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MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’ANY 2014
PUBLICACIONS I EDICIONS 
Butlletí Informatiu
S’han publicat cinc butlletins, del 485 al 489, amb periodicitat bimensual, llevat dels mesos de juliol i agost, seguint el 
format que vam iniciar el 2011, tant pel que fa a la seva mida com als continguts. Destaquem 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 la seva col·laboració.

Separata col·leccionable
Amb temes terrassencs i a cura de la doctora Anna Fernández Álvarez, hem editat juntament amb el butlletí cinc 
separates, corresponents als números 206 al 210. Aquesta és una manera de recuperar la nostra història local en un 
format col·leccionable.

Memòria d’activitats 2013
Amb el Butlletí Informatiu de maig-juny es va publicar com a annex la memòria d’activitats corresponent a l’any 2013 de la 
que s’havia fet un resum de la mateixa a l’assemblea anual de socis.

Punts de llibre (4a i 5a sèrie Capgrossos de Terrassa)
Amb motiu de la festivitat de Sant Jordi i la Festa Major, i seguint la tradició iniciada amb la sèrie de les xemeneies de 
Terrassa es van editar dues col·leccions de set punts de llibre cadascuna dels capgrossos de Terrassa. Les fotos han 
estat aportades pel Fotoclub Terrassa. Els personatges representats en aquestes dues sèries corresponen a Mossèn Lluís 
Bonet, Floreal Soriguera “el Suri”, Rosa Mora, Cantinflas, Miquel Pujadó, Farrés o el Cèsar del Vallès, Antoni Verdaguer o 
el cineasta Escotat, Patufet, Marc Galí, Mercè Corbera, Maneló, Dimoni I, Andreu Fresnadillo i Miqui Giménez.

Els Goigs de Terrassa.
Coincidint amb l’exposició monogràfica anual al Centre Cultural Terrassa es va editar un catàleg de l’exposició amb la 
presentació de la mateixa a càrrec del comissari Francesc Comellas, la relació exhaustiva dels 148 goigs exposats i el 
contingut de les 5 vitrines. També es va fer una edició de luxe limitada i numerada de 250 goigs dedicats a Sant Pere, Sant 
Miquel i Santa Maria d’Ègara dibuixat per Keith Adams, la música composta per Joan Grimalt i Santacana i la lletra per 
Francesc Comellas i Garcia . 

Sobres de sucre (2a sèrie)
Amb motiu de les festes de Nadal i per gentilesa del nostre vicepresident Miquel Paraira, es va editar la segona sèrie de 
sobres de sucre de l’Associació. La sèrie consta de sis sobres amb motius corresponents a diferents espais del parc de 
Vallparadís: la carpa, les esglésies de Sant Pere, les escultures Matèria, Relacions de l’espai, homenatge a Andalusia i el 
monument a la Sardana. 

Lloc web www.collecionistesgrupterrassa.wordpress.com
Aquest lloc web, és la nostra finestra al món digital que ens permet obrir-nos a la societat, donar a conèixer el grup i ser 
més presents en el món tecnològic d’avui, ultrapassant totes les fronteres. Es va actualitzant periòdicament amb els actes 
i les informacions de les activitats del grup gràcies al nostre consoci Miquel Domingo i Pujades i al bon amic i expert 
informàtic Santi Rius. Sense ells no ho haguéssim pogut fer. Aquí hi trobareu el Butlletí Informatiu a tot color i un munt de 
documents, fotografies..., 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. 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, 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 és convidat a compartir aquesta responsabilitat, així 
com les petites tasques que comporta la tramesa del Butlletí Informatiu, doblegar-lo, enganxar les etiquetes, en faixar-lo, 
etc. L’associació som tots i l’hem de fer viva participant en la seva gestió i en les activitats, cadascú com pugui i vulgui. 
Tots els socis, n’hi ha que ja ho fan, poden portar material per a intercanviar i ben sovintejadament es troben peces que 
interessen a uns i altres.

Conferències
Aspecte gràfic dels Goigs de Terrassa a càrrec de Josep Maria Martí i Bonet el dimecres de Festa Major dia 9 de juliol 
a l’Aula A del Centre Cultural Terrassa. Va presentar diferents edicions i estils de la tipografia familiar i d’altres impremtes, 
anècdotes, etc. Aquesta conferència es va emmarcar en els actes amb motiu de l’exposició Els goigs de Terrassa.

Francesc Torrella i Niubó (1920-2008) l’home i l’intelectual. Amb l’Aula A del Centre Cultural Terrassa plena de gom a 
gom el dia 19 de novembre va tenir lloc la conferència que la historiadora M. Teresa Torrella i Martín-Pintado va donar sobre 
la seva vida i la seva actuació en els diferents àmbits de la vida cultural, política i social terrassenca. La conferència va ser 
reproduïda en el Butlletí de gener - febrer del 2015. El Diari de Terrassa la va qualificar com la biografia més completa del 
Dr. Torrella.



