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INClOu SePARAtA COl·leCCIONAble NÚM. 205
“ObReRS, COMPRANt eN el blAu, 
VeStIReu bÉ, eleGANtS I bARAtO”

eDItORIAl
INTERCANVI MENSUAL DE SOBRES DE SUCRE A LA SEU DE  
L’ASSOCIACIÓ, A LA SEGONA PLANTA DE L’EDIFICI ADMINISTRATIU 
DEL CENTRE CULTURAL TERRASSA

A partir del proper diumenge dia 27, de 10 a 14 h, i d’ara endavant tots els 
quarts diumenges de mes, llevat del juny, el juliol i l’agost, hi haurà trobada 
de col·leccionistes de sobres de sucre. L’accés serà per la porta del carrer 
de Torres Garcia i cal que truqueu a l’intèrfon a la seu del Grup Filatèlic, per 
tal que us obrin la porta. Tots sereu ben rebuts. Aquesta trobada susbtitueix 
la que fins ara es feia al Centre Cívic del Segle XX. De fet, retorna on va 
començar i ens n’alegrem.

Aquesta és la novetat i arrenquem el curs amb empenta, amb l’exposició de 
segells de flors del col·leccionista i venedor Alfonso Morales, que a més ens 
ofereix poder contemplar uns sobres especials de primer dia, molt estimats 
per ell, de les Olimpíades de Moscou.

Seguirem amb les activitats habituals, la Festa de Nadal, a la qual us 
convoquem i on ens plaurà poder-nos trobar i lliurar-vos uns obsequis. Allà, 
i de fet ja des d’ara, podreu jugar per cinc euros un parell de números a 
la llumineta que, si encerteu, us farà mereixedors d’una magnífica panera 
el mateix dia 22 de desembre. Les butlletes del Sorteig de Nadal, les 
podeu adquirir a la seu de l’Associació i a les parades de la Fira Mercat 
de Col·leccionisme del dissabte, i també al Mercat de Col·leccionisme dels 
diumenges al matí. El preu són cinc euros i se’n juguen quatre.

I, ja per acabar, estem treballant de va-
lent en l’Exposició anual, que coincidirà 
amb la propera Festa Major i serà sobre 
Els Goigs de Terrassa. Si algú en té i ens 
ho fa saber mirarem si els tenim contro-
lats, sobretot si són anteriors al 1950, ja 
que, tot i que hem pentinat força arxius 
i col·leccions, de tant en tant encara 
en trobem algún d’incontrolat. La col-
laboració de tots és necessària i val la 
pena, ja que és previst  que la Funda-
ció Torre del Palau en faci una edició 
amb la reproducció íntegra dels més de 
sis-cents que hem inventariat fins avui, 
mercès a la ingent tasca del soci i col-
leccionista Francesc Comellas. 
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SEGELLS DE FLORS I SOBRES 
PRIMER DIA OLIMPÍADES DE 
MOSCOU 1980

Col·lecció d’Alfonso Morales
Del 8 de novembre al 8 de gener de 2014

A la seu de l’Associació,  
al Centre Cultural Terrassa, 2a planta

Dimecres i divendres de 6 a 9 de la tarda

Altres dies i hores prèviament convingudes  
al telèfon 937 858 425

GPS: N – 41º 33’ 58’’ E – 2º 00’ 27’’

El quart diumenge de cada mes  
llevat de juny, juliol i agost

a la seu social de  
l’Associació al Centre Cultural Terrassa 

accés pel carrer Torres Garcia, s/n  
(timbre interfon Grup Filatèlic) 

08221 Terrassa, 

GPS: N – 41º 33’ 58’’ E – 2º 00’ 27’’

SOBRETS DE SUCRE
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NOtíCIeS De DINS

ENS HAN DEIXAT  
CARLES HOMS BRUGAROLES  
I CARME GIMÉNEZ ROS

El 29 d’agost del 2013 va morir, als 
69 anys,  el nostre apreciat amic 
i soci Carles Homs i Brugarolas. 
Un home dinàmic, entusiasta i 
apassionat pel col·leccionisme, del 
qual destaca, entre d’altres, la seva 
interessant col·lecció de rellotges, 
alguns de gran bellesa. Homs 
estimava Terrassa i li agradava 
guardar tot allò que l’unia a la ciutat, 
per exemple la documentació 
relacionada amb la Confraria del 
Sant Crist, a la qual va pertànyer, i 
que desinteressadament va prestar 
als autors del llibre que explicava 
la història d’aquella congregació 
religiosa. Com altres terrassencs, 
Carles Homs era un ciutadà a qui 
agradava contribuir a enriquir la 
historiografia local i es prestava a la 
col·laboració sense reserves.

