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Com s’havia anunciat i convocat mitjançant el Butlletí Informatiu de març-abril es va celebrar el proppassat dia 26 de marc
l’Assemblea Ordinària, a la qual van assistir 14 socis dels 128 que en som. Un cop donada la benvinguda per part del president
Jaume Canyameres, el secretari Antoni Villena va fer la lectura de l’acta anterior corresponent a l’assemblea del 2012, que va ser
aprovada. Tot seguit es va fer la lectura de la següent memòria:

MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’ANY 2013
PUBLICACIONS I EDICIONS
Butlletí Informatiu

Se n’han publicat cinc, del número 480 al 484, 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 els ho agraïm.
Separata col·leccionable

Amb temes terrassencs i a cura de la doctora Anna Fernández i Álvarez, hem editat juntament amb el butlletí cinc separates,
corresponents als números 201 al 205. Aquesta és una manera de recuperar parts de la nostra història local, i que ha estat i és
altament valorada per la ciutadania.
Memòria d’activitats 2012

Amb el Butlletí Informatiu de maig - juny es va publicar la memòria d’activitats corresponent a l’any 2012 de la qual se n’havia fet un
resum a l’assemblea anual de socis.
Punts de llibre (2a i 3a sèrie Capgrossos de Terrassa)

Amb motiu de la festa de Sant Jordi i la Festa Major, i seguint la iniciada amb les xemeneies de Terrassa es van editar dues
col·leccions de 7 punts de llibre cadascuna. Les fotos han estat aportades pel Fotoclub Terrassa i el disseny és de Mireia Baltà i
Josa. Els personatges representats en aquestes dues sèries corresponen al Cubanito o Dormilega, el Dimoni 2, la Guapa, l’Avi o el
Vell, el Moro Negre, la vella Lila, la Vella groga amb “topos”, Quim Prunés, Cristóbal Castro, Joan Grau, la Lourdes, Jordi Labòria, el
Moro i el Soldat.
Cotxes Scalextric, tot un món de col·leccionisme.

Catàleg de la 3a edició, en el nou format monogràfic, de l’exposició anyal de col·leccionisme que l’Associació presenta al Centre
Cultural Terrassa. A part d’una introducció de la Junta directiva, conté tres articles sobre: Terrassa, campiona de slot, Scalextric
història i passió 1952-1993, Slot Terrassa i un catàleg exhaustiu dels 881 models de cotxes que la casa Scalextric va treure al mercat
en els seus 41 anys d’existència.
Calendaris de butxaca 2014 (2a sèrie)

Aquest any la segona sèrie de calendaris de butxaca que s’ha lliurat com a obsequi de Nadal als socis constava de 8 il·lustracions
d’ermites de Terrassa i entorns dibuixades pel nonagenari Pere Prat i Rius que les va cedir gentilment per a l’ocasió.
Sobres de sucre (1a sèrie)

Amb motiu de les festes de Nadal i per gentilesa del nostre vicepresident Miquel Paraira, s`ha fet la primera sèrie de sobres de
sucre de l’Associació, que consta de sis sobres amb dibuixos de masies de Terrassa: Can Palet, Can Jofresa, Ca n’ Anglada, Can
Parellada, Can Montllor i Can Boada. El dibuixos són originals de Montserrat Font i Gillué realitzats fa més de 20 anys per il·lustrar un
calendari de l’any 1986 del Grup Colònies Ca n’ Anglada..
Auca de la XI Fira Modernista

Amb lletra de Miquel Pujadó i dibuixos, cedits gentilment, per Eduard Torres, el popular ninotaire Don Edi es va presentar a la XI Fira
Modernista en una edició limitada i numerada per a col·leccionistes. Va ser recitada i cantada a mode de corranda pel seu autor a la
Sala d’Actes de la Masia Freixa els dies 11 i 12 de maig.
Lloc web www.colleccionistesgrupterrassa.wordpress.com
Aquest lloc web es va actualitzant periòdicament amb els actes i informacions de les activitats de l’Associació. És també una manera
de ser present a la xarxa i donar a conèixer l’associació i ser més presents en el món tecnològic d’avui, ultrapassant fronteres locals i
nacionals. 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. Aquí hi trobareu el Butlletí Informatiu a tot color i un munt de documents que en la mesura que hi entreu
anireu descobrint. També trobareu enllaços a la premsa diària i a entitats i webs del món del col·leccionisme i d’altres. Ens agradarà
rebre suggeriments per tal de millorar el servei d’aquest lloc web.

