
memòria

2012



Com s’havia anunciat, el proppassat dia 20 de març es va celebrar l’Assemblea ordinària, a la qual van assistir 14 socis, de 131 que en som. Un cop 
donada la benvinguda, el secretari va fer la lectura de l’acta anterior corresponent a l’assemblea del 2011, que va ser aprovada. Tot seguit, va fer la 
lectura d’aquesta.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’ANY 2012
PUBLICACIONS I EDICIONS 
Butlletí informatiu
S’han publicat cinc butlletins, del 475 al 479,  amb periodicitat bimensual, llevat dels mesos de juliol i agost, seguint el format DIN A4 que vam iniciar el 
2011 de  vuit pàgines cadascun amb 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”, portaveu de les inquietuds de la Junta, i diverses col·laboracions puntuals dels socis, als qui agraïm el seu ajut.

Separata col·leccionable
Amb temes terrassencs, i a cura de la doctora Ana Fernández, hem editat amb el número 196 Noves troballes relacionades amb Mosaics Artístics Ègara; 
amb el 197, Vinyetes de Santiago Padrós per a l’Escola Pia de Terrassa; amb el 198, La presó de Terrassa; amb el 199, Casa Jorba: bona qualitat, bon 
gust i bon preu; i amb el núm. 200, El Cinema Doré i les rierades de 1962. A tots els qui han participat en aquesta fita -dues-centes separates no és 
poca cosa-, els  agraïm la seva gentil i inestimable col·laboració en pro de la cultura local, l’Associació i el col·leccionisme.

Memòria d’activitats 2012
Resum de les activitats dutes a terme durant l’any 2011 i proposta d’activitats per a l’any 2012, que es va llegir durant l’Assemblea ordinària del mes 
de març. Aquesta Memòria es va encartar en el Butlletí informatiu de maig-juny per a informació de tots els associats.

Punts de llibre (1a sèrie Xemeneies de Terrassa)
Amb motiu de la festa de Sant Jordi es va editar una col·lecció de set punts de llibre amb fotografies que ens va cedir Rafel Aròztegui de set xemeneies 
emblemàtiques de Terrassa. A cada punt constava la corresponent fitxa tècnica. Val a dir que el mateix dia de Sant Jordi es va esgotar aquesta primera 
edició i vam fer-ne una segona. Es van servir comandes de col·leccionistes d’arreu a qui va arribar la informació de l’edició.

Terrassa amb El Petit Príncep (Programa d’activitats)
Tríptic a tot color amb el programa d’activitats que des del 23 d’abril i fins al 15 de juliol van realitzar a la ciutat diferents entitats, a proposta de la nostra 
Associació. Deixem constància del nostre agraïment per la seva participació a: Ajuntament de Terrassa, Associació El Petit Príncep de Catalunya, 
Amics de les Arts i Joventuts Musicals, Biblioteca Central de Terrassa, Centre Cultural Unnim Caixaterrassa, Consorci per a la Normalització Lingüística, 
Fundació Torre del Palau, Òmnium Terrassa, Pedagogia de l’Espectacle, Museu de Terrassa, Rotary Club de Terrassa i Agrupació Astronòmica de 
Sabadell. També als quinze  joves il·lustradors que van fer la seva versió i visió d’El Petit Príncep, i a dotze persones més, totes elles relacionades al 
tríptic, sense la col·laboració desinteressada de les quals no haguéssim pogut fer tot el programa d’activitats relacionades. 

Episodis d’El Petit Príncep 
Opuscle de 56 pàgines editat pel Centre Cultural Unnim Caixa Terrassa-Obra Social amb motiu del seu XXXI Concurs de dibuix escolar. Divuit pàgines 
eren el catàleg de l’exposició “Terrassa amb El Petit Príncep”, pròpiament dit: una presentació de la  doctora Lídia Anoll, un article sobre l’obra més 
difosa  d’ Antoine de Saint-Exupéry, una cronologia biogràfica també de l’autor, dotze il·lustracions de joves il·lustradors catalans, una relació de les 238 
llengües en què s’ha editat l’obra, un article de la historiadora  Mariona Vigués sobre Joan Xancó i Xancó, que a finals dels anys cinquanta del segle 
passat va introduir l’obra a Catalunya, i un article sobre els asteroides d’El Petit Príncep, una col·laboració de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell. 

