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PUBLICACIONS I EDICIONS
Butlletí informatiu
S’han publicat cinc butlletins, del 495 al 499, amb periodicitat bimensual, llevat dels mesos de juliol i agost, seguint el format
DIN A4 que vam iniciar el 2011, amb un mínim de vuit pàgines cadascun i 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, “Notícies de dins” i “Notícies de fora”, a més de diverses col·laboracions puntuals dels socis, als qui agraïm la col·laboració.
Separata col·leccionable
Amb temes terrassencs i a cura de la doctora Ana Fernández, hem editat juntament amb el butlletí cinc separates, corresponents
als números 216 al 220, que és una manera de recuperar la nostra història local amb temes monogràfics puntuals, dels quals
Diari de Terrassa sempre es fa ampli ressò.
Memòria d’activitats 2015
En format DIN A4, i juntament amb el Butlletí Informatiu dels mesos maig-juny, es va publicar la memòria d’activitats corresponent
a l’any 2015, de la qual s’havia fet un resum a l’assemblea anual de socis.
Sobres de sucre (4a sèrie)
Amb motiu de la XIV Fira Modernista, s’ha editat la quarta sèrie de sobres de sucre de l’Associació. La sèrie consta de dotze
sobres amb els dotze primers cartells de la Fira.
Catàleg de l’exposició “Herois de paper. Exposició d’originals de còmic”
Consta de trenta-vuit pàgines, amb una presentació de la Junta i de Jordi Manzanares, que n’és co-comissari, l’article “Terrassa i
el còmic” del mateix Manzanares i les 82 fotografies i comentaris de tots el exemplars exposats. Per primer cop s’ha utilitzat un
codi QR per mitjà del qual és possible descarregar el catàleg per a la seva consulta.
Nou logo de l’Associació
Amb motiu del canvi de nom de l’Associació es va demanar a l’Escola Municipal d’Art I Disseny un concurs entre els seus alumnes
per a la confecció del nou logo. Després de la presentació dels projectes, la seva exposició a la Junta i la consulta a diferents
persones del ram, es va escollir la proposta presentada per en Sergi Duran Jaén.
Lloc web www.colleccionistesgrupterrassa.wordpress.com
Aquest lloc web, que és la nostra finestra al món, ens permet obrir-nos a la societat i donar a conèixer l’Associació, i ser així més
presents en el món tecnològic d’avui, ultrapassant fronteres. Es va actualitzant periòdicament amb els actes i les informacions
de les activitats del grup gràcies al nostre soci Miquel Domingo i Pujadas i al bon amic i expert informàtic Santi Rius. Sense ells
no ho hauríem pogut fer. Al lloc web trobareu el Butlletí Informatiu a tot color i un munt de documents, fotografies, etcètera,
que si hi entreu anireu descobrint. També trobareu enllaços a la premsa diària i a entitats i webs del món del col·leccionisme. Ens
agradarà rebre els vostres suggeriments per tal de millorar el lloc i la seva utilitat.

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, amb una assistència
una mica irregular. 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-hi 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 els uns i els altres.
Exposicions
• “Herois de paper. Exposició d’originals de còmics”: del 21 de setembre al 23 d’octubre, a la sala 2 del Centre Cultural Terrassa,
tingué lloc la sisena exposició anual, aquesta vegada una col·lecció que potser pel títol ens remet al món infantil, però que
en la seva vessant d’originals es converteix en una expressió artística de primer ordre, com es va poder comprovar. Joan
Rojas ens va presentar 82 dibuixos originals, a part de pàgines senceres també originals, il·lustracions per a portades i
dibuixos signats pels seus autors. L’exposició va disposar de la col·laboració d’Eduard Urdí, de Landròmina. El nombre total
de visitants, segons dades facilitades pel Centre Cultural Terrassa, va ser de 2.413 persones.
• “Programes de mà dels cinemes de Terrassa. Dècada de postguerra 1940-1950”: del 20 de gener a l’1 d’abril va ser la primera
exposició de l’any a la seu social. Francesc Centelles ens va oferir la seva col·lecció dels anys quaranta del segle passat,
programes que va anar recollint de jovenet i amb il·lusió, i que conserva molt acuradament. Ens retorna a un període on el
cinema era l’esbarjo principal, sinó únic, dels terrassencs de la postguerra.
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•

•

“4a Exposició Col·lectiva de Socis”: la darrera exposició del curs es va celebrar del 20 d’abril al 6 de juliol. Hi van participar
els següents socis: Montserrat Anglada, amb miniatures d’instruments musicals; Domènec Aunós, amb novel·les de butxaca
antigues; Jaume Bou, amb taps corona de cervesa; Rafel Comes, amb insígnies; Francesc Fonollosa, amb rellotges de
butxaca; Dolors Font, amb bossetes de sucre; Ricard Font amb emblemes de l’Auxili Social; Josep Nart, amb cromos de
xocolata belga; Miquel Paraira, amb bosses de sucre de diferents formats; Josep Maria Pi, amb pipes d’arreu del món; Jordi
Robirosa, amb novel·les de Sherlock Holmes i targetes de Starbucks; i Joan Sánchez, amb postals de la mare de Déu.
“Els goigs de Mn. Sebastià”: del 19 d’octubre a l’11 de gener del 2017 Mn. Sebastià Codina, fins fa poc rector de Vacarisses,
ens va presentar una part de la seva obra literària expressada d’una forma tan popular com són els goigs, de tot tipus:
religiosos, futbolístics, socials, culturals i humorístics.