Amb aquestes línies volem trans-
metre el nostre pesar i, a més, dei-
xar constància escrita del nostre 
afecte per ell, així com fer públic el 
reconeixement que ens mereixen 
les seves aportacions a la nostra 
entitat.

També volem tenir un record per la 
Carme Giménez  Ros, que ens deixà 
el proppassat 14 d’agost, vídua 

EXPOSICIONS  
A LA SEU DEL GRUP

Tornem a començar les exposicions 
a la seu del Grup. I ho fem amb un 
dels temes objecte de la creació de 
la nostra associació: la filatèlia.

La filatèlia ha estat una afició impor-
tant fins a l’arribada d’altres siste-
mes de comunicació. També alguns 
ho han aprofitat per fer inversió, no 
sempre amb bons resultats. A cau-
sa, doncs, del canvi de maneres 
d’enviar-se els missatges, els col-
leccionistes inversors ho tenen més 
complicat avui dia, però no tant els 
simplement col·leccionistes, que 
continuen gaudint de les petites 
imatges de mil temes diferents d’ar-
reu del món.

El nostre consoci, Alfonso Morales, 
que ja ens va exposar una petita 
mostra de la seva col·lecció a la 
passada “Col·lectiva de Socis” ens 
presenta avui una mostra ben àm-
plia del seu tema de flora en els se-
gells i uns sobres de primer dia de 
les Olimpíades de Moscou.

Inaugurarem l’exposició el diven-
dres 8 de novembre a les 7 de la 
tarda i hi romandrà fins al dia 8 de 
gener. Esperem que trobeu una 
estona del vostre lleure per venir a 
visitar-la i conversar amb les per-
sones que hi haurà a la sala. Us hi 
esperem!

Montserrat Anglada

LOTERIA DE NADAL 

Tot i que no ho volíem per raons 
òbvies, perquè haguéssim preferit 
jugar a La Grossa de Cap d’Any 
catalana, no hem trobat la manera 
de poder-ho fer per tal que tots 
els socis juguessin a un mateix 
número, ja que Loteria Nacional 
de Catalunya només fa de cada 
número 30 butlletes de 5 euros. Ens 
agradaria que en el futur es resol- 
gués aquest atzucac. Són moltes 
les entitats i més encara la tradició 
de jugar a la Loteria de Nadal, atès 
que suposa una font d’ingressos 
gens menyspreable per a aquestes 
entitats. La grossa de Cap d’Any 
té valor afegit perquè tots els seus 
beneficis es destinen a programes 
socials del nostre país.

GOIGS TERRASSENCS

La Fundació Sant Galderic ens ha 
obsequiat amb els goigs i el punt de 
llibre, d’enguany i la nostra Associa-
ció va demanar una edició especial 
dels de Santa Maria d’Ègara, editats 
en motiu de la restauració del títol 
de Prior de Santa Maria, en el 900 
aniversari de la creació del Priorat 
de Santa Maria, (18 d’octubre de 
1113) el proppassat diumenge dia 
27 d’octubre.

Ambdós goigs i el punt de llibre 
seran lliurats personalment als so-
cis que els passin a recollir a la seu  
social a les hores habituals de se-
cretaria fins a exhaurir-los.

gloriosa Santa Maria 
protegiu nostre bisbat

gloriosa Santa Maria
protegiu nostre bisbat

gloriosa Santa Maria
protegiu nostre bisbat

gloriosa Santa Maria
protegiu nostre bisbat.

gloriosa Santa Maria
       protegiu nostre bisbat.

gloriosa Santa Maria
protegiu nostre bisbat.

gloriosa Santa Maria
protegiu nostre bisbat.

gloriosa Santa Maria
protegiu nostre bisbat.

gloriosa Santa Maria
protegiu nostre bisbat.

gloriosa Santa Maria 
protegiu nostre bisbat.

gloriosa Santa Maria 
protegiu nostre bisbat.

gloriosa Santa Maria
protegiu nostre bisbat.

d’Albert Puig i Planell, que durant 
llargs anys fou vicepresident del 
Grup, col·leccionista numismàtic i 
cromador d’ofici, primer al carrer 
de Sant Antoni i després al carrer 
del Doctor Pearson. Des d’aquí fem 
arribar a la seva filla i a tots els seus 
familiars el nostre record i el més 
sentit condol.