DVD de la Lectura pública multilingüe d’El Petit Príncep
El dia de Sant Jordi, al raval de Montserrat, davant  l’Ajuntament, es va fer una lectura pública en més d’una vintena de llengües diferents d’un 
fragment d’aquesta obra. La lectura, enregistrada per Marta Pons, ens va permetre fer una edició limitada no venal per a tots els participants. El mateix 
dia, la Ràdio Municipal en va fer la retransmissió en diferit.

DVD El Petit Príncep en llenguatge de signes català
El 2 de juliol, al pati de la Casa Soler i Palet, al bell mig de la Festa Major, el Grup de Teatre d’Amics de les Arts i Joventuts musicals ens va oferir una 
lectura interpretada en versió reduïda de Toni Garrich  de l’obra de Saint-Exupéry. L’acte, mercès a la col·laboració de l’Associació de Persones Sordes 
de Terrassa, es va traduir al llenguatge de signes català i enregistrar per Canal Terrassa Vallès, fet que ens va permetre fer-ne una edició no venal en 
DVD que s’afegeix a les versions existents d’El Petit Príncep, ben probablement la primera vegada que s’edita en llenguatge de signes al català.

Calendaris de butxaca 2013 (1a sèrie)
Mercès a la gentilesa del senyor Antoni Sebastià i Querol, que ens hi va autoritzar, vam editar una col·lecció de vuit calendaris de butxaca amb sis 
dibuixos d’antics indrets de  Terrassa, un de La Mola i un altre de patriòtic, que es van lliurar com a obsequi de Nadal als socis.

Lloc web www.collecionistesgrupterrassa.wordpress.com
El mes de març, mitjançant el web de l’encapçalament, encetàvem la nostra presència  a la xarxa social Internet amb la confiança de ser més presents 
en el món tecnològic d’avui i  ultrapassar fronteres. Hem d’agrair al soci Miquel Domingo i Pujades, i al bon amic i expert informàtic Santi Rius, la 
seva col·laboració. Sense ells no ho haguéssim pogut fer. Allà trobareu el Butlletí informatiu a tot color i un munt de documents que, en la mesura 
que hi entreu, anireu descobrint. També hi trobareu enllaços a la premsa diària i a entitats i webs del món del col·leccionisme. Ens agradarà rebre 
suggeriments per tal de millorar el servei d’aquest lloc.

ACTIVITATS SOCIALS
Trobades a la seu social
S’han anat fent al llarg de l’any els dimecres i els divendres no festius, 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, tancar i acollir els nouvinguts. No cal dir 
que tothom és convidat a compartir aquesta responsabilitat, així com les petites tasques que comporta la  tramesa del Butlletí informatiu:  doblegar-
lo, enganxar les etiquetes, etc. L’associació som tots i l’hem de fer viva participant en la gestió i en les activitats, cadascú amb el que pugui. Tots els 
socis, n’hi ha que ja ho fan, poden portar material per intercanviar i, sovintejadament, es troben peces que interessen uns i altres.

L’inici de les festes de Nadal. El dia 13 de desembre vam celebrar per primera vegada aquesta festa, en què vam encetar el cicle nadalenc: el Petit 
Cor de la Parròquia de Sant Josep, de Can Palet, ens va oferir una cantada de nadales, l’Agrupació de Pessebristes ens va brindar un diorama 
pessebre obra de Josep Serrano que ens va acompanyar en tot aquest període nadalenc. Vam acabar la trobada amb un piscolabis, torrons  i cava 
inclòs, un lot de llibres i una col·lecció de calendaris de butxaca editats per l’Associació,  amb la qual vam obsequiar els cantaires i tots els socis.

