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PUBLICACIONS I EDICIONS 
Butlletí informatiu

S’han publicat tres butlletins, del 509 al 511, amb periodicitat trimestral a excepció dels mesos de juliol a setembre. 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 Venc, canvio, dono, busco, compro. També, a partir 
del butlletí corresponent al darrer trimestre s’ofereix la possibilitat de rebre’l a tot color en format digital per motius d’ètica 
ecològica a tots els socis i entitats que ho desitgin. 

Separata col·leccionable

A cura de la doctora Ana Fernández Àlvarez, hem editat juntament amb el Butlletí Informatiu tres separates, corresponents 
als números 230 al 232, amb temes monogràfics de temàtica terrassenca, una manera de divulgar la nostra història local.

Memòria d’activitats 2018

Amb format dinA4 i juntament amb el Butlletí Informatiu corresponent al segon trimestre, s’ha publicat la memòria d’activitats 
corresponent a l’any 2018, de la qual s’havia fet i aprovat un resum a l’assemblea anual de socis.

Sobrets de sucre (7a sèrie)

Coincidint amb el Festival de Jazz de Terrassa, el dia 8 de març, a les 20 hores, es va fer la presentació de la 3a sèrie de 13 
sobrets  a tot color, amb els cartells corresponents als anys 2006 a 2018. En total s’han editat 37 sobrets. Ara caldrà esperar 
uns anys fins a aconseguir una nova sèrie de 12 sobrets.

Punts de llibre (10a 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. 

Punts de llibre (11a sèrie)

Seguint la tradició iniciada amb les xemeneies industrials, i amb motiu del 40è aniversari de la colla castellera Minyons de 
Terrassa, s’ha editat una sèrie de 7 punts de llibre amb fotografies de castells facilitades per ells mateixos. La presentació es 
va fer al local de Minyons, juntament amb una sèrie de sobrets de sucre.

Sobrets de sucre (8a sèrie)

Com ja s’ha comentat anteriorment, juntament amb els punts de llibre s’ha editat una sèrie de 12 sobrets de sucre amb 
motius castellers, amb una gran tirada, ja que també servirà per al consum del seu bar.

Auques

Coincidint amb la gran exposició d’auques de Joan Vilamala a les sales del Centre Cultural i amb la seva col·laboració en 
el text i amb disseny de Mireia Baltà, el dia 28 de juny, inclòs dins els actes de la Festa Major, es va presentar l’auca de la 
nostra associació.

També, i juntament amb els actes en homenatge a Feliu Formosa, poeta i escriptor vinculat molt estretament a la nostra 
ciutat, en ser nomenat 37è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, vàrem editar una auca amb text de Joan Vilamala i 
dibuixos d’Anna Clariana. La presentació es va fer a l’Aula Magna del Centre Cultural el 18 de desembre, conjuntament amb 
un poemari de l’espectacle de Pau Monterde Darrere el vidre, editat per la Fundació Torre del Palau.

Goigs

Com en anys anteriors, i amb motiu dels fets ocorreguts el 1714, s’han publicat els goigs als patriotes catalans.

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 Pujades i al bon amic i expert informàtic Santi 
Rius. Aquí trobareu el Butlletí Informatiu i un munt de documents, fotografies, etcètera, que, si hi entreu, anireu descobrint. 
També hi ha 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 
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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 els exemplars, enfaixar-los, franquejar-
los 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 poden portar material per a intercanviar, n’hi ha que ja ho 
fan de fa anys,  i sovintejadament es troben peces que interessen uns i altres.

Exposicions a la seu social

“Per terra, mar i aire. Bitllets de transports públics”. Del 23 de gener al 12 d’abril el nostre consoci Joan Sánchez va presentar 
un recull de bitllets de transports públics, obtinguts al llarg de molt temps, que ens van permetre visualitzar en un únic espai 
una bona part de la història del transport del nostre país, recordar formats ja desapareguts, companyies que ja no existeixen 
i altres curiositats. 