Rafel Comes
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ENS HEM ADHERIT AL PACTE 
NACIONAL PEL DRET A DECIDIR

El document, redactat per l’Hono-
rable Senyor Joan Rigol, expresi-
dent del Parlament de Catalunya, 
entre altres alts càrrecs aquí i a Es-
panya,  va rebre més de vuit-centes 
adhesions d’entitats ben diverses 
del país, entre les quals, per acord 
de la Junta Directiva, hi ha la de la 
nostra Associació, que també de-
sitja poder exercir aquest inequívoc 
gest de votar a una pregunta clara 
sobre el futur polític i lliure de Ca-
talunya. Si pot ser, el 2014, quan ja 
farà tres-cents anys de la caiguda 
de Barcelona. 

SANTI RIUS, FINALISTA ALS 
PREMIS BLOGS DE CATALUNYA 
2013

L’Associació Stic.cat, especialit-
zada en tecnologia i coneixement, 
promou i convoca els premis als 
quals es va presentar el blog Ex-
cursions per Sant Llorenç. Santi 
Rius és qui ens ha ajudat a tirar en-
davant  i ens assessora en el bon 
funcionament del blog de la nostra 
Associació. Rius és també autor del 
blog Records de Terrassa, que rep 
milers de visites al llarg de l’any. 
El felicitem i li desitgem la sort que 
mereix.

LES EXPOSICIONS A LA SEU 
SOCIAL EL CURS 2013-2014

Hem replantejat, d’acord amb les 
nostres possibilitats i l’experiència 
adquirida al llarg del curs anterior, 
les exposicions d’enguany. 

Una segona exposició serà del 22 
de gener al 23 d’abril i, la darrera,  
per cloure el curs, serà la col·lectiva 
que inaugurarem el 7 de maig i 
tancarem el 16 de juliol. Tots els 
socis que hi vulgueu participar ho 
podeu fer posant-vos en contacte 
amb la Montserrat Anglada al 
telèfon 937 858 425, qui juntament 
amb en Jaume Bou coordinarà 
el muntatge de les exposicions i 
se’n farà càrrec. Des d’aquí volem 
manifestar-los el nostre agraïment, 
ja que sense el seu esforç potser 
no les podríem fer. Gràcies, Jaume 
i Montserrat.

FESTA DE NADAL DEL GRUP EL 
DIA 11 DE DESEMBRE A LES 7 
DE LA TARDA

Enguany, com vam començar a fer  
l’any passat, ens trobarem també 
per celebrar l’inici de les festes i 
inaugurarem el pessebre, obra de 
Josep Serrano, facilitat per l’Agru-
pació de Pessebristes de Terrassa. 
El petit cor de la parròquia de Sant 
Josep ens animarà amb nadales 
que podrem cantar tots els que vul-
guem i puguem, i hi haurà l’obsequi 
d’un llibre, de la primera col·lecció 
de sobres de sucre que editem per 
gentilesa de Miquel Paraira i de la 
segona col·lecció de calendaris, 
enguany amb les  il·lustracions de 
vuit ermites diferents dels entorns 
de Terrassa dibuixades per Pere 
Prat. Acabarem la trobada amb un 
piscolabis. Tots els socis podran 
recollir  aquests obsequis perso-
nalment fins al dia 31 de gener del 
2014 els dies i a les hores habitu-
als: dimecres i divendres, de 6 a 9 
del vespre.

