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PUBLICACIONS  I  EDICIONS 

Butlletí informatiu
S’han publicat cinc butlletins, del 500 al 504, amb periodicitat bimensual, llevat dels mesos de juliol i agost, seguint el format que 
vam iniciar el 2011, millorat amb una nova diagramació. El Butlletí Informatiu habitualment consta 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 la seva 
col·laboració.
Cal destacar el butlletí núm 500 què va constar de dotze pàgines, en color i que va comptar amb la felicitació de l’alcalde Jordi 
Ballart i els presidents de l’ANE, el Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona i de la Societat Catalana d’Estudis Numismàtics de 
l’IEC per la fita aconseguida i la col·laboració de Ricardo Alavedra amb petits motius col·leccionistes a les seves pàgines. 

Separata col·leccionable
Amb temes terrassencs i a cura de la doctora Anna Fernández , hem editat juntament amb el butlletí cinc Separates, corresponents 
als números 221 al 225, una manera de recuperar la nostra història local amb temes monogràfics puntuals que és molt valorada 
i sovint motiu de difusió pel Diari de Terrassa.

Memòria d’activitats 2016
Juntament amb el Butlletí Informatiu dels mesos de maig-juny es va publicar la memòria d’activitats corresponent a l’any 2016 
de la que s’havia fet un resum de la mateixa a l’assemblea anual de socis.

Vinyetes nacionalistes
Amb motiu de la festa de Sant Jordi es va editar una carpeta de vinyetes amb 4 fulls bloc que reprodueixen 32 vinyetes entre 
elles la editada amb motiu de l’Assemblea que el 1901 va fer la Unió Catalanista a Terrassa.

Sobres de sucre (5a sèrie)
Amb motiu del 36é festival de Jazz de Terrassa i per gentilesa del nostre president Miquel Paraira, s’ha editat  la cinquena sèrie 
de sobres de sucre de l’Associació. La sèrie consta de dotze sobrets, editats a Itàlia,  amb els cartells de les edicions compreses 
entre l’any 1982 i 1993. 

Col·leccionistes de Terrassa. Catalogant la seva història.   
Finalment i amb molta satisfacció el 5 de maig es va presentar a l’Aula Magna del Centre Cultural el llibre, d’edició limitada i 
numerada, que narra la nostra història. La mesa estava presidida pel regidor de Cultura de l’Ajuntament, Jordi Flores, el nostre 
president Miquel Paraira, Màrius Massallé president de la Fundació Torre del Palau, editora del llibre i la doctora Anna Fernández, 
gentil autora del text. A l’acte que va significar un moment important en la vida de la nostra associació, hi van assistir una 
cinquantena de persones, principalment socis. 

Lloc web www.colleccionistesgrupterrassa.wordpress.com

Aquest lloc web és la nostra finestra al món i ens permet obrir-nos a la societat, donar a conèixer l’Associació i ser més presents 
en el món tecnològic informatiu d’avui, ultrapassant fronteres. Es va actualitzant periòdicament amb els actes i informacions de 
les activitats del grup gràcies al nostre soci Miquel Domingo i Pujades i al bon amic i expert informàtic Santi Rius. Sense ells no 
ho haguéssim pogut fer. Aquí hi trobareu els  Butlletí Informatiu d’anys anteriors,  un munt de documents, fotografies, etc. 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 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 unaassistència, per 
la seva pròpia naturalesa, un tant irregular. En Domènec Aunós i en Lluís Andreu cuiden tant com poden d’obrir, tancar i acollir 
als socis i 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, enfaixar, enganxar els segells –sempre que podem conmemoratius-, 
etc. L’associació som tots i l’hem de fer viva participant en la gestió i en les seves activitats, cadascú amb el que pugui. Tots els 
socis, ni ha que ja ho fan, poden portar material per a intercanviar i sovintejadament es troben peces que interessen a uns i altres.
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Exposicions 
• L’illa del tresor. Del 25 de gener al 7 d’abril. Col·lecció d’Antoni Poch i Comas on exposà una cinquantena de llibres, en 

diversos idiomes i formats i on ens mostrà a més el ric ventall d’il·lustracions i la riquesa de lèxic en la traducció d’un mateix 
paràgraf. Posteriorment l’exposició es va muntar a la Biblioteca Central de Terrassa on també hi va tenir una molt bona 
acollida.