“7a Exposició Col·lectiva de socis”. Darrera exposició abans de la parada estival. Es va celebrar del 3 de maig al 10 de juliol. 
S’hi exposà material provinent de dues donacions de persones difuntes: Consol Torres, que ens ha llegat anells de cigars, 
les  populars vitoles, i Àngel Querol, peces de papiroflèxia i clauers d’entitats terrassenques. La resta de col·laboracions 
foren, per ordre alfabètic, les següents: Margarita Altarriba, didals, Lluís Andreu i Delfí Busqueta, documents de la Guerra 
Civil Espanyola; Montserrat Anglada, cendrers; Dolors Font, bossetes de sucre; Josep Maria Font, banderins d’un viatge 
del 1966; Francesc Fornells, mussols; Maria Elena Garcia, clauers de fora de Terrassa; Josep Nart i Dolors Barba, capses 
metàl·liques; Miquel Paraira, etiquetes de vins italians; i Josep Valls, trenets de corda de les cases Playà i Rico. En total, 14 
persones, entre socis i simpatitzants, als quals agraïm la seva col·laboració.

“Miquel Pujadas: l’artista i la seva època”. Del 18 d’octubre al 10 de gener de 2020 va tenir lloc l’exposició que va obrir el curs 
2019-20 i que ens va donar una visió d’aquest pintor terrassenc a partir de fotografies, dibuixos, postals i altres documents, 
amb la col·laboració del seu net, Miquel Domingo, en el treball de recopilació i ordenació cronològica.

Exposició anual

“El món de les auques”. Aquest any hem tornat a organitzar una gran exposició a les sales 3 i 4 del Centre Cultural Terrassa 
entre el 14 de juny i el 14 de juliol, en què es van exposar 151 auques de les més de 250 que ha escrit en Joan Vilamala, 
fill de Folgueroles i veí de Manresa. De temàtiques diverses: polítiques, publicitàries, festives, educatives i especialment les 
relatives a la història, música i literatura del nostre país, que són l’especialitat que més treballa.

 Conferència

“El món de les auques”. Coincidint amb l’exposició anual, i inclosa en els actes de la nostra Festa Major, el 3 de juliol a l’Aula 
Magna del Centre Cultural va tenir lloc la conferència que en Joan Vilamala ens va oferir com a gran coneixedor d’aquest 
gènere literari i artístic popular propi dels Països Catalans i amb més de dos segles de tradició.

ALTRES ACTES

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.

7a Fira del Llibre Vell i d’Ocasió 

Per 7è any consecutiu es va realitzar en el passeig central de la Rambla, davant del mNACTEC, amb força èxit de parades i 
visitants. Una fira que va arrelant en aquesta diada de Sant Jordi. 

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

Des del setembre de l’any passat cada dissabte, a excepció dels dies de pluja o males condicions, en el passeig central 
de la Rambla, en el tram comprès entre el carrer de Pau Claris i Arquimedes, ha tingut lloc la trobada setmanal amb la 
participació d’entre 10 i 20 parades en l’horari de 9 a 14 hores.      

Trobada intercanvi mensual de sobrets de sucre

El quart diumenge de mes, sempre que no hi hagi una trobada d’àmbit comarcal o nacional,  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. 

Inici de les festes de Nadal

El dia 13 de desembre, festa de Santa Llúcia, com ja és tradició, vàrem inaugurar el cicle nadalenc amb una trobada 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 
aquest any era un diorama cedit per la família Cadevall, amb una gran tradició pessebrista i vinculada a l’Associació de 
Pessebristes de la nostra ciutat. La trobada es va concloure amb la participació dels assistents, que es van afegir a les 
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nadales més populars i van compartir el pica-pica, tot desitjant-nos un bon Nadal i un any nou ple d’il·lusió i esperança. 

Altres

Petició a la Comisión Filatélica del Estado perquè en una propera emissió de la sèrie “Pueblos con encanto” es dediqui un 
segell al poble de Zorita del Maestrazgo, ciutat originaria d’un nombrós grup de ciutadans terrassencs. 