PRIMERA SÈRIE DE SOBRES 
DE SUCRE DE L’ASSOCIACIÓ I 
SEGONA DE CALENDARIS DE 
BUTXACA

Per gentilesa del nostre vicepre- 
sident, Miquel Paraire, el proper 
dia 11 de desembre, amb motiu de 
la Festa de Nadal de l’Associació, 
la presentarem. Es tracta de sis 
sobres amb dibuixos de sis masies 
de Terrassa: Can Palet, Can Jofresa, 
Ca n’Anglada, Can Parellada, Can 
Montllor i Can Boada. La seva autora 
és  Montserrat Font i Gillué, que els 
va fer fa més de vint anys per il·lustrar 
un calendari del Grup Colònies Ca 
n’Anglada. També presentarem la 
segona col·lecció de calendaris de 
butxaca, enguany amb dibuixos de 
Pere Prat, d’ermites dels entorns 
de Terrassa. Des d’aquí donem les 
gràcies a tots els qui han fet possi- 
ble aquests obsequis.

ENTERS POSTALS 

Aquest és el nom de les targetes 
postals, en aquest cas comercials, 
de les quals el nostre consoci Lluís 
Andreu té unes quantes que ens 
va mostrar a la darrera col·lectiva 
del Grup. En parlem ara perquè 
El Eco Filatélico de setembre n’ha 
reproduït dues il·lustrant un article 
sobre el tema de dues empreses 
terrassenques: Jacinto Figueras del 
carrer del Mas Adei i José Altisen. 

El bon amic Pere Prat El sobre 4/6 de la serie

El sobre 3/6 de la serie
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leS NOStReS DÈRIeS
“VAIG COMENçAR A COL·LECCIONAR MONEDES PERqUÈ, ELS SEGELLS, ELS TROBAVA MASSA 
DELICATS.”

Manel Ros Calsina entrevista Domènec Aunós Vidal

Domènec Aunós Vidal (Terrassa, 1943) va estudiar 
peritatge químic a l’Escola Industrial i ha treballat tota la 
vida de tintorer a diverses empreses del ram de l’aigua, 
la majoria de Terrassa, tot i que va acabar la seva vida 
professional a Sabadell. Casat amb Julia Chicón, són 
pares de dos fills i avis de quatre néts.

Des de la seva jubilació s’ha pogut dedicar més a 
la seva faceta col·leccionista i a col·laborar en les 
activitats del nostre Grup. Va començar ajudant el Joan 
Armengol i des de l’any 2008 n’és el tresorer oficial, 
però, en realitat, i gràcies al seu caràcter treballador i 
abnegat, s’encarrega de moltes més funcions dins de 
la Junta.

quina és la seva especialitat col·leccionista?

Bàsicament m’he especialitzat en moneda de la Gran 
Bretanya, sense incloure-hi les colònies. També tinc 
moneda espanyola, segells i algunes altres coses, com 
ara sobrets de sucre, números de loteria, números de 
l’Once, capses de llumins, clauers, etc., però no me’n 
considero col·leccionista.

D’on prové el seu interès tan específic per la 
numismàtica britànica?

Tenia dos tiets col·leccionistes de segells i socis del 
Grup. Un d’ells era en Josep Vidal, que tenia una 
bona col·lecció de segells de la Creu Roja, i l’altre era 
Miquel Aunós, que em van transmetre, de ben jovenet, 
l’afició col·leccionista. Aleshores em va semblar que 
els segells eren massa delicats i, en canvi, veia les 
monedes més sòlides i consistents, i es podien netejar 
i conservar millor. Les primeres que vaig comprar van 
ser a través de Miquel Carreras, que era membre de la 
Junta.

És curiós que s’interessés per les monedes de la 
Gran Bretanya. Hi tenia alguna relació especial?

No, i, de fet, no hi he estat mai! En realitat, vaig 
començar amb moneda espanyola, però sempre hi 
havia problemes d’errades i això no m’agradava perquè 
havies d’estar pendent de canvis i modificacions. Per 
contra, la moneda del Regne Unit em va semblar més 
seriosa i fiable. A més a més, m’ha permès mantenir el 
coneixement de l’anglès escrit i aprendre moltes coses 
d’història i altres temes relacionats.

quines són les seves fonts de subministrament?

Inicialment, el meu pare, que era viatjant de cal Mas, 
recollia tota la moneda estrangera que trobava per 
Espanya. A la zona de Galícia és on n’hi havia més 
de la Gran Bretanya. Després vaig seguir els mercats 
habituals: el de la plaça Reial de Barcelona, el mercat 
de Sabadell i d’altres. Actualment, compro directament 
a Anglaterra. Normalment ho demano per Internet i 
m’ho envien per correu.

De quina manera classifica les monedes?

