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PUBLICACIONS I EDICIONS 

Butlletí informatiu

S’han publicat tres butlletins, del 512 al 514, en format dinA4 i en format digital. Amb dotze pàgines cadascun i les 
corresponents seccions dels col·laboradors habituals i aportacions esporàdiques de socis.

Separata col·leccionable

Hem publicat tres separates, de la 233 a la 235, que s’adjunten al butlletí corresponent i que són la col·laboració de la 
doctora Ana Fernández en la recuperació de la nostra història local.

Sobrets de sucre (9a sèrie)

Edició d’una sèrie de 25 sobrets de sucre amb el tema “Premis d’Honor de les Lletres Catalanes”, amb la col·laboració 
d’Òmnium Cultural de Terrassa.  

Punts de llibre (12a sèrie)   

Coincidint amb l’exposició “A l’entorn del tren” i amb la col·laboració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i el 
Club Ferroviari de Terrassa, hem editat una col·lecció de 7 punts de llibre on es reprodueixen diferents màquines automotors 
que circulen o han circulat per aquesta línia que, col·loquialment, anomenem Tren de Baix,

Lloc web, www.colleccionistesgrupterrassa.wordpress.com

En aquest any de confinament ha sigut el lloc que ens ha permès comunicar-nos amb els nostres socis i la resta de persones 
que utilitzen Internet, i donar informació de les activitats que hem realitzat al llarg de l’any. Agraïm a Miquel Domingo i Santi 
Rius l’esforç per actualitzar-lo. 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.

Altres xarxes

També disposem de grup propi en diferents xarxes socials, com Facebook i Whatsapp, amb el nom FIRA-MERCAT TERRASSA, 
punt de contacte dels aficionats al món del col·leccionisme i les fires locals que es realitzen arreu de Catalunya i que en 
aquesta pandèmia ha mantingut en contacte els col·leccionistes amb els diferents mercats i la seva situació.

ACTIVITATS  SOCIALS                                                                                                              

Trobades a la seu social

Trobades a la seu social  dimecres i divendres fins al 13 de  març i segons restriccions motivades per les recomanacions 
sanitàries del moment. 

Exposicions 

“A l’entorn del tren. 100 anys de l’arribada del Tren de Baix”. Del 31 de gener al 15 d’abril i prorrogada fins a final de setembre. 
Organitzada amb la col·laboració del Club Ferroviari i el seu expresident, Ildefons Argemí, ha estat inclosa en els actes 
commemoratius del centenari de l’arribada del popularment conegut com el tren dels Catalans.  

“Revistes en la memòria”.  Del 21 d’octubre al 8 de gener, i prorrogada igualment fins al mes de març del 2021, ja que ha 
estat tancada un temps. És un recull de revistes ja desaparegudes dels nostres quioscs i que varen ser protagonistes de les  
darreres dècades del segle passat. El material ha estat aportat per Antoni Poch i Comas.

ALTRES ACTIVITATS

“Eduard Torres EDI, un home contra el tEdi”. 

Col·laboració personal i patrocini en el documental que el cineasta terrassenc Antoni Verdaguer va realitzar en homenatge 
al conegut humorista. Aquest documental s’inclou dins una sèrie de documentals del cineasta amb la voluntat de donar a 
conèixer i preservar la trajectòria de persones nascudes o vinculades a la nostra ciutat, on han desenvolupat una activitat 
d’excel·lència guanyant-se el reconeixement i l’estima a Terrassa i més enllà. 
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Aquest any s’han suspès la Festa de Sant Jordi i la Fira del Llibre Vell i d’Ocasió. 

La Fira Mercat a la Rambla i la Trobada intercanvi de sobres de sucre es van poder realitzar fins a l’inici de l’estat d’alarma i 
el Cicle de Nadal es va reduir a instal·lar el pessebre, obra de Jacint i Núria Cadevall, al local de l’associació i la seva visita 
individual durant els dies d’obertura del local.