Conferències
“Els Goigs ahir i avui”, el 17 de febrer a la seu social, va ser el títol a partir del qual el president d’Amics dels Goigs de Barcelona, el senyor Jaume 
Manero i Jubierre, ens va  parlar del col·leccionisme de goigs i la seva història. Van assistir-hi col·leccionistes de Sabadell i de Terrassa, tots plegats 
una quinzena. Trobareu un resum d’aquesta trobada al Butlletí informatiu de març-abril. Hi van participar una quinzena de persones.



“La ceràmica i el vi”, el dia 13 d’abril també a la seu social, fou el títol de la interessant conferència il·lustrada amb imatges que ens va oferir Alfons 
Romero i Vidal, president de l’Associació Catalana de Ceràmica. Hi havia una quinzena de persones. Vegeu-ne el resum al Butlletí informatiu de 
setembre-octubre.

“Història Universal del Pessebrisme”, el dia 16 de novembre  a la sala Hemicicle del Centre Cultural Unnim, a càrrec de Valentí Mas, expresident de 
l’Agrupació de Pessebristes de Terrassa. 

Hi va haver una quinzena de persones. En trobareu un resum al Butlletí de gener-febrer d’enguany.

I encara tres conferències més, aquestes en el marc del programa Terrassa amb El Petit Príncep: els dies 20 i 27 de juny en una aula del Centre Cultural 
Unnim a càrrec de Lídia Anoll, professora de la Facultat de Filologia de la UB amb el títol “Quan volar és viure: recorregut per l’obra d’Antoine de Saint-
Exupèry” i l’altre amb el títol d’”Intemporalitat i riquesa d’un llibre singular: El Petit Príncep”. Van assistir-hi més d’una vintena de persones a cadascuna. 
La tercera, el dia 4 de juliol i  amb el títol “Saint-Exupéry, El Petit Príncep i l’astronomia”, la va fer el president de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell, 
el terrassenc Àngel Massallé i Bainad, també amb més d’una vintena d’oients. Totes tres van despertar les ànsies de saber i descobrir a l’auditori amb 
interessant preguntes i diàleg en acabar. La darrera va ser inclosa en el programa de Festa Major.

Exposicions 
“Terrassa amb El Petit Príncep”, del 7 de juny al 15 de juliol, a les sales 3 i 4 del Centre Cultural Unnim,  va ser el títol de l’exposició temàtica anual. Es 
van exposar 233 traduccions d’El petit Príncep de la col·lecció d’Àngel Carrascull, 24 litografies dels dibuixos originals de Saint-Exupéry que il·lustren 
el seu conte i una trentena d’il·lustracions originals de 15 joves il·lustradors catalans que varen exposar la seva versió  particular d’El Petit Príncep. 
També hi havia una vitrina amb objectes diversos relacionats amb el tema. Una exposició dels dibuixos fets pels alumnes participants al XXXI Concurs 
de Dibuix Escolar organitzat per l’Obra Social Unnim, i la projecció permanent del DVD que es va enregistrar el dia de Sant Jordi de la Lectura Pública 
Multilingüe completaven l’exposició que, segons dades facilitades pel Centre Cultural Terrassa, van visitar ni més ni menys que 5.342 persones, 
nombre mai assolit fins ara en les exposicions de l’Associació.

“Qualsevol nit pot sortir el sol”, del 15 de novembre al 4 de gener d’enguany, va ser el títol de la primera exposició a la seu social, en què el periodista 
Jordi Manzanares ens va exposar degudament referenciats nombrosos còmics, tebeos i patufets de la seva col·lecció.

Quedava així inaugurada aquesta nova activitat de l’Associació, que ha de permetre apropar-nos a les diferents col·leccions de socis i no socis, i que 
ha tingut continuïtat fins avui, en períodes de dos mesos aproximadament. Tots els socis són convidats a mostrar les seves col·leccions. Només cal 
contactar amb Montserrat Anglada, la sòcia que n’ha assumit la coordinació.  