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 d’altres amb menys. La seu és oberta a tothom. En Domènec Aunós i en Lluís Andreu cuiden tant com poden d’obrir, tancar
i acollir els nouvinguts. No cal dir que tothom hi és convidat a compartir aquesta responsabilitat, així com les petites tasques que
comporta la tramesa del Butlletí Informatiu. L’associació som tots i l’hem de fer viva participant en la seva gestió i en les activitats,
cadascú amb el que pugui. Tots els socis, n’hi ha que ja ho fan, poden portar material per a intercanviar i sovintejadament es troben
peces que interessen a uns i altres.
L’inici de les festes de Nadal. El dia 11 de desembre i seguint la tradició iniciada el 2012 vam encetar el cicle nadalenc amb una festa
en la que el Petit Cor de la Parròquia de Sant Josep de Can Palet ens va oferir una cantada de nadales i l’Agrupació de Pessebristes
ens va cedir per a l’ocasió un diorama pessebre del seu consoci Josep Serrano, enguany inspirat en un passatge de Don Quixot i
com a detall terrassenc una reproducció de la torre d’aigües que hi ha a la cruïlla popularment coneguda com a “quatre carreteres”
i que ens ha acompanyat durant tot el període nadalenc. Vam acabar la trobada amb un piscolabis, torrons i cava inclòs, i l’obsequi
d’un bon llibre i una col·lecció de calendaris de butxaca i sobres de sucre editats per l’Associació amb la que vam obsequiar
cantaires i socis.
Conferències

Col·leccionisme i negoci. Va ser el títol amb el que l’u de febrer vam iniciar les conferències que s’han fet durant l’any: Miquel Paraira
va defensar el col·leccionisme altruista i desinteressat en contraposició amb el col·leccionisme com a negoci. L’acte es va celebrar
a la sala Hemicicle del Centre Cultural. Hi van participar una quinzena de persones.

Filatèlia: Col·leccionisme i especulació. Seguint el tema iniciat en la primera conferència, el dia 19 d’abril el senyor Raimon Escudé,
gran col·leccionista i soci del grup, de fa molts anys, va fer un repàs a l’evolució dels segells des dels seus orígens a l’actualitat i
el negoci especulatiu muntat al seu voltant, (Fórum Filatélico, Cafisa, etc.) i com tot plegat ha acabat amb un desastre mercès a
l’especulació i el desús dels segells de correus. Hi havia una quinzena de persones.
El món de l’Scalextric i el seu col·leccionisme. Aquesta conferència es va realitzar el dia 3 de juliol, dimecres de Festa Major, coincidint
amb l’exposició anual que celebrem al Centre Cultural Terrassa. Va ser a càrrec del vigatà Simó Escayola, autor del llibre 40 años
de Scalextric en España -llibre que originàriament havia de ser en català- que va fer les delícies dels apassionats col·leccionistes
d’aquests cotxes corredors. La conferència va ser inclosa al programa de Festa Major.
Totes les conferències es van realitzar a la sala Hemicicle del Centre Cultural, al Butlletí Informatiu hi trobareu també més informació
Exposicions

Cotxes Scalextric, tot un món de col·leccionisme, del 13 de juny al 14 de juliol a la sala 3 del Centre Cultural Terrassa va ser el títol
de l’exposició temàtica anual. Es van exposar en diferents vitrines una representació molt completa dels gairebé 900 cotxes que la
casa Scalextric va treure al mercat des del 1962 des del Lotus 21 fins al Cooper “50 aniversari” També es va instal·lar una pista amb
quatre carrils en la que sota la supervisió de monitors de l’Slot Terrassa del Casal Parroquial de Sant Pere, els infants, i els més grans
també, podien fer córrer els cotxes ja preparats. Segons dades facilitades pel Centre Cultural Terrassa, la van visitar nogensmenys
que 3.374 persones.
El Carnaval a Terrassa, del 18 de gener al 8 de març va ser el títol de la primera Exposició del 2013 a la seu social en la que el soci
Rafel Comes i Ezequiel va mostrar-nos diferents documents: cartells, retalls de diari, invitacions al ball de disfresses, fotografies, etc.
que des del 1880 fins a l’actualitat ha anat recollint.
A l’entorn del Terrassa FC va ser l’exposició que ens va oferir el soci Josep-Manel Gómez. Amb una concurrència futbolística digna
de ser tinguda en compte, va estar exposada del 15 de març al 8 de maig. Allà s’hi podien veure bàsicament les fitxes de què consta
la col·lecció del nostre soci i altres elements com: copes guanyades pel nostre club, fotografies, documents etc. És important saber
que aquesta exposició va servir per afegir a la col·lecció del nostre consoci noves fitxes futbolístiques de jugadors antics dels quals
no en teníem noticia o n’ havíem perdut el rastre. Aquesta és una funció social que tenen el col·leccionisme i les exposicions que no
ha de ser oblidada. Els col·leccionistes també fem ciutat i cultura.
Col·lectiva de socis, del 17 de maig al 26 de juny, va ser la darrera exposició del curs en la que hi van exposar col·leccions els
consocis: Lluís Andreu, targetes comercials; Montserrat Anglada, calendaris de butxaca; Domènec Aunós, monedes de Gran
Bretanya; Bartomeu Cases, punts de llibre; Elena Colomina, clauers; Francesc Fornells, programes de cine; Fernando Guerrero,
euros d’Espanya; Alfonso Morales, segells; Miquel Palau, elefants i postals de Sants Pares; Miquel Paraira, tovallons de paper i de
bars; Encarnació Tor, capsetes metàl·liques de medicaments i Antoni Villena, sobrets de sucre.
Segells de flors i sobres primer dia Olimpíades de Moscou 1980, Col·lecció d’Alfonso Morales, del 8 de novembre al 8 de gener
del 2014. Vam tenir ocasió de gaudir de la col·lecció de segells de flors d’aquest consoci i veure uns interessants sobres de les
Olimpíades moscovites.
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 la que 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 fa presents aquell dia en el teixit cultural i festiu de la ciutat amb la nostra especificitat de col·leccionistes intentant fer campanya
de captació de socis i difusió dels nostres objectius. També es venen les edicions de diferents productes col·leccionables que ha
editat i edita l’Associació.
1a Fira del llibre vell i d’ocasió