• 5a Exposició Col·lectiva de socis. La darrera exposició del curs celebrada del 19 d’abril al 23 de juny. Hi van  participar 11 
socis i 2 convidats: Margarita Altarriba amb ampolletes de licor, Montserrat Anglada amb etiquetes de formatges europeus, 
Domènec Aunós amb clauers, Jaume Bou amb coses de l’exposició universal de 1929, Delfí Busqueta amb exlibris, Antoni 
Chueca, al Cel sia,  amb segells d’Espanya de l’any 1981, Francesc Fonollosa amb rellotges de la Marina, Esperança Musterni 
amb objectes de les cases de nines, Ramon Palau amb llevataps metàl·lics antics, Miquel Paraira amb minerals i conquilles, 
Miquel Romagosa amb coses de les Olimpíades de 1992, Joan Sánchez amb bitllets de transport amb origen o final a 
Terrassa i Antoni Villena amb anelles de cigars.

• Sant Salvador de les Espases. Entre la història i la llegenda.  Del 18 d’octubre al 10 de gener vàrem poder gaudir de l’extens 
material que l’Àngel Manuel Hernández ha anat recollint sobre aquest indret emblemàtic, des de l’aspecte científic, (geologia, 
botànica, geografia,...) al més humà amb els aplecs, goigs, ...

Altres actes
• Conferència; “Les vinyetes filatèliques; neutralitat en la seva circulació?  L’estudiós  i col·leccionista Josep Sauret i Pont amb 

motiu de la publicació per Sant Jordi de les vinyetes nacionalistes ens va oferir el 31 de maig a l’Aula Magna del Centre 
Cultural Terrassa, una conferència acompanyada de diapositives on va fer una completa ressenya  d’aquestes vinyetes que 
es van fer servir per donar a conèixer la causa catalana, plenament vigent avui dia sinó més que mai.

Festa de Sant Jordi 
Com cada any vam ser presents tot el dia a la plaça Vella amb la parada institucional en la que a més de la venda de llibres de 
poesia i literatura catalanes n’hi havia també de temàtica terrassenca i els productes de  col·leccionisme que al llarg dels anys 
ha editat l’Associació. És una presència pública que ens permet fer-nos presents en el teixit cultural de la ciutat amb la nostra 
especificitat intentant  fer campanya de captació de  socis i difusió dels nostres objectius. 

5a Fira del Llibre Vell i d’Ocasió 
Aquest any, en coincidir en diumenge, la fira es va fer al passeig central de la Rambla amb èxit, malgrat els incidents, reconeguts 
pel seu autor, d’usurpació del cartell amb el logo de l’Associació, anunciant-la als porxos del Centre Cultural Terrassa –de fet són 
els porxos dels antics Jutjats- i penjar barroerament el cartell a la porta de l’entitat.

Inici de les festes de Nadal
El dia 13 de desembre, com ja va sent tradició, vàrem obrir el cicle nadalenc amb una festa on el Petit Cor de la Parròquia de 
Sant Josep, de Can Palet ens va oferir una cantada de nadales al voltant del pessebre que era una maqueta de l’església de Sant 
Salvador de les Espases, obra de Sebastià Codina, rector de Vacarisses. Vam acabar la trobada amb un piscolabis, torrons  i cava 
tot dessitjant-nos unes bones festes. Tots els assistents van ser obsequiats amb un llibre gentilesa de la Fundació Torre del Palau.

Fira Mercat d’Intercanvi, Promoció del Col·leccionisme i Antiguitats
Aquesta Fira-Mercat  dels dissabtes al matí ha complert el seu segon any en la nova ubicació al pati històric de mNACTEC. La 
nova ubicació i el fet de trobar-se  a l’interior del recinte del museu no han aconseguit un augment d’assistència i el ressò ciutadà 
que desitgem per això hem demanat a l’Ajuntament poder utilitzar el passeig central de la Rambla el primer dissabte de mes, 
autorització que vàrem obtenir els mesos de novembre i desembre amb la possibilitat de renovació el 2018. També a Facebock 
amb el nom de “Paradistes Terrassa”  es donen a conèixer novetats i informació de la mateixa, així com contacte amb paradistes 
interessats en venir a la Fira-Mercat. 