Altres actes
• Concessió de la Medalla de la Ciutat a Salvador Alavedra: per iniciativa de la Fundació Torre del Palau, de la nostra Associació,
i amb l’adhesió d’altres entitats com Amics de les Arts, l’Ajuntament de Terrassa va concedir la Medalla d’Honor a títol
pòstum al nostre consoci Salvador Alavedra i Invers. Sentim molt que hagi arribar massa tard, ja que la iniciativa feia temps
que estava presentada i la concessió es va anar retardant per motius ben diversos.
• Projecció de curtmetratges d’Agustí Fabra-Edelweiss Films: coincidint amb la Festa Major de la ciutat, el dimecres 6 de juliol
tingué lloc a l’Aula Magna del Centre Cultural la projecció de diversos curtmetratges sobre la Festa Major dels anys 1933,
1934 i 1958. L’acte va ser presentat per Manel Fabra i comentat per Jan Grau, expert en cultura popular.
• Taula rodona “Terrassa i el còmic”: coincidint amb l’exposició “Herois de paper”, va tenir lloc el 28 de setembre a l’Aula Magna
del Centre Cultural una taula rodona sobre “Terrassa i el còmic”. La taula estava formada per l’editor Alejandro M. Viturtia,
l’articulista i traductor Alfons Moliné, els dibuixants Jordi Mundet i Dani Zarzuelo, i Jordi Manzanares com a moderador.
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 intentar  fer
campanya de captació de socis i difusió dels nostres objectius.
4a Fira del Llibre Vell i d’Ocasió
Per quart any consecutiu es va fer el dia de Sant Jordi, ara ja al pati històric del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica, la Fira
del Llibre Vell i d’Ocasió. Enguany una mica deslluïda per la pluja que va aparèixer a la tarda.
Inici de les festes de Nadal
El dia 14 de desembre, com ja és tradició, vàrem obrir el cicle nadalenc amb una festa en què el Petit Cor de la Parròquia de Sant
Josep de Can Palet ens va oferir una cantada de nadales al voltant del pessebre, que aquest any era una maqueta de l’església de
Sant Miquel d’Ègara, obra de Mn. Sebastià Codina, rector de Vacarisses. Vam acabar la trobada amb un piscolabis, torrons i cava.
Fira Mercat d’Intercanvi, Promoció del Col·leccionisme i Antiguitats
Aquesta Fira Mercat dels dissabtes al matí ha complert el seu primer any en la nova ubicació al pati del Museu Nacional de la
Ciència i de la Tècnica. La nova ubicació i el fet de trobar-se a l’interior del recinte del Museu no han aconseguit un augment de
visitants i tot el ressò ciutadà que desitgem. La Junta i els mateixos socis paradistes treballen per tal de fer accions i propostes
per a la seva dinamització.
Trobada intercanvi mensual de sobres de sucre
El quart diumenge de mes, i amb l’empenta del nostre president, Miquel Paraira, se segueix celebrant al local social la trobada
intercanvi de sobres de sucre amb una notable afluència de col·leccionistes. És bonic veure com allà no impera el cost econòmic.
És pur intercanvi. Ja ens agradaria que aquest fer arribés als altres col·leccionismes.

GESTIÓ ADMINISTRATIVA DE L’ASSOCIACIÓ
La Junta Directiva
La Junta s’ha reunit periòdicament un cop al mes, a excepció de l’agost, en què es deixa de celebrar tota activitat llevat de
la Fira Mercat d’Intercanvi, Promoció del Col·leccionisme i Antiguitats. 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 i a la ciutadania, en pro del col·leccionisme.
Al llarg de l’any hem proposat en diferents ocasions als socis que ens facilitessin l’actualització de les seves dades i aficions
col·leccionistes per tal de propiciar donacions, intercanvis, trobades, etc. 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 també el de
l’Associació.
Moviment de socis
Durant l’any hi ha hagut 5 altes i 16 baixes, dues per defunció. Per tant, a 31 de desembre érem 105 socis. És feina de tots
aconseguir nous socis per a la supervivència de l’Associació.
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L’ESTAT DE COMPTES DEL 2016

El tresorer, Domènec Aunós, va explicar els comptes amb el resultat següent: unes despeses de 8.044,20 € i uns ingressos de
6.200,35 €. Hi ha una diferència, doncs, de 1.843,85 € que s’ha pogut cobrir mercès al romanent que anem eixugant d’anys
anteriors i que tot fa preveure que quedarà eixugat del tot aquest 2017, a menys que augmentem els ingressos amb més
socis, amb subvencions i amb la venda de productes editats i encunyats per l’Associació. Aquests comptes estan aprovats per
l’Assemblea i resten exposats a la cartellera de l’Associació.
Fins aquí la Memòria de l’any 2016.

