de poesia i literatura catalanes, n’hi havia també de temàtica terrassenca i de col·leccionisme. L’activitat es va 
voler orientar més com a representació institucional, intentant fer campanya de captació de nous socis i difusió 
de l’associació entre la ciutadania. 

Mercat de col·leccionisme
Els diumenges al matí, uns quants socis de l’entitat instal·len sota els porxos del Centre Cultural Unnimn les seves 
parades per intercanviar . És una activitat que la Junta vol més reeixida i es planteja de potenciar, probablement 
amb canvis importants.

Trobades els dimecres i els divendres a la seu social
S’han anat fent al llarg de l’any, llevat dels mesos de juliol i agost. Unes vegades amb més socis i d’altres amb 
menys. La seu és oberta a tothom. En Domènec Aunós i en Lluís Andreu es cuiden tant com poden d’obrir i 
tancar, i d’acollir els nouvinguts. Sovint hi ha socis que porten material per intercanviar. No cal dir que tothom 
és convidat a compartir aquesta responsabilitat, així com les petites tasques, com poden ser la tramesa del 
Butlletí informatiu: doblegar-lo, enganxar les etiquetes, etc. L’associació som tots, no només la Junta, i l’hem de 
fer entre tots, cadascú amb el que pugui.

3. GESTIÓ ADMINISTRATIVA DE L’ASSOCIACIÓ 
La Junta Directiva. Una de les primeres activitats que va fer la Junta després de ser escollida va ser presentar-se 
a les entitats i associacions de la ciutat mitjançant una carta de presentació. També va ser rebuda a l’Ajuntament 
per l’alcalde Pere Navarro i el regidor de Cultura, Amadeu Aguado. En aquest acte el president va expressar la 
disponibilitat i obertura de l’associació a tota la ciutat en la seva condició d’entitat cultural, la preparació d’una 
exposició sobre la guerra civil i l’edició del llibre d’Enric Sanllehí sobre la història de l’entitat, l’original del qual 
esperem poder tancar properament. També es va fer una visita al director i al delegat de l’Obra Social Unnim 
per presentar-nos i explicar el tema de l’exposició al Centre Cultural, i alhora veure la possibilitat d’obtenir 
alguna subvenció o ajut de tipus material. Van estar molt receptius i ens varen indicar els camins per accedir 
a alguna de les subvencions que ells concedeixen, tot i que aquest any els terminis de sol·licitud ja s’havien 
tancat. La Junta s’ha reunit periòdicament un cop al mes, a excepció dels mesos de febrer, març i abril, en què 
la periodicitat va ser quinzenal, motivada per la novetat en el canvi de junta.



Moviment de socis
Durant l’any 2011 hem tingut 4 baixes, dues d’elles per defunció, i s’han donat d’alta 4 nous socis. A 31 de 
desembre n’érem 128.

Estatuts. No voldríem acabar aquesta memòria sense donar el relleu que mereix l’aprovació dels nous Estatuts 
per part de l’organisme competent en una resolució de data 21 d’octubre, que tant de temps ha comportat. 
Estem contents de poder mantenir el número 94 al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya 
-avui n’hi ha més de 30.000- i d’haver legalitzat el canvi de nom, que es va aplicar fa anys i que ara, d’acord 
amb la llei, ens han exigit que dugui el terme Associació al davant. Estem contents també d’haver legalitzat el 
canvi de domicili, efectuat deu fer més de vint anys, i la constitució de la nova Junta. Totes aquestes formalitats 
estaven ancorades a l’any 1966, tot i que, d’aleshores ençà, com hem dit, s’havia canviat de domicili, de nom i, 
no cal dir-ho, de juntes directives. Els Estatuts s’han actualitzat i donen llum verda a noves possibilitats d’acció 
associativa que anirem desenvolupant en la mesura que puguem i trobem acollida a les propostes que us 
anirem fent. Fins aquí la memòria de l’any 2011. 

L’ESTAT DE COMPTES DEL 2011
El tresorer Domènec Aunós ens va explicar els números amb el següent resultat: unes despeses de 8.624,44 € i 
uns ingressos de 6.142,21 €. Hi ha hagut una diferència de 2.483,23 € que s’han cobert amb el romanent d’anys 
anteriors. Els comptes aprovats són exposats a la cartellera.

EL PRESSUPOST DEL 2012
El tresorer ens presenta un pressupost equilibrat en ingressos i despeses per un import de 6.963,27 € que 
l’assemblea va aprovar. Aquest pressupost resta exposat a la cartellera.

PROPOSTA D’ACTIVITATS PER AL 2012
Propostes de la Junta Directiva, l’ordre de les quals no en suposa la prioritat. Ho voldríem fer tot, si podem.

Publicacions i edicions
Editar per Sant Jordi una col·lecció de set punts de llibre amb xemeneies emblemàtiques de Terrassa, que  �
es vendran a la parada de la pl. Vella amb un preu bonificat per als socis.
Prosseguir la publicació del  � Butlletí, millorant tot el que calgui.
Tancar l’original de la història del grup amb el seu autor, Enric Sanllehí. �
Aprofundir el bloc recentment inaugurat, l’1 de març, i totes les seves possibilitats. Voldríem penjar-hi  �
catàlegs de goigs (feina que ja s’ha començat a fer), de llibres terrassencs, etc. Estem oberts a tots els 
suggeriments que promoguin el col·leccionisme.
Editar un tríptic per difondre l’entitat i captar nous socis. �

Activitats socials 
Fer una conferència cada trimestre. Alguna vinculada amb l’exposició temàtica anual. �
Promoure el Mercat del Col·leccionisme setmanal amb noves perspectives i qualitat. Es farà un Reglament.  �
Es tracta de captar més paradistes locals i d’arreu, explorar la participació excepcional en esdeveniments 
com la Fira Modernista, l’11 de Setembre, la Festa Major, Nadal.
Estudiar i promoure un nou sistema d’intercanvis-subhasta en el marc de la més estricta legalitat. Aprofitar  �
el Butlletí i el nou bloc.
Fer l’exposició anyal. Enguany, sota el títol d’ � El Petit Príncep, a Terrassa hi haurà una munió d’activitats que 
s’iniciaran el 23 d’abril i acabaran el 15 de juliol. L’exposició serà del 7 de juny al 15 de juliol a les sales 3 
i 4 del Centre Cultural Unnim. 
Mirarem que els socis puguin exposar les seves col·leccions a la seu social per uns períodes de set setma- �
nes, que s’anunciarien en el Butlletí Informatiu i, esperem, als mitjans locals. Estem cercant un soci que se’n 
pugui cuidar.

Gestió administrativa
Promoure la interrelació de l’Associació amb altres entitats, tot sumant sinergies. �
Fer un carnet del soci, probablement el mateix rebut anual. �
Fer una actualització de dades de tots els socis, per tal de poder-los servir millor. �
Crear la quota de soci paradista, per tal d’augmentar el nombre de socis i els ingressos.  �
Promoure la participació dels socis en la gestió quotidiana de l’Associació. �


