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PUBLICACIONS I EDICIONS 
Butlletí informatiu

S’han publicat quatre butlletins, del 505 al 508,  amb periodicitat bimensual fins al mes de juny i trimestral el darrer trimestre. 
Els mesos de juliol a setembre no se’n publicà cap. El contingut del Butlletí Informatiu té les seccions fixes: Activitats, 
Editorial, Notícies de dins, Notícies de fora, Les nostres dèries, El col·leccionisme a Internet, Botiga del col·leccionista, 
Agenda i el Venc, canvio, dono, busco, compro. 

Separata col·leccionable

Amb temes terrassencs, i a cura de la doctora Ana Fernández Àlvarez, hem editat juntament amb el Butlletí Informatiu 
cinc separates, corresponents als números 226 al 229, que és una manera de divulgar la nostra història local amb temes 
monogràfics d’interès.

Memòria d’activitats 2017

En format DIN A4, i juntament amb el Butlletí Informatiu dels mesos de maig-juny, es va publicar la memòria d’activitats 
corresponent a l’any 2017, de la qual s’havia fet un resum a l’assemblea anual de socis.

Sobrets de sucre (6a sèrie)

Amb motiu del 37è Festival de Jazz de Terrassa, i amb el suport del nostre president, Miquel Paraira, s’ha editat  la sisena 
sèrie de sobrets de sucre de l’Associació i segona amb la reproducció en color dels cartells del festivals compresos entre 
l’any 1994 i 2004. El 14 d’abril, a les 7 de la tarda, en vam fer la presentació a la seu social.

Punts de llibre (8a sèrie)   

Es tracta de set punts de llibre dedicats a teixits modernistes amb la col·laboració del Centre de Documentació del Museu 
Tèxtil (CDMT). La presentació pública es va fer en el marc de la XVI Fira Modernista el dia 11 de maig, a les 7 de la tarda, 
a la seu social. 

Punts de llibre (9a sèrie)

A fi de completar la col·lecció iniciada fa anys, es va editar la 7a sèrie de capgrossos, que comprèn fins a l’any 2017. Per 
tant, ens caldrà esperar sis anys fins a una nova sèrie. La presentació es va fer el divendres de Festa Major, 29 de juny, a 
les 7 de la tarda, a la seu social.

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 així 
més presents en el món tecnològic d’avui, ultrapassant totes les fronteres. Es va actualitzant periòdicament amb els actes 
i 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 haguéssim pogut fer. Aquí trobareu el Butlletí Informatiu i un munt de documents, fotografies, 
etcètera, que si  hi entreu anireu descobrint. També hi veureu 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

Es duen a terme els dimecres i els divendres no festius, llevat dels mesos de juliol i agost, amb una assistència una mica 
irregular. Fa molts anys que es fan aquestes trobades. En Domènec Aunós, el nostre tresorer, i en Lluís Andreu es cuiden 
tant com poden d’obrir, tancar i acollir  tothom. No cal dir que tots i totes podeu compartir aquesta responsabilitat, així com 
les petites tasques que comporta la  tramesa del Butlletí Informatiu: doblegar-lo, enfaixar-lo, franquejar-lo filatèlicament i 
portar-los a Correus. L’associació som tots i l’hem de fer viva participant en la gestió i en les activitats, cadascú amb el 
que pugui. En aquestes trobades tots els socis, n’hi ha que ja ho fan de fa anys, poden portar material per a intercanviar i 
sovintejadament es troben peces que interessen uns i altres.

Exposicions a la seu social

«L’art del punt de llibre». Del 24 de gener al 4 d’abril. L’artista Eduard Figueras ens presentà una selecció dels seus treballs 
artístics en format de punt de llibre sobre fusta, de temàtiques i tipus de fusta ben diverses. Una mostra ben curiosa del 
que es pot fer amb mil·limètriques làmines de fusta, paciència, enginy i bones mans.