Tinc una taula informatitzada i per a cada moneda 
indico el regnat, el valor facial, el valor real de compra, 
la numeració i l’any d’emissió. Les més antigues que 
tinc són del regnat de Jordi II (1727-1760), però és a 
partir del regnat de la reina Victòria (1837-1901) quan 
ja en tinc moltes més, especialment de Jordi V (1911-
1936), Jordi VI (1937-1952) i l’actual Isabel II (reina des 
de 1952). D’aquests últims regnats les tinc quasi totes; 
només me’n falten algunes emissions especials i molt 
cares!

Segueix algun catàleg de referència?

Tinc el catàleg mundial de monedes (World Coins) i 
també el britànic (British Commonwealth Coins). A més 
a més, rebo una revista trimestral que em permet estar 
al corrent de totes les novetats.
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El Regne Unit no pertany a la zona euro i, per tant, conserva la lliura 
esterlina. quines són les unitats habituals de les seves monedes?

Efectivament, la seva unitat monetària és la lliura esterlina i el símbol 
és £. Tenen monedes d’1 i 2 lliures, però cal tenir en compte que no 
van introduir el sistema decimal fins a l’any 1971. Des d’aleshores, la 
lliura està dividida en 100 penics (pence en anglès, plural de penny) i 
el seu símbol és p. Actualment, tenen monedes d’1, 2, 5, 10, 20 i 50 
penics. Com a curiositat, també podem veure que les monedes de 20 i 
50 penics no són circulars, sinó hexagonals. D’altra banda, també es fan 
emissions commemoratives d’altres valors facials. Són monedes de curs 
legal, però, en realitat, no circulen.

Abans de l’adopció del sistema decimal, quines monedes existien?

La veritat és que era un sistema que ara ens pot semblar força complicat. 
La lliura es dividia en 20 xílings (shillings en anglès i chelines en castellà) 
i cadascun d’aquests en 12 penics antics, és a dir, una lliura constava 
d’un total de 240 penics (un penic nou equival a 2,4 dels antics). També 
hi havia unitats intermèdies com el florí, que valia 2 xílings. 

Coneix altres persones que comparteixin la mateixa temàtica 
col·leccionista? 

Que jo sàpiga, aquí a Terrassa només hi ha el senyor Ernest Roca que 
també col·lecciona moneda britànica, però la veritat és que no hem 
tingut cap col·laboració especial.

Ha exposat alguna vegada la seva col·lecció?

Vaig participar a la biennal de 1967, però aleshores vaig exposar altres 
col·leccions. Posteriorment he participat en altres biennals i aquest any a 
l’exposició col·lectiva que vàrem organitzar a la nostra seu social.

quina és la continuïtat que preveu per a la seva col·lecció? 

Als meus fills no els interessa, però no em preocupa massa: potser 
interessarà algun dels meus néts! Afortunadament no tinc necessitat 
de vendre-la i, a més, ara costaria força trobar compradors i els preus 
també han baixat molt, tret de les monedes de plata, que tenen el seu 
valor específic.

A banda de la seva faceta col·leccionista, té altres aficions?

M’agrada la música clàssica, sobretot l’òpera i la sarsuela. Abans també 
havia jugat molt als escacs, i vaig pertànyer al clubs d’escacs Terrassa i 
Agut. Quan els meus fills estudiaven als Salesians també vaig promoure 
aquesta activitat des de l’associació de pares.

Des de la seva posició dins de la Junta, com veu la situació actual 
del nostre Grup?

El gran problema és la manca de gent jove i de nous socis. 
Afortunadament, amb els nous paradistes de la Fira Mercat del 
dissabte hem augmentat una mica els ingressos, però les nostres 
activitats sempre estan limitades per una qüestió pressupostària. 
Ho veig difícil de solucionar, perquè avui en dia el jovent té moltes 
altres activitats d’esbarjo. 

PAPERCAT

És una trobada del 8 al 10 de no-
vembre que se celebrarà en el marc 
del III Saló del Col·leccionisme al 
Casinet d’Hostafrancs, del carrer del 
Dr. Triadó, 53, de Barcelona. L’entra-
da és lliure, de 2/4 de 10 a 2/4 de 3 
i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9, diumenge 
de 2/4 de 10 a 2/4 de 3. Allà podreu 
trobar: cartells, postals antigues, cro-
mos, còmics, cine, fotografia, jogui-
nes, naips, accions, loteria, llibres, 
curiositats i molt més...