Des del mes de juliol s’estan fent gestions conjuntament amb l’extint Museu del Còmic de Barcelona i l’Ajuntament de 
Terrassa per disposar d’un local o edifici per ubicar l’extens material que, en aquests moments, tenim en dipòsit. Mentrestant 
s’estan duent a terme treballs d’inventari i de recondicionament del material.  

GESTIÓ ADMINISTRATIVA DE L’ASSOCIACIÓ

La Junta Directiva

Aquest any, de forma excepcional, les reunions de Junta s’han realitzat en format mixt, presencialment i telemàticament. 
També s’ha posposat l’assemblea general de socis fins que les condicions ho permetin de forma presencial.    

Moviment de socis

Durant l’any hem tingut 8 altes i 6 baixes, dues d’elles per defunció. Per tant, a 31 de desembre el nombre total de socis és 
de 85.

Aquest any ens han deixat el nostre vicepresident, Josep Manuel Gómez, i en Joan Sánchez, tots dos assidus a les nostres 
tertúlies i activitats.

Economia

El tresorer Domènec Aunós ens ha facilitat els següents comptes: despeses 7.465,29 €, ingressos 7.282,95. Una diferència 
negativa de 182,34 €.

PLA DE TREBALL I PRESSUPOST PER AL 2021

-Exposicions a la seu social: la col·lectiva i una o dues de monogràfiques a decidir encara.

-Edició de la 10a sèrie de sobrets de sucre (25 sobrets), dedicats als Premis d’Honor de les Lletres Catalanes dels anys 
1994-2018

-Edició de tres butlletins informatius.

-Parada institucional per Sant Jordi a la Plaça Vella, com hem fet els darrers anys, sempre depenent de l’autorització del 
Procicat, l’autoritat en temps de pandèmia.

-Nova edició, en aquest cas  la 8a, de la  Fira del Llibre d’Ocasió (l’any anterior no la vam poder celebrar per l’estat d’alarma) 
al passeig central de la Rambla, davant del mNACTEC. O potser a la plaça de Ricard Camí, depenent de l’autorització del 
Procicat.

-Celebració del Nadal: cantada, llumineta, loteria de la Grossa, pica-pica i obsequi  als participants, també depenent del 
Procicat i les mesures que determini.

-Fira Mercat d’Intercanvi, promoció del  Col·leccionisme i Antiguitats, cada dissabte al matí. S’està gestionant per raons de 
la covid-19 un nou trasllat a la plaça de Ricard Camí, que permet mantenir millor la distància social que demana el Procicat.

-Trobades d’intercanvi de sobrets de sucre trimestrals i participació a les que es fan a Barcelona. Seguim cercant poder fer 
aquestes trobades amb col·leccionistes de punts de llibre i plaques de cava. Ho farem si trobem la persona que se’n faci 
càrrec.

-Tertúlies de dimecres i divendres. Continuació de les que duem a terme de fa anys, amb les mesures dictades pel Procicat.

-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 la televisió de Terrassa. També se n’informa els regidors de l’Ajuntament, 
entitats diverses, etc.

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

-Seguirem insistint en una entrevista amb l’alcalde que vam sol·licitar inicialment el 2017 per presentar el llibre de la història 
de l’entitat i demanar-li que l’Ajuntament ens ajudi amb la compra de 25 exemplars.
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-Donarem una empenta a la conservació i catalogació de cara al futur Museu del Còmic, que l’alcalde Jordi Ballart es va 
comprometre a crear a Terrassa en una reunió de la Junta i d’altres entesos barcelonins a l’Ajuntament. De moment els 
còmics estan dipositats en un local municipal i fa dies que se n’ha iniciat la catalogació a càrrec de socis de l’Associació.  

-Exposicions divulgadores de còmics a la Fira Mercat dels dissabtes. 

-Recepció d’unes sèries de 12 sobrets de sucre en homenatge al bisbe Pere Casaldàliga, editades per l’expresident Miquel 
Paraira.

-Compte a Instagram i Twiter a nom de l’Associació.

Pressupost del 2021

El pressupost que es presenta a l’assemblea és equilibrat en els ingressos i les despeses, amb un import de 10.370 euros.

I fins aquí la memòria del 2020. 

Terrassa, 26 de març del 2021