«6a Exposició Col·lectiva de socis». Darrera exposició abans de la parada estival. Es va celebrar del 18 d’abril al 6 de juliol. 
Aquest any hem d’agrair la participació de 14 persones, entre socis i simpatitzants, amb els següents temes: Àlbums de 
cromos, de M. Elena Garcia; Còmics d’ahir i d’avui, de Domènec Aunós; Coses de Bob Dylan, de Miquel Paraira; Coses 
de l’escriptura, de Delfí Busqueta; Coses de la CEE, de Jordi Robirosa; Culleres i campanetes, de Margarita Altarriba; 
Curiositats filatèliques, d’Antoni Poch; Empreses col·lectivitzades de la Guerra Civil, de Rafel Comes; Adhesius polítics, de 
Miquel Romagosa; Etiquetes de roba, de Meritxell Guiu; Goigs de Sant Llorenç del Munt, de  Francesc Comellas; Minicars 
Anguplas, de Miquel Domingo; Pessebres ínques i d’altres llocs, ànecs i maquetes realitzades per Josep Manuel Gómez; 
i Recordatoris de difunts, de Carles Valero.
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«El Camí de Sant Jaume i la filatèlia». Del 17 d’octubre al 9 de gener de 2019 en Francesc Suárez ens presentà un seguit 
de materials: llibres, plànols, segells, carnets i objectes diversos sobre els diferents camins de Sant Jaume, al qual fa tants 
anys que està aficionat. Diferents grups van visitar l’exposició, que el seu autor els anava explicant.

ALTRES ACTES

Participació en mitjans 

Gràcies a la nostra pàgina web, Catalunya Ràdio  ens va demanar la participació en el programa “El suplement del cap 
de setmana”, dirigit pel sabadellenc Ricard Ustrell, el 23 de setembre, que va ser a càrrec del consoci Carles Valero, per 
raó de la seva col·laboració en la darrera exposició col·lectiva amb  recordatoris de difunts, cosa que la productora del 
programa coneixia a través del blog.

També han estat habituals les participacions a l’emissora municipal de Terrassa i força insercions i articles al Diari de 
Terrassa. És cabdal per a la difusió dels actes que organitzem que els mitjans se’n facin ressò. A tots ells els en donem les 
més efusives gràcies.

Festa de Sant Jordi 

Com cada any, vam ser presents tot el dia a la plaça Vella. És una presència pública, entre el teixit cultural de la ciutat, amb 
la nostra especificitat de col·leccionistes, intentant  fer campanya de captació de socis i difusió dels nostres objectius, a 
més de la venda de llibres de temàtica terrassenca, poesia i literatura catalanes, i una mostra dels diferents productes de 
col·leccionisme editats per l’associació i que es troben a la Botiga del Col·leccionista.

6a Fira del Llibre Vell i d’Ocasió 

Es va realitzar al passeig central de la rambla d’Ègara, davant del mNACTEC, amb força èxit de parades i visitants. És una 
fira que va arrelant en aquesta diada de Sant Jordi i que vam començar fa sis anys. Els socis paradistes que hi participen 
n’estan contents.

Inici de les festes de Nadal

El dia 12 de desembre, com ja és tradició, vàrem inaugurar 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 del monestir de Sant Llorenç al cim de la Mola, obra del consoci Rafel Franco Barber. Acabada la cantada, 
tots plegats vam participar en el també tradicional pica-pica,  tot desitjant-nos un bon Nadal i un any nou ple d’il·lusió i 
esperança. Tots els assistents van rebre un obsequi, també habitual en aquesta trobada.

Fira Mercat d’Intercanvi Promoció del Col·leccionisme i Antiguitats

Després de moltes converses amb l’Ajuntament, el mNACTEC, i també comptant amb la recollida de signatures realitzada 
pels paradistes entre els comerços de la Rambla, el dia 4 de de juny es va aprovar en una  resolució municipal un conveni 
amb la nostra associació per traslladar la fira mercat, que fèiem al pati del Museu, al passeig central de la Rambla entre la  
plaça de Bonavista i el carrer d’Arquímedes.    

Trobada intercanvi mensual de sobrets de sucre

El quart diumenge de mes, sempre que no hi hagi una trobada d’aquest gremi col·leccionista d’àmbit superior, i amb 
l’empenta del nostre president Miquel Paraira, se segueix celebrant al local social la trobada intercanvi de sobrets de sucre 
amb una notable afluència de col·leccionistes. És bonic veure com allà no impera el cost econòmic ni l’especulació. Ja ens 
agradaria que aquest fer arribés als altres col·leccionismes i col·leccionistes. 