Festa de Sant Jordi 
Com cada any vam ser presents tot el dia a la plaça Vella a la tradicional i sobretot institucional 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. És una presència pública que ens permet fer-nos presents en el 
teixit cultural de la ciutat amb la nostra especificitat de col·leccionistes, i amb què intentem  fer campanya de captació de  socis i difusió dels nostres 
objectius. 

En el marc de les activitats Terrassa amb El Petit Príncep, al raval de Montserrat, davant l’Ajuntament i organitzat conjuntament per Ajuntament 
de Terrassa, Associació Grup Filatèlic, Numismàtic i de Col·leccionisme de Terrassa, Associació El Petit Príncep de Catalunya, Consorci per a 
la Normalització Lingüística i Òmnium Terrassa,  es va fer una Lectura Pública Multilingüe d’un fragment d’El Petit Príncep amb una molt notable 
assistència de públic i passavolants. Es va llegir el fragment escollit en més de vint idiomes diferents. L’acte es va enregistrar i posteriorment se’n va 
editar un DVD no venal.

Fira Mercat d’Intercanvi. Promoció del col·leccionisme i antiguitats
El 19 de maig, i com a fruit d’oferir un marc de promoció de l’associació i del col·leccionisme en general, es va inaugurar, amb un èxit inesperat, 
aquesta trobada setmanal als porxos del Centre Cultural Terrassa  els dissabtes al matí de 9 a 2/4 de 2, que s’ha anat consolidant i que, a proposta 
dels mateixos socis paradistes i la mateixa Junta Directiva de l’Associació, vol créixer i fer-se present en altres dates puntuals, com Sant Jordi, la Festa 
Major, la Fira Modernista, la Diada de l’Onze de Setembre, les festes de Nadal i, si escau, en altres ocasions puntuals. L’èxit ha estat tal que, a petició 
dels socis paradistes, hem acordat fer-la tots els dissabtes de l’any, el mes d’agost inclòs, contràriament al que inicialment tots havíem previst. 

Els diumenges al matí uns quants socis de l’entitat també segueixen oferint intercanvis,  malauradament, fins avui almenys,  sense l’èxit que tots 
desitjaríem.  

Altres activitats que hem promogut, a què ens hem sumat i/o que han estat organitzades per altres entitats en el marc del programa Terrassa amb  
El Petit Príncep

Cançons amb valors, a càrrec del Cor Infantil de l’Església Evangèlica Unida, i El Petit Príncep, cantata basada en el llibre d’Antoine de Saint-Exupéry 
a càrrec del Cor infantil i conjunt instrumental de l’EMM-Conservatori, el dia 19 de maig a l’Auditori Municipal.

El Petit Príncep, espectacle de dansa de la Companyia La Mandarina, el dia 9 de juny al Centre Cultural Unnim.

Club de lectura: El Petit Príncep d’Antoine de Saint-Exupéry, el dia 12 de juny a la Biblioteca   Central de Terrassa.

Observació de planetes i asteroides. Dins del programa d’activitats Terrassa amb El Petit Príncep i la Festa Major vam coordinar diferents activitats: 
el diumenge i, després d’una forta pluja que obligà a suspendre nombrosos actes, l’Agrupació Astronòmica de Sabadell, aquest dia, conjuntament 
amb l’Agrupació Astronòmica de Terrassa i amb la col·laboració del Museu de Terrassa, van oferir des de la Torre del Palau aquesta activitat que va 
superar les expectatives i es va haver de limitar i ordenar l’accés per mor de l’estretor de l’escala i la limitada capacitat de la torre.

Lectura Interpretada d’El Petit Príncep. El dilluns al pati de la Casa Soler i Palet, el Grup de Teatre d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals ens va oferir 
dues sessions, sota la direcció de Toni Garrich. Amb la col·laboració de Canal Terrassa TV i de l’Associació de Persones Sordes de Terrassa vam 
poder traduir la representació al llenguatge de signes en català i enregistrar-la per a posteriorment editar-ne un DVD no venal. Probablement sigui el 
primer enregistrament en llenguatge de signes català d’aquesta obra de Saint-Exupéry.

