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Malgrat la pandèmia, que ha continuat aquest any i que ens ha comportat restriccions, hem realitzat les següents 
activitats:

PUBLICACIONS  I  EDICIONS 

Butlletí Informatiu  

S’han publicat tres butlletins, del 515 al 517, d’entre 12 i 20 pàgines, amb articles dels col·laboradors habituals 
com Manuel Ros, Jordi Robirosa, Santi Palos, Santi Rius i, esporàdicament, Josep Sauret. 

Separata col·leccionable 

Hem publicat tres separates, a càrrec de la incansable Ana Fernández, de la 236 al 238, que recuperen la nostra 
història local.

Sobrets de sucre (10a sèrie)

Edició d’una sèrie de 25 sobres de sucre dels Premis d’Honor de les Lletres Catalanes amb la col·laboració 
d’Òmnium Cultural de Terrassa. Vam presentar aquesta sèrie conjuntament amb la 9a, que no es va poder fer el 
2020 a causa de la pandèmia. 

Lloc web www.colleccionistesgrupterrassa.wordpress.com

S’ha creat un compte de Whatsapp per als socis de l’entitat on es fan comunicacions de l’entitat i on els socis 
poden fer i fan intercanvis i peticions de productes col·leccionables. 

Xarxes

També disposem de grup propi en diferents xarxes socials, com Facebook, amb el nom Col·leccionistes Terrassa 
(Fira-Mercat) i Whatsapp, amb el nom Fira Mercat Terrassa, un punt de contacte dels aficionats al món del 
col·leccionisme i les fires locals que es realitzen arreu de Catalunya i que al llarg de la pandèmia ha mantingut en 
contacte els socis paradistes entre ells, els diferents mercats i el lloc. 

També a la xarxa d’Instagram hem obert un compte amb el nom de Col·leccionistes Terrassa Fira;  i també a la de 
Twitter, Col·leccionistes Terrassa (fira-Mercat) @col_fira.   

ACTIVITATS  SOCIALS                                               

Trobades a la seu social 

Els dimecres i divendres durant tot l’any, llevat del mes d’agost, seguint les  restriccions motivades per les 
recomanacions sanitàries de l’autoritat en tot moment.

Exposicions

REVISTES EN LA MEMÒRIA del 21 d’octubre del 2020 al 5 de març del 2021, recull de revistes ja desaparegudes. 
Col·lecció d’Antoni Poch i Comas.

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA de socis del 9 d’abril al 7 de juliol. Deu  socis van exposar part de les seves col·leccions:  
Antoni Poch, embolcalls de taronges; Josep Valls, motos de joguina antigues; Miquel Paraira, The Beatles; M. Elena 
García Colomina, punts de llibre; Antoni Villena, bitllets de loteria; Montserrat Anglada, sobres de paper; Manuel 
Fabra, segells; Josep Nart, còmics; Amador Magdaleno, encenedors; Joaquim Folch, monedes precedecimal de 
Nova Zelanda 1933-1965.

EL MÓN DEL CÒMIC I LA IL·LUSTRACIÓ, del 15 d’octubre del 2020 al 7 de gener del 2021, mostra de la col·lecció 
del Museu del Còmic de Barcelona i xerrada d’inauguració amb Josep Maria Delhom a l’Aula Magna. 

Intercanvi  de sobrets de sucre

El 24 d’octubre  a la nostra seu, amb la participació de diferents col·leccionistes d’arreu de Catalunya. 

Festa de Sant Jordi i Fira del Llibre Vell i d’Ocasió

No hi vam poder participar per imperatiu legal de l’autoritat a totes les associacions.
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Fira Mercat d’Intercanvi i Antiguitats

Només es va poder fer el mes de desembre, quan ens van donar permís per raons pandèmiques.

Cicle de Nadal

Vam presentar, mercès a la col·laboració de l’Associació de Pessebristes de Terrassa i del bon amic Jordi Cadevall, 
un diorama d’Albert Martí i Josep Manuel Gómez, ACS, que es va poder visitar els dies d’obertura de la seu. En 
la inauguració, en Toni Villena, també ACS, ens va dirigir unes nadales i vam acabar amb un personal piscolabis. 
Com cada any també es van fer butlletes de loteria, enguany de la de Madrid, i la llumineta per al sorteig de la 
panera.

Sobre el desitjat Museu del Còmic

Des del mes de juliol s’han anat fent gestions conjuntament amb el que fou Museu del Còmic de Barcelona i 
l’Ajuntament de Terrassa per disposar d’un local o edifici per ubicar l’extens material que està dipositat en un 
espai municipal i en el qual es va inventariar i recondicionar el seu emmagatzematge.