TORREMOLINOS 2014, 
CONVENCIÓ EUROPEA DE 
COL·LECCIONISME

Del 27 de febrer al 2 de març al Palau 
de Congressos. Una fira low cost en 
tots els aspectes a preus populars, 
amb més de cent comerciants i tots 
els col·leccionismes. Més informació  
a www.ecc2014.es

NOUS EUROS D’ANDORRA

Tal com havíem anunciat en el nos-
tre Butlletí Informatiu, entre novem-
bre i desembre s’espera que es 
comencin a distribuir els euros an-
dorrans. S’han pres mesures per-
què realment es distribueixin i no 
vagin només a mans d’especula-
dors i comerciants. La Unió Europea 
va demanar al ministre de Finances 
del Principat que, per no trencar el 
principi de neutralitat en matèria de 
creences religioses, substituïssin 
la bonica imatge del Pantocràtor 
de Sant Martí de la Cortinada, pe-
tició que ha estat atesa pel ministre 
Jordi Cinca. El Pantocràtor ha estat 
substituït pel campanar de l’esglé-
sia de Santa Coloma, un dels pocs 
campanars circulars que es conei-
xen, conjuntament amb el d’Ars a 
l’Alt Urgell.

NOtíCIeS De FORA
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el COl·leCCIONISMe A INteRNet
per Santi Rius - srcterrassa@gmail.com

SIFONS ANTICS

Tinguem en compte que els romans ja coneixien 
fonts d’aigües carbonatades efervescents. Aques-
tes aigües eren transportades en recipients segellats 
per tal que no es perdés l’efervescència i, evident-
ment, només les podien comprar la gent més rica, 
com els emperadors, o les famílies que vivien prop 
dels manantials. Es creia que tenien propietats cu-
ratives, en especial per als problemes digestius.  
 
Les primeres proves de fabricació d’aigua mineral ar-
tificial són del segle XVI, però no és fins al 1768 que 
un tal  Priestley aconsegueix saturar l’aigua amb àcid 
carbònic per realitzar el producte de forma totalment 
artificial. 

Però si voleu conèixer la història de les primeres 
ampolles i dels primers sifons no podeu deixar de visitar 
http://sifonesantiguos.blogspot.com.es/2013/04/
las-primeras-botellas.html . L’antic problema de com 
envasar-lo sense que perdés el gas es va solucionar 
amb la invenció del que s’anomenava vas sifoide per 
part de l’inventor  M. Savaresse, tot i que, la patent, 
la va registrar amb el nom d’Antoine Perpigna. En 
trobareu més informació a http://sifonesantiguos.
blogspot.com.es/2013/04/la-vase-sifoide-el-primer-
sifon.html

Fa poc a TV3 es va emetre un vídeo sobre col-
leccionisme on es parla de la meravellosa col·lecció 
del laboratori del doctor Olivés Rodés, sens dubte 
la millor en sifons i envasos d’aigua, i que si no và-
reu veure podeu repescar a l’enllaç: http://www.tv3.
cat/3alacarta/#/videos/1072319

Trobareu més informació de la col·lecció Olivés 
Rodés a: http://www.oliver-rodes.com/page/sobre-
nosotros/coleccion/presentacion

Començarem el recorregut pels espais particulars 
dedicats al món del sifó per http://littlewingvintage.
blogspot.com.es/2013/03/sifones-antiguos.html, on 
trobarem mostres de sifons molt antics de diferents 
procedències: catalana, gallega, francesa, italiana, 
argentina, etc.

I, ja que hem parlat de països de l’Amèrica llatina, ara 
podríem fer una visita al Museu del Sifó a l’Argentina 
http://www.museodelasoda.com.ar/ i, sense sortir del 
país, aprofitar per veure un espai d’un col·leccionista 
local, més especialitzat en el món de la cervesa, 
però que també dedica un racó al sifons http://www.
colecciondecerveza.com.ar/coleccion.html

Però tornem a la vella Europa i recordem que Itàlia és 
un país on el sifó és va popularitzar moltíssim. Per als 
qui agradi col·leccionar peces antigues, us deixem un 
espai on en podreu aconseguir de tot tipus: http://
listado.mercadolibre.com.ar/sifones-antiguos-
de-coleccion-italianos--brevettato--milano. També 
podem visitar un senzill espai d’un col·leccionista 

francès en un apartat on parla dels sifons antics: http://
arden08.canalblog.com/archives/siphons/index.
html