“Saint-Exupéry, El Petit Príncep i l’astronomia” va ser una de les conferències que ja hem esmentat a l’apartat de Conferències, i que va quedar inclosa 
per dates en el programa de Festa Major.

Encantament, obra escultòrica dedicada a El Petit Príncep, de l’artista Albert Novellon, situada permanentment en un indret de les Sales d’Exposicions 
del Centre Cultural Terrassa és una obra cedida al Centre en el marc del programa d’activitats Terrassa amb El Petit Príncep que ja hem comentat a 
bastament.

Homenatge a El Petit Príncep és l’obra de Jan Baca que el Rotary Club de Terrassa ha cedit a la ciutat. Està instal·lada al nord-oest de la plaça de 
Ricard Camí, a tocar de la Rambla. L’acte inaugural, inicialment previst en un altre indret i dia, es va posposar i tingué lloc finalment el 7 de novembre 
amb la presència  de l’autor de l’obra, l’arquitecte Jan Baca, del  regidor de Cultura, Amadeu Aguado, del president de l’Associació El Petit Príncep 
de Catalunya, Iñaki Arregui, de Santi Rius, del Rotary Club de Terrassa, i del president de la nostra Associació, Jaume Canyameres.

Ens sentim especialment satisfets d’haver fet de promotors de totes aquestes activitats i d’aquestes dues donacions tangibles per al gaudi de tota la 
ciutadania, i alhora d’haver retut un homenatge de llarga durada a l’autor Antoine de Saint-Exupéry i al personatge d’El Petit Príncep, que perduraran 
en el temps si, com cal esperar, són respectades per tothom.



GESTIÓ ADMINISTRATIVA DE L’ASSOCIACIÓ
La Junta Directiva
La Junta s’ha reunit periòdicament un cop al mes, a excepció del mes d’agost, en què es deixa de celebrar tota activitat, llevat de la Fira Mercat 
d’Intercanvi i Promoció del Col·leccionisme.

S’ha fet alguna reunió amb els socis paradistes per tal d’optimitzar la seva activitat, que veiem i volem com un servei al col·leccionisme.

Al llarg de l’any hem proposat en diferents ocasions als socis de facilitar-nos l’actualització de les seves dades. N’hem rebut, però encara en falten, 
i aprofitem per fer una crida perquè els qui no ho heu fet  empleneu la petició que ha de servir per millorar el servei a tots els socis i la mateixa 
Associació.

Normatives
S’han preparat les normes i els criteris que regeixen la Fira Mercat d’Intercanvi dels dissabtes, els criteris de les exposicions de col·leccionisme a la 
seu social i els dels intercanvis entre socis mitjançant el full encartat al Butlletí informatiu.

Moviment de socis
Hi ha hagut 11 baixes, dues  d’elles per defunció, i s’han donat d’alta 15 nous socis, 13 d’ells com a socis paradistes. A 31 de desembre n’érem 131. 
Tots hauríem de fer un esforç per captar-ne de nous. 

L’ESTAT DE COMPTES DEL 2012
El tresorer Domènec Aunós ens va explicar els comptes amb el següent resultat: unes despeses de 9.254,28 € 
 i uns ingressos de 6.404,56 €. Hi ha hagut una diferència de 2.856,42 €, que s’han cobert amb el romanent d’anys anteriors. Aquests  comptes 
aprovats són exposats a la cartellera de l’Associació.

EL PRESSUPOST DEL 2013
El tresorer ens presenta un pressupost equilibrat dels seus ingressos i les seves despeses per un import  total de 6.970 €, que l’assemblea va aprovar. 
Aquest pressupost també resta exposat a la cartellera de l’Associació.

PROPOSTA D’ACTIVITATS PER AL 2013
Propostes de la Junta Directiva, l’ordre de les quals no en suposa la prioritat. Si poguéssim i tinguéssim la disponibilitat econòmica i de temps 
necessari ho voldríem fer tot.