Participació a la fira REPLEGA de Montsó

El consoci Josep Alemany va anar a la fira de Montsó. Hi va parar taula i es van vendre diferents productes 
col·leccionables dels que editem, a part de fer nous contactes. Esperem poder continuar aquesta presència i 
participació de l’Associació els propers anys.  

GESTIÓ ADMINISTRATIVA  DE  L’ASSOCIACIÓ

Junta Directiva

Ha fet les reunions de manera presencial i/o telemàtica al llarg de tot l’any.

L’Assemblea 

Es  va fer el 26 de març. Davant la dimissió, per raons personals, del president Miquel Paraira, i per defunció del 
sotspresident,  José Manuel Gómez, d’acord amb els Estatut es va designar un nou president i sotspresident. A 
proposta de la Junta Directiva fou proposada i designada, per primera vegada en la història de l’Associació una 
dona, l’Ester Nosàs, com a presidenta, i, com a vicepresident, Josep Maria Ferrer. Ambdós provenen del grup de 
socis paradistes. I, de fet, ja participaven, ara un, ara l’altre, a les reunions de la Junta.

Moviment de socis

Durant l’any hem tingut cinc altes i quatre baixes, dues d’elles per defunció. A 31 de desembre el nombre total de 
socis i sòcies era de 77. Hi ha hagut vuit baixes el relació amb el 2020.

Economia

El tresorer, Domènec Aunós, i el vicepresident, Josep M. Ferrer, ens han facilitat i comentat els següents comptes: 
despeses 7.678,77 €, ingressos 7.678,77 €. Amb un saldo a caixa i Caixa d’Enginyers arrossegat de 5.679,24 €

PLA DE TREBALL I PRESSUPOST PER AL 2022

Pla de treball

Farem les tres exposicions com hem estat fent d’uns anys ençà, la primera sota el títol de “La Vella Quaresma”, del 
21 de gener al dimecres 20 d’abril, després la Col·lectiva del 20 de maig al 8 de juliol, i finalment del 14 d’octubre 
a l’11 de gener del 2023 una dedicada al ninotaire terrassenc Antonio Garcia Bartolomé, el rei del còmic romàntic. 

També preveiem, i de fet ja s’estan fent, visites a escoles per promocionar l’entitat i, més concretament, la visita 
d’alumnat a les exposicions per desvetllar la possibilitat que facin alguna activitat. Potser és picar pedra, però 
creiem molt important intentar-ho.

A la Fira Modernista convocarem el segon Concurs de Fotografia, en què els nostres veïns d’estatge,  FotoClub 
Terrassa,  faran de jurat.

Les properes trobades de sobrets de sucre i sacarines seran els diumenges 15 de maig i el 23 d’octubre.
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Ens proposem engegar el 1r Intercanvi de Punts de Llibre, que tindrà lloc el dissabte dia 8 d’octubre. La difusió 
la farem  com sempre a través del  grup de Whatsapp, xarxes i correu electrònic.

També es presentarà al seu moment una nova edició de sobrets de sucre sobre els cartells del Carnestoltes de 
Terrassa, quan es resolgui quin dia se celebrarà a Terrassa.

Des d’aquest mes d’abril la Fira Mercat d’Intercanvi de Col·leccionisme i antiguitats ha tornat a la Rambla, i 
hem ubicat un espai en una parada acollidora on l’Associació és visiblement representada amb  material de 
la nostra entitat. Estem mirant també de poder identificar cada paradista amb un distintiu propi amb el logo de 
Col·leccionistes de Terrassa. És important que setmana rere setmana les persones que passegen per la Rambla 
sàpiguen qui organitza la Fira. Des que s’ha posat en marxa són moltes les persones que pregunten qui som i on 
estem, i altres que estan interessades a associar-se o que volen fer donació o posar a la venda la seva col·lecció.

Estem treballant per fer xerrades puntuals a la nostra seu, a càrrec d’algun dels nostres socis o de persones no 
associades, sobre diferents temàtiques culturals i del món del col·leccionisme.

Quant als còmics que tenim enmagatzemats en un espai municipal, estem actualitzat l’inventari amb les noves 
donacions que rebem, alhora que classifiquem el còmic de la novel·la popular, cosa que requereix més esforços 
de les persones que setmana rere setmana hi participem. És prevista per al 12 de maig una reunió amb la 
directora d’àrea i el director de Cultura, per seguir amb la documentació pertinent sobre el futur Museu del Còmic 
a Terrassa.

La seu social és oberta per a tothom els dimecres i divendres de 6 a 8 de la tarda.

Pressupost del 2022

El pressupost que presenten i comenten el tresorer i el vicepresident és equilibrat en els ingressos i les despeses, 
amb un import de 9.741 €.

I fins aquí la memòria d’activitats de l’associació.

Terrassa, 29 d’abril del 2022