Exposicions 
Els goigs de Terrassa. Del 12 de juny al 12 de juliol a la sala 2 del Centre Cultural Terrassa va tenir lloc la 4a exposició 
anual temàtica que aquest cop vam dedicar als goigs que s’han editat i cantat a Terrassa. L’exposició constava d’una 
part representativa dels 690 goigs coneguts i inventariats fins avui, així com elements relacionats amb la seva edició. 
Hi havia eines i altres estris per a fer les xilografies, originals d’artistes terrassencs com Jeroni Font, Mateu Avellaneda, 
i altres documents procedents del Museu de Terrassa i de diferents arxius i col·leccions privades als qui agraïm la seva 
col·laboració. Va ser visitada per 1080 persones segons dades facilitades pel Centre Cultural Terrassa. 

Coca-Cola. Del 29 de gener al 25 d’abril, va ser el títol de la primera Exposició d’aquest any a la seu social en la que el 
vicepresident, des de la darrera assemblea ja president, Miquel Paraira gràcies a cartells metàl·lics de publicitat, envasos 
i altres objectes relacionats amb la marca va fer una breu història gràfica d’aquesta beguda d’origen americà tan popular 
a tot el món.

Col·lectiva de socis. Del 7 de maig al 16 de juliol va tenir lloc la darrera exposició del curs amb l’aportació de bitllets de 
loteria de Joan Armengol, programes de la festa de la Santa Creu de Manel Ros, joguines i bolígrafs d’Elena Colomina, 
etiquetes de fruita i verdura de Joan Sánchez, segells de bolets de Miquel Paraira, monedes d’Egipte de J. A. López, 
targetes telefóniques de J. Nart, romanços i cançons de Delfí Busqueta, encenedors d’Elena Garcia, flautes de Josep 
Manel Gómez, punts de llibre amb formes especials de Montserrat Anglada, llaunes de cervesa d’Ildefons Argemí, i pins 
d’hoquei de Santi Ventalló.

El món de l´hoquei. Del 29 de novembre al 16 de gener de 2015 el soci Santiago Ventalló, jugador olímpic i durant molts 
anys, encara avui, vinculat a aquest esport, va recollir des d’insígnies fins a trofeus, passant per estics, programes, cartells, 
revistes i gairebé tot el relacionat amb aquest món. L’exposició va ser molt visitada i vàrem tenir l’honor de poder rebre a 
la nostra seu la presència d’autoritats municipals i dels presidents de la Federació Internacional i Catalana d’Hoquei. Vam 
haver de prorrogar-la unes setmanes més per poder ser visitada per persones que no l’havien pogut veure i així ens ho 
van demanar. 

Festa de Sant Jordi 
Com cada any vam ser presents tot el dia a la plaça Vella a la 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 permet fer-nos presents en el teixit cultural de la ciutat amb la nostra especificitat de col·leccionistes, intentant 
fer campanya de captació de socis, difusió dels nostres objectius i la venda dels nostres productes de la botiga del 
col·leccionista. 

2a Fira del llibre vell i d’ocasió 
Per segon any i vista l’acceptació de l’anterior es va realitzar el dia de Sant Jordi als porxos del Centre Cultural la fira del 
llibre vell i d’ocasió. 

Festes de Nadal
El 10 de desembre i tot iniciant el cicle nadalenc vam fer la 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 proporcionar un diorama de 
Josep Serrano que va presidir durant tot el període nadalenc la nostra seu. Vam acabar la trobada amb un piscolabis i el 
lliurament d’uns obsequis: un llibre gentilesa de la Fundació Torre del Palau i una col·lecció de sis sobrets de sucre editats 
per l’Associació amb el tema Parc de Vallparadís de Terrassa, gentilesa del aleshores vicepresident Miquel Paraira.

Fira-Mercat d’Intercanvi, Promoció del col·leccionisme i antiguitats
Els dissabtes al matí, i des del mes de juliol, també a títol experimental els dijous, una quinzena de socis paradistes, (els 
dijous no tants), ofereixen tot tipus d’objectes col·leccionables als vianants. És important l’ambient creat per la difusió del 
col·leccionisme entre els terrassencs.

Mercat del col·leccionisme 
De fet la més antiga de les fires encara que no assoleix la seva consolidació, els diumenges al matí uns pocs socis de 
l’entitat han seguit oferint intercanvis als porxos del Centre Cultural.

Trobada intercanvi mensual de sobres de sucre
El quart diumenge de mes i amb l’empenta de l’avui president Miquel Paraira i Cardona se segueix celebrant al local social 
la trobada d’intercanvi de sobres de sucre en la que sempre hi ha vuit o deu persones pel cap baix. Tots marxen amb nous 
sobres per a les seves col·leccions. Aquests col·leccionistes tenen un valor important avui: no hi ha transacció econòmica, 
simple intercanvi. 