GESTIÓ ADMINISTRATIVA DE L’ASSOCIACIÓ

La Junta Directiva

La Junta s’ha reunit periòdicament un cop al mes, a excepció dels mesos de juliol i agost, en què es va deixar 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 i  propiciar així 
les properes exposicions, donacions, intercanvis, trobades, etc. 

Moviment de socis

Durant l’any hi ha hagut 10 altes i 14 baixes, 1 per defunció. Per tant, a 31 de desembre som 83 socis. És feina de tots 
aconseguir nous socis per a la supervivència de l’Associació. 

Aquest any ens ha deixat en Delfí Busqueta i Ullés, creatiu, artista, col·leccionista i tertulià habitual de les trobades a la seu 
social mentre la salut li ho va permetre. Al cel sigui.

Economia

El tresorer Domènec Aunós ens facilita l’estat de comptes a 31 de desembre amb el següent resultat: Despeses, 11.029,62 
euros i uns ingressos de 11.848,43 euros. Hi ha, doncs, un saldo favorable de 818, 81 euros.

PLA DE TREBALL I PRESSUPOST PER AL 2020

Proposta que la Junta va preparar per proposar a l’assemblea, no celebrada, del dia 27 de març del 2020

-Exposicions a la seu social. La col·lectiva i dues de monogràfiques: “A l’entorn del tren”, amb motiu dels 150 anys de 
l’arribada del tren de baix a Terrassa, amb la col·laboració del Club Ferroviari de Terrassa, i  “Revistes  en la memòria”, un 
recull de revistes ja desaparegudes de la Col·lecció d’Antoni Poch i Comas.

.-Edició de la 7a sèrie de sobres de sucre, la 3a dedicada als cartells del Jazz i la 8a amb motiu dels 40 anys dels Minyons 
de Terrassa.

-Edició amb motiu dels 150 anys de l’arribada del tren de baix a Terrassa d’una sèrie de 7 punts de llibre amb imatges dels 
automotors elèctrics. Amb la col·laboració del Club Ferroviari de Terrassa.

-Edició de tres butlletins informatius.

-Edició de la 9a sèrie de sobrets de sucre dedicada als 25 primers Premis d’Honor de les Lletres Catalanes, amb la 
col·laboració d’Òmnium Cultural.

-Parada institucional per Sant Jordi a la Plaça Vella, com hem estat fent els darrers anys.

-Nova edició, en aquest cas la 8a, de la Fira del Llibre d’Ocasió, al passeig central de la Rambla, davant del mNACTEC.

-Celebració del Nadal: cantada, llumineta, loteria de la Grossa, 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 la plaça Bonavista i el carrer d’Arquimedes.

-Trobades d’intercanvi de sobrets de sucre els quarts diumenges de cada mes i participació a les que es fan a Barcelona. 
Ens agradaria ampliar aquestes trobades a col·leccionistes de punts de llibre i plaques de cava. Ho farem si trobem les 
persona que se’n faci càrrec.

-Tertúlies de dimecres i divendres. Continuació de les que hem anat fent de fa anys.

-Mitjans de comunicació: fem saber totes i cadascuna de les activitats als mitjans de comunicació. De manera habitual el 
Diari de Terrassa se’n fa ressò, però també  la ràdio i televisió de Terrassa.

-Demanarem el suport econòmic de l’Ajuntament a Comerç per la Fira Mercat i a Cultura per a la resta d’activitats.

-Participarem econòmicament en l’edició d’un documental sobre Eduard Torres Crusat, el dibuixant Edi, que està duent a 
terme l’Antoni Verdaguer.

Pressupost del 2020? i Estat de Comptes consolidat

Donat que no es va celebrar l’assemblea del 2019 i a hores d’ara ja podem donar els comptes tancats a 31 de desembre 
del 2020, el resultat d’aquest any a 31 de desembre ha estat el següent:  Ingressos 7.282,95 €, despeses 7.465,29 €. Hi ha 
un resultat negatiu de 182,34 euros. Fins aquí la memòria de 2019. 

Terrassa, 26 de març del 2021.