Publicacions i edicions
Editar per Sant Jordi la 2a sèrie de set punts de llibre i per la Festa Major la 3a sèrie, en aquesta ocasió la primera i segona d’un seguit que  �
anirem editant els propers mesos i anys, probablement fins al 2015, dedicada als capgrossos de Terrassa, patrimoni cultural de la ciutat, fins a 
completar tots els existents. Les fotografíes són cedides pels nostres veïns de seu,  Fotoclub Terrassa, als qui els restem molt agraïts.

Prosseguir la publicació puntual del  � Butlletí informatiu, millorant el que calgui i procurant  la participació de més socis.

Seguir en l’intent de tancar l’original de la història del Grup, pendent d’uns afegits que completaran l’obra, fent-la més completa: inventari de  �
materials editats amb imatges, relacions d’esdeveniments i una taula rodona amb socis antics.

Prosseguir també, dins les nostres possibilitats, la millora del bloc de l’Associació.  �
www. colleccionistesgrupterrassa.wordpress.com 

Estem treballant des de fa mesos escanejant els goigs de Terrassa, estem revisant alguns arxius i fons que en tenen i anem completant-ne la  �
col·lecció que, un cop esgotada, voldríem presentar en una edició facsímil, prèvia subscripció. 

Editar, amb motiu de  la Fira Modernista, i per primer cop,  � L’Auca de la Fira Modernista 2013 amb la intenció de seguir-la editant els anys propers 
amb la col·laboració d’autors terrassencs.

Edició de calendaris de butxaca de 2014, 2a sèrie. Veurem de quina temàtica podrem fer-los, probablement d’ermites de les rodalies de  �
Terrassa.

Activitats socials
Conferències: seguir amb el ritme d’una cada trimestre i, si escau, amb motiu de l’Exposició Temàtica anual, alguna més. Trobem interessant,  �
i sobretot pràctic, fer-les a la Sala Hemicicle del Centre Cultural Terrassa. 

Exposicions a la seu social: continuar-les, revisant de cara al curs vinent si en fem cinc, com enguany, o només quatre, si les fem temàtiques  �
o col·lectives, etc. 

Fira Mercat d’Intercanvi als porxos del Centre Cultural: mantenir la dels dissabtes, perquè sembla que es va consolidant. Pel que fa a la dels  �
diumenges, hem d’intentar augmentar-ne els participants.

Iniciar per Sant Jordi als mateixos porxos la 1a Fira del Llibre Vell i d’Ocasió. Ens plantegem altres fires per la Festa Major, per Nadal i per la  �
Diada Nacional.

Seguir fomentant el sistema d’intercanvis mitjançant el  � Butlletí informatiu, que per ser, com és,  incipient, té el seu èxit.

L’exposició temàtica d’enguany la dedicarem al col·leccionisme de cotxes Scalextric, tot un món que se’ns ofereix la possibilitat de conèixer.  �
Serà entre el 17 de juny i el 14 de juliol -Festa Major inclosa- a la Sala 4 del Centre Cultural Terrassa. Estem mirant de poder fer algunes activitats 
al seu entorn.. 

Promoure sempre que puguem  la interrelació amb altres entitats de la ciutat, tot sumant sinergies comunes.. �

Gestió administrativa
Seguir amb l’actualització de dades del socis per conèixer els seus interessos i poder-los servir millor. �

Promoure una major participació dels socis en la vida de l’Associació. �

Iniciar, si trobem qui ho pugui fer, el Llibre de registre de socis. Curiosament, un llibre bàsic a totes les entitats a l’Associació no existeix. Si  �
més no, no s’ha trobat. 
Només tenim fitxes i algun recull dispers de dades que caldrà ordenar i aclarir per saber, en la mesura que en siguem capaços, l’antiguitat 
dels socis i els que ho han estat i ho són.

Fer l’inventari de tots els productes de col·leccionisme que tenim als armaris i cercar la manera de poder-los difondre i que arribin a mans de  �
col·leccionistes, l’única raó per haver-los produït.