GESTIÓ ADMINISTRATIVA DE L’ASSOCIACIÓ

La Junta Directiva

S’ha reunit periòdicament un cop al mes, a excepció dels mesos de juliol i 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. Seguim demanant la col·laboració dels 
socis en l’actualització de dades per ajudar a conèixer les temàtiques de col·leccionisme per tal de propiciar les properes 
exposicions, donacions, intercanvis, trobades, parades, etc.

Moviment de socis

Durant l’any hi ha hagut quatre altes i dues baixes, una per defunció. Per tant, a 31 de desembre som 93  socis. És feina 
de tots aconseguir nous socis per a la supervivència de l’Associació. 

Volem també, abans d’acabar, tenir un record per en Francesc Costa i Nart, que ens va deixar el 2 d’abril, soci de feia anys, 
que «trafiquejava» amb quadres, llibres i quan fèiem subhastes aportava sempre alguns objectes, sobretot quadres. Els 
diumenges de feia anys parava parada al mercat de Sabadell. Que descansi en pau.  
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Economia

El tresorer Domènec Aunós va exposar en l’assemblea ordinària els comptes tancats a 31 de desembre del 2018 amb el 
següent resultat: unes despeses de 6.334,75 € i uns ingressos de 6.622,11 €. Hi ha hagut un saldo positiu de 187,36 €.

PLA DE TREBALL I PRESSUPOST PER AL 2019

Proposta que la Junta fa a l’assemblea del dia 29 de març

• Exposicions a la seu social: la col·lectiva i dues de monogràfiques: «Per terra, mar i aire», de Miquel  Pujadas i Badia

• Edició de la 7a sèrie de sobres de sucre, la 3a dedicada als cartells del Festival de Jazz.

• Exposició anual al Centre Cultural Terrassa sobre «El món de les auques», edició del programa digital amb codi QR 
i alguns exemplars per a imprimir, conferència (dimecres de Festa Major, 3 de juliol, a les 19 h)  i edició de l’Auca de 
Col·leccionistes de Terrassa amb text de Joan Vilamala i dibuixos de Mireia Baltà i Josa.

• Edició amb motiu de la XVII Fira Modernista d’una sèrie de set punts de llibre amb motius tèxtils modernistes en 
col·laboració amb el Centre de Documentació i Museu Tèxtil. Els presentàrem el divendres dia 10 de maig, a les 19 h, a la 
seu social.

• Edició de tres números del Butlletí Informatiu. Dos trimestrals en començar l’any i un de quatrimestral en acabar-lo.

•Parada institucional per Sant Jordi a la plaça Vella, com hem fet els darrers anys.

•Nova edició, en aquest cas de la 7a Fira del Llibre d’Ocasió, al passeig central de la Rambla, davant del mNACTEC.

•Celebració del Nadal: cantada, llumineta, loteria la Grossa de cap d’any, pica-pica i obsequi  als participants.

• Fira Mercat d’Intercanvi, promoció del  Col·leccionisme i Antiguitats, cada dissabte al matí, ara ja de manera definitiva 
al passeig central de la Rambla, entre plaça de Bonavista i el carrer d’Arquímedes, davant del mNACTEC. El mes d’agost 
no n’hi haurà.

•Trobades d’intercanvi de sobrets de sucre els quarts diumenges de cada mes. Ens agradaria ampliar aquestes trobades 
a punts de llibre i plaques de cava. Ho farem si trobem les persones que se’n facin càrrec.

•Tertúlies de dimecres i divendres. Continuació de les que fem de fa anys.

• Mitjans de comunicació: fem saber totes i cadascuna de les activitats als mitjans de comunicació. Habitualment el Diari 
de Terrassa se’n fa ressò, però també la Ràdio i la Televisió de Terrassa

Pressupost 2019

El pressupost que es va presentar proposava unes despeses de 6.880,00 € i uns ingressos de 7.100,00 €. Amb una 
diferència favorable de 220,00 €.
Els comptes van ser aprovats per tots els socis presents a l’assemblea.

Fins aquí la memòria del 2018 i el pressupost del 2019.

Terrassa, 29 de març del 2019