EL PRESSUPOST DEL 2017

El tresorer ens presenta un pressupost de despeses per un import d’11.150 € enfront d’uns ingressos previsibles de 10.328 €.
Si es produeixen, com tot ho fa preveure, en aquest pressupost hi haurà una diferència de 822 €. El pressupost és aprovat per
l’Assemblea i resta exposat a la cartellera de l’Associació.

PROPOSTA D’ACTIVITATS PER AL 2017

Proposta d’activitats que la Junta va fer a l’assemblea i que són degudament pressupostades.

PUBLICACIONS I EDICIONS
•
•
•
•

•

Sobrets de sucre. Edició a tot color d’una col·lecció de 12 sobrets que reprodueixen els 12 primers cartells del Festival de
Jazz de Terrassa.
Butlletí informatiu. Edició de cinc exemplars, entre ells el número 500 en color.
Separates. Edició de cinc noves separates de monografies temàtiques a càrrec de la doctora Ana Fernández Álvarez.
Col·leccionistes de Terrassa. Catalogant la seva història. Finalment aquest és el títol que portarà el treball elaborat per la
doctora Ana Fernández, i pel qual no ha cobrat ni cinc cèntims. És un llarg treball de 344 pàgines que ha editat la Fundació
Torre del Palau. Se n’ha fet una edició numerada i molt limitada pensant en els socis, que el podran adquirir al preu de 23 €,
mentre que per als no socis serà de 28 €. El llibre només es pot comprar a la seu de l’Associació i a la Fira Mercat dels dissabtes
al pati històric del mNACTEC.
Edició de vinyetes catalanes de començaments de segle XX catalogades per S. Nathan i d’altres de no catalogades.

ACTIVITATS SOCIALS
•
•

•
•
•

Exposicions. Tres exposicions a la seu social: “L’Illa del Tresor”, la “Col·lectiva de socis” i una tercera per decidir-ne el tema.
També esperem poder fer la monogràfica si el Centre Cultural Terrassa ens cedeix l’espai, com ha fet des que hi tenim la seu
social ençà. De moment no tenim dates.
Festa de Sant Jordi. Com sempre, serem a la parada institucional a la pl. Vella el diumenge dia 23. Allà es podran adquirir les
edicions de La botiga del Col·leccionista a preus excepcionals per a aquell dia. També hi trobareu obres de temàtica local,
amb certa antiguitat, de poesia i literatura catalanes i d’autors terrassencs. Al pati històric del mNACTEC hi haurà la 5a Fira
del Llibre Vell i d’Ocasió.
Intercanvi de sobrets de sucre. Cada quart diumenge al matí a la seu social, amb entrada pel carrer de Torres Garcia, intercanvi
de sobrets d’arreu del món.
Conferències. Tenim projectada una conferència sobre les vinyetes que a primers del segle XX es van editar en defensa de
Catalunya. Amb motiu de la 6a Exposició Monogràfica Anual, quan en sapiguem les dates, organitzarem alguna conferència,
o més d’una, sobre el tema exposat
Cicle de Nadal. Seguirem, perquè té èxit i és un motiu més de trobada amb la programació de totes les activitats: el pessebre,
en col·laboració amb l’Associació de Pessebristes de Terrassa, la cantada de Nadales, el pica-pica, la llumineta i els números
de loteria, i esperem també poder seguir obsequiant els socis i cantaires amb un llibre.

GESTIÓ ADMINISTRATIVA
•

•
•

Registre de socis des de l’antigor. S’ha aconseguit fins ara de tenir-los tots llistats informàticament i, en la mesura que ens
ha estat, documentalment possible, hem pogut establir la data d’alta a l’Associació. Ens resta ara tota una colla dels quals
només sabem, a partir de la documentació trobada, la data més antiga en què van pagar la quota de soci. Això no vol dir
que alguns no fossin socis d’anys anteriors, però no n’hem trobat la documentació fefaent. A tots aquests els hem adjudicat,
com a data d’alta, la que ens consta en el registre més antic de tots els que hi ha a l’arxiu de l’Associació.
Arxiu de l’Associació. L’hem començat a ordenar i classificar, en una fase encara molt primària. Enguany ens proposem
continuar amb el pla d’arxiu i ens hi dedicarem més.
Inventari de tots els productes editats i encunyats. Mercès a la dedicació de la Montserrat Anglada hem aconseguit i tenim
una relació detallada de totes les existències. Ara, a poc a poc, les anirem posant a la venda. Hi ha molta medallística,
algunes encunyades ja fa alguns anys que ben segur interessaran alguns socis. Properament en farem una relació al Butlletí,
partint del catàleg que hi haurà al llibre de la història de l’Associació.
Terrassa, 29 del març de 2017
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