La vam engegar el dia de Sant Jordi als porxos del Centre Cultural Terrassa, amb un notable èxit de paradistes, de tal manera que ja
van demanar, de seguit, de continuar-la cada any.
Fira Mercat d’Intercanvi, promoció del col·leccionisme i antiguitats

Els dissabtes al matí, de tot l’any, una quinzena de socis paradistes ofereixen relíquies, antigalles, llibres, etc. als vianants. Aquesta
fira progressivament s’ha anat consolidant i sempre hi ha demanda de nou espai per a nous socis que han d’esperar a veure si es
produeix alguna baixa. És important l’ambient creat entre els mateixos socis que estimen la Fira i tenen interès en la seva difusió.
Mercat de Col·leccionisme

De fet és la més antiga de les fires, malauradament no aconsegueix la seva consolidació, malgrat l’esforç. Amb motiu de la Festa
Major i l’Exposició d’Scalextrix vam promoure un mercat de venda i intercanvi de cotxes que va ser ben concorreguda. Habitualment
i probablement per la proximitat d’altres fires consolidades properes a Terrassa hi ha molt pocs paradistes.
Trobada intercanvi mensual de sobrets de sucre. Des del mes de novembre i coincidint amb el 4t diumenge de mes, a la seu del
grup hi ha una trobada de col·leccionistes de sobres de sucre. Aquesta trobada, promoguda pel soci Miquel Paraira, és l’hereva de
la que es feia al Centre Cívic del Segle XX.
Intercanvi entre socis

Hem ofert a tots els socis la possibilitat d’oferir intercanvis mitjançant un full annex al Butlletí, se n’han fet alguns, no tots els que
voldríem, de moment.

GESTIÓ ADMINISTRATIVA DE L’ASSOCIACIÓ
La Junta Directiva

La junta s’ha reunit 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 la veiem i la volem com un servei al
col·leccionisme i a la ciutadania.
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. Aprofitem un cop més per fer una crida perquè els qui no ho heu fet complimenteu la petició que ha de servir per
millorar el servei i la comunicació a tots els socis.
Moviment de socis

Durant l’any hi ha hagut 7 altes, 6 d’elles de socis-paradistes, i 12 baixes: 5 de socis, 5 de socis-paradistes i 2 per defunció. Per tant
a 31 de desembre érem 128 socis, 3 menys que en acabar el 2012. Tots hauríem de fer un esforç per captar-ne de nous.

L’ESTAT DE COMPTES DEL 2013
El tresorer Domènec Aunós ens va explicar els comptes amb el següent resultat: unes despeses de 8.741,05 € i uns ingressos de
7.046,80 €. Hi ha hagut una diferència de 1.694,25 € que s’han pogut cobrir amb el romanent d’anys anteriors. Aquests comptes
estan aprovats per l’assemblea i resten exposats a la cartellera de l’Associació.

EL PRESSUPOST DEL 2014
El tresorer ens presenta un pressupost de despeses per un import de 8.020,04 € enfront d’uns ingressos de 7.506,00 €. Hi ha una
diferència de 514,04 € que esperem poder cobrir abans d’acabar l’any. El pressupost és aprovat per l’Assemblea i resta exposat a
la cartellera de l’Associació.