Intercanvi de cromos
Coincidint amb la fira mercat de dissabte al pati del mNACTEC hem habilitat un espai d’intercanvi de cromos per potenciar el 
col·leccionisme des de la infància. 
 
Mercat del col·leccionisme 
Els diumenges al matí dos  socis de l’entitat segueixen oferint intercanvis al porxo dels antics Jutjats. Al seu moment ja vam 
informar que l’Associació no té cap mena de responsabilitat en aquesta activitat que no disposa de cap autorització per ocupar 
aquell espai. L’Associació, ja fa anys, va apostar per la Fira-Mercat dels dissabtes al matí i potenciar-la tant com puguem no 
dispersant esforços en altres fronts.
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Trobada intercanvi mensual de sobres de sucre
Cada quart diumenge de mes i amb l’empenta del nostre president Miquel Paraira se segueix fent a la seus social les trobades  
d’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 del mes d’agost en que 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 la veiem i la volem com un servei al col·leccionisme. Seguim amb la campanya d’actualització 
de dades i amb motiu de la publicació del llibre s’està confeccionant un llistat de moviment dels socis, què no es disposava, així 
com les temàtiques de col·leccionisme per tal de propiciar donacions, intercanvis, trobades, exposicions, etc., N’hem rebut però 
encara en falten, aprofitem per fer una crida perquè els qui no ho heu fet  complimenteu la petició que ha de servir per millorar 
el servei a tots els socis i a la pròpia Associació.

Moviment de socis
Durant l’any hi ha hagut 1 alta i 15 baixes, d’aquestes 6 per defunció. Per tant a 31 de desembre som 91 socis. És feina de tots 
aconseguir-ne de nous per la supervivència de l’Associació anys a venir. 

Economia
El tresorer Domènec Aunós va explicar els comptes tancats a 31 de desembre del 2017 amb el següent resultat: unes despeses 
de 12281,19 € i uns ingressos de 9.694,62 €. Hi ha una diferència doncs de 2.586,57 € que s’ha pogut cobrir mercès al romanent 
que anem eixugant d’anys anteriors i que tot fa preveure que quedarà eixugat del tot ben aviat 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 d’activitats i econòmica del 2017 que és aprovada per l’assemblea.

PLA DE TREBALL I PRESSUPOST PER AL 2018

Pla de treball
Proposta que la junta proposa a l’assemblea:
• Exposicions a la seu social: la col·lectiva i dues de monogràfiques: Punts de llibre i El camí de Sant Jaume.
• Edició 6a sèrie de sobres de sucre, la 2a dedicada als cartells del Jazz. 
• Subhastes, iniciar-les el mes d’octubre, si trobem les persones que se’n facin responsables de la seva organització.
• Exposició anual al Centre Cultural Terrassa, pendent de que ens donin dates i trobem què exposar.
• Activitats Festa Major, alguna conferència, passi de pel·lícules, etc.
• Edició en motiu de la Fira Modernista d’una sèrie de 7 punts de llibre amb motius tèxtils modernistes en col·laboració amb 

el Centre de Documentació i Museu Tèxtil. Els presentaríem el divendres dia 11 de maig a les 19:00 a la seu social.
• Edició de tres Butlletins Informatius, passarien a ser trimestrals en comptes de bi-mensuals. 
• Parada institucional per Sant Jordi a la Plaça Vella, com hem vingut fent els darrers anys.
• Nova edició de la Fira del Llibre d’Ocasió, la 6a,  al passeig central de la Rambla, davant del mNACTEC.
• Fira-Mercat d’Intercanvi, Col·leccionisme i Antiguitats. Estem intentant un canvi de ubicació al passeig central de la Rambla, 

davant del mNACTEC, Les converses estan avançades.
• Celebració del Nadal: Cantada, llumineta, loteria de la Grossa, piscolavis i obsequi  als participants.

Pressupost
El tresorer Domènec Aunós comenta i detalla el pressupost per un import  total de 7.788,00 € enfront d’uns ingressos previsibles 
de 8.062,00 €. De produir-se, com tot ho fa preveure, aquest pressupost hi haurà una diferència favorable de 274,00 €. El 
pressupost és aprovat per l’Assemblea i resta exposat a la cartellera de l’Associació.
L’Assemblea aprova per unanimitat el pla de treball i el pressupost per al 2018.

Terrassa,  16 de març del 2018