Altres activitats
Coincidint amb la inauguració de l’exposició de Miquel Paraira sobre la Coca-Cola es va projectar el 24 de gener a la Sala 
A del Centre Cultural Terrassa la pel·lícula d’humor UNO,DOS,TRES (ONE,TWO,THREE) de Billy Wilder sobre el secret de 
la Coca-Cola.
En el marc de l’exposició Els goigs de Terrassa i coincidint amb la Festa Major es va celebrar el diumenge 6 de juliol una 
trobada intercanvi de Goigs als porxos del Centre Cultural Terrassa.
El 5 de juliol en el marc de la Festa Major vam oferir a l’església de Santa Maria d’Ègara el Concert - Presentació de 
“Recull de goigs terrassencs” a càrrec de la Capella de Música de la Catedral de Terrassa que dirigeix en Marc Marcet i 



acompanyats a l’orgue per en Joan Casals. Es van interpretar una selecció de goigs que van ser comentats en l’aspecte 
literari per Francesc Comellas i en el musical per l’expert musicòleg Ramón Vilar. L’església es va omplir a vessar. L’activitat 
va ser subvencionada per l’Ajuntament de Terrassa.

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 que 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 ciutat.
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 per fer una nova crida perquè els qui no ho heu fet complimenteu la petició que ha 
de servir per millorar el servei a tothom i facilitar la gestió de la pròpia Associació.

Moviment de socis
Durant l’any hi ha hagut 5 altes, 3 de socis-paradistes i 7 baixes, 6 de socis i 1 per defunció. A 31 de desembre som 126 
socis, 2 menys que l’any anterior. Tots hauriem de fer un esforç per captar nous socis.

L’ESTAT DE COMPTES DEL 2014
El tresorer Domènec Aunós va explicar els comptes amb el següent resultat: unes despeses de 8.958,15 € i uns ingressos 
de 8.002,04 €. Hi ha una diferència de 956,11 € que s’han pogut cobrir amb el romanent, que anem eixugant, d’anys 
anteriors. Aquests comptes estan aprovats per l’assemblea i resten exposats a la cartellera de l’Associació.

EL PRESSUPOST DEL 2015
El tresorer ens presenta un pressupost de despeses per un import de 7.970 € enfront d’uns ingressos de 8.220 €. De 
produir-se, com esperem, aquest pressupost hi haurà un superàvit de tant sols 250 €.
El pressupost és aprovat per l’Assemblea i resta exposat a la cartellera de l’Associació.

PROPOSTA D’ACTIVITATS PER AL 2015
Propostes que la junta va proposar a l’assemblea i que eren degudament pressupostades.

PUBLICACIONS I EDICIONS 
Punts de llibre � . Edició de la 6a i 7a sèrie de punts de llibre CAP GROSSOS DE TERRASSA, la propera no podrà ser 
fins l’any 2017 que en tindrem set més.
Butlletí Informatiu � . Edició de cinc números.

ACTIVITATS SOCIALS
Conferències � . Tres conferències temàtiques.
Fires-Mercat � . Fira-Mercat d’Intercanvi Promoció del Col·leccionisme i Antiguitats. S’està gestionant un canvi de 
lloc per mor de les obres al Centre Cultural que inhabilitaran bona part del porxo i donaran nous usos als diferents 
espais. També ens plantegem de fer alguna fira monogràfica, com la del Llibre vell i d’ocasió que fem per Sant Jordi, 
enguany la 3a.
Exposicions � . Tres exposicions a la seu social i l’Exposició monogràfica anual, sense tema decidit, al Centre Cultural 
Terrassa.
Festa de Sant Jordi � . Com cada any muntarem la parada institucional a la plaça Vella on podreu trobar totes les 
referències de la Botiga del Col·leccionista, a més llibres de temàtica terrassenca i de literatura catalana.
Mercat de Col·leccionisme de diumenge � . La impossibilitat de continuar al porxo del Centre Cultural serà una nova 
ocasió per regularitzar la situació dels socis paradistes i veure on pot continuar.
Mercat dels dijous � . Pendent de parlar amb els socis paradistes, concretar i acotar els productes que s’hi venen i 
veure on l’ubiquem, en el cas de continuar. 

Trobada intercanvi de sobres de sucre el 4t diumenge de cada mes al matí. �

GESTIÓ ADMINISTRATIVA
Qüestions pendents d’abordar:

Registre de socis des de l’antigor.  �
Edició Història de l’Associació. �
Ordenació Arxiu de l’Associació. �
Acabar l’inventari de tots els productes de La Botiga del Col·leccionista. �

Terrassa, a 25 de març de 2015 