PROPOSTA D’ACTIVITATS PER AL 2014
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
 Punts de llibre. Editar per Sant Jordi i la Festa Major dues noves sèries de set punts de llibre corresponents a la 3a i 4a dels
Capgrossos, patrimoni cultural de la ciutat fins a completar tots els existents. Enguany recuperarem la numeració dels que ens
faltaven. El darrer editat serà el núm. 28
 Butlletí Informatiu, millorant el que calgui i procurant la participació de més socis. Valorem la Separada col·leccionable com
un element que ens interrelaciona amb la ciutat i actualment amb la seva història.
Història de l’Associació. Sembla interminable la tasca de poder-la tancar, restem un any més pendents d’uns afegits, que
considerem importants per tal de completar l’obra. Es tracta de la reproducció i inventari de tot el material editat i encunyat al
llargs dels anys i alguns annexes complementaris. Comptem amb la col·laboració del nostre consoci Manel Ros i Calsina.
Seguir també, amb l’esforç de manteniment i millora del bloc de l’Associació: www.colleccionistesgrupterrassa.wordpress.
com. Aquesta feina la tenim encomanada des del seu inici al consoci Miquel Domingo.
 Exposició monogràfica anual, enguany sobre els goigs de Terrassa, promoure i empènyer actes programats al seu entorn:
edició a càrrec de la Fundació Torre del Palau d’un llibre de gran format, més de 1150 pàgines amb tots els facsímils dels
goigs de Terrassa coneguts fins avui, més un DVD amb les mateixes imatges digitalitzades i un CD amb un recull de goigs
Terrassencs cantats per la Capella de Música de la Catedral de Terrassa. El dissabte de Festa Major a l’església de Santa
Maria d’Ègara l’ esmentada capella, acompanyada a l’orgue per Joan Casals i amb comentaris de Ramon Vilar oferirà aquest
concert-presentació d’una edició de butxaca Recull de Goigs terrassencs acompanyada del corresponent CD i les lletres dels
goigs cantats. Aquesta edició serà en profit del programa solidari AETM (Ajut a Estudiants del Tercer Món). Intercanvi de Goigs
el diumenge de Festa Major. Edició d’un goig especial commemoratiu que ens ajudi a poder pagar despeses de la moguda i
una conferència de Josep M. Martí Bonet.
 Calendaris de butxaca de 2015, edició de la 3a sèrie, veurem de quina temàtica podrem fer-los. S’accepten tota mena de
suggeriments.

Activitats socials
 Conferències: seguir amb el ritme d’una trimestral i amb motiu de l’Exposició Els goigs de Terrassa. n’hem previst dues que
les farem a l’Aula A del Centre Cultural Terrassa.
 Exposicions a la seu social: Continuar amb la programació d’exposicions de les col·leccions dels socis, tres o quatre
l’any. Els responsables i coordinadors Montserrat Anglada i Jaume Bou reben suggeriments i propostes de tothom a més de
participar en el muntatge i desmuntatge de cadascuna.
 Fira-Mercat d’Intercanvi, Promoció del Col·leccionisme i Antiguitats: Segueix establement cada dissabte al matí durant
tot l’any, consolidada amb una quinzena de paradistes, sempre n’hi ha a la llista d’espera per si s’escau alguna baixa. Enguany
i en la XII Fira Modernista restarà oberta tot el dissabte i tot el diumenge.
 Mercat del Col·leccionisme: Aquest mercat dels diumenges no l’acabem d’arrencar malgrat l’esforç que hem fet i fem en
mantenir-lo.
 Festa de Sant Jordi: Com cada any muntarem la parada institucional a la plaça Vella on podreu trobar llibres de temàtica
terrassenca, de poesia, de certa antiguitat i totes les edicions col·leccionables que hem editat.
 2a Fira del Llibre vell i d’ocasió: Als porxos del Centre Cultural un cop vista l’acceptació de l’any passat la hi seguirem fent.
 Intercanvis mitjançant el Butlletí Informatiu: Seguirem amb aquesta proposta oberta a tots els socis, Hi ha socis que
l’utilitzen i és evident que tot és millorable.
 L’exposició temàtica anual enguany la dedicarem al Els Goigs de Terrassa, tot un món que se’ns ofereix la possibilitat de
conèixer. Serà del 12 de juny al 12 de juliol -Festa Major inclosa- a la Sala 2 del Centre Cultural Terrassa. Com hem indicat farem
i promourem diverses activitats estretament relacionades durant aquell període.

Gestió administrativa
 Promoure sempre que puguem la interrelació amb d’altres entitats de la ciutat.
 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 mes no, no s’ha trobat.
Nomes 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 no ho són.
 Acabar l’inventari de tots els productes de col·leccionisme iniciat per la Montserrat Anglada pel que fa a la medallística
però que hem de continuar amb la resta del material de la botiga, per tal de difondre’l i que pugui arribar a les mans de
col·leccionistes.
Terrassa, 26 de març de 2014