Per als qui els agradi viatjar ben lluny els proposem 
visitar un museu australià i, en particular, la seva secció 
dedicada als sifons: http://www.powerhousemuseum.
com/collection/database/?irn=62373

Per finalitzar el recorregut, ens caldrà tornar a prop de 
casa i, en aquest cas ho farem visitant l’espai d’un col-
leccionista mallorquí, http://www.ea6ah.com/cristal/

I el darrer pas el farem llegint un article impagable 
del diari El País sobre la història dels sifons a Ca-
talunya, on podrem observar un antic rellotge en 
forma de sifó situat a l’avinguda de Roma de Barce-
lona: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/08/03/cata-
lunya/1375544805_134374.html

I, per als qui estiguin interessats a iniciar la seva 
col·lecció de sifons o a ampliar-la, us recomano l’espai 
http://www.olx.es/q/sifon/c-214

Sifons de Tenerife Sifò Antonio 
Dalmases Terrassa

Sifons antics
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lA bOtIGA Del COl·leCCIONIStA

CATàLEGS EXPOSICIONS:

Papers de Guerra, 5 €
El Petit Príncep, 5 € (Cost despesa tramesa internacional)

Cotxes Scalextric, tot un món de col·leccionisme, 5€

PUNTS DE LLIBRE (SÈRIES DE 7 UNITATS):

Xemeneies de Terrassa, 3€
Capgrossos de Terrassa - Sant Jordi 2013, 1a sèrie , 3 €
Capgrossos de Terrassa - Festa Major 2013, 2a. sèrie, 3 €

AUqUES (EDICIONS LIMITADES I NUMERADES):

Festa Major de Terrassa 1929, 3 €
XI Fira Modernista de Terrassa, 3 € 

CALENDARIS DE BUTXACA (SÈRIES DE 8):

Any 2013 dibuixos d’Antoni Sebastià i Querol, 3 €
Any 2014 dibuixos de Pere Prat, 3 €

SOBRES DE SUCRE (SÈRIES DE 6 UNITATS):

Terrassa 2010, Fotografies de M. Paraira, en color negre i verd, 1 € 
La llegenda de Sant Jordi, dibuixos d’A.Paraira i col. M. Paraira, 1 €
Masies de Terrassa, dibuixos de Montserrat Font, 1€

EL PETIT PRíNCEP, 

DVD en llenguatge de signes català,10 €

MEDALLíSTICA:

Disposem d’algunes medalles commemoratives de ben diversos 
esdeveniments.
Properament us n’oferirem una relació i el preu.

MONEDES DE TERRASSA - FACSíMILS

Augmentat del senyal de Terrassa incús i anepígraf, estampat el 
1472, a la guerra dels Remences. 10€

Augmentats dels sisens d’aram encunyats a la Universitat forana de Terrassa durant la guerra dels 
segadors (1640-1652)
En venda a la seu social, a les Fires-Mercat dels porxos del Centre Cultural Terrassa els dissabtes 
i diumenges i també per correu.
Comades a: elgrup@josoc.cat
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

FIRA-MeRCAt D’INteRCANVI, PROMOCIÓ Del COl·leCCIONISMe I ANtIGuItAtS 
Tots els dissabtes al porxo del Centre Cultural Terrassa, de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia,  
Rambla d’Ègara 340 de Terrassa. GPS: N – 41º 33’ 58’’ E – 2º 00’ 27’’

MeRCAt Del COl·leCCIONISMe 
Els diumenges, al porxo del Centre Cultural Terrassa, de 10 a 2/4 de 2 del migdia, llevat del mes d’agost.

Seu SOCIAl 
Oberta els dimecres i els divendres no festius de 2/4 de 6 a 2/4 de 9. El mes d’agost no hi ha activitats.

INteRCANVI SObReS De SuCRe
El quart diumenge de cada mes, llevat de juny, juliol i agost a la seu de l’Associació de 10 a 2 del migdia.  
Accés pel carrer Torres Garcia s/n - Centre Cultural Terrassa

L'Associació Grup Filatèlic, Numismàtic i de Col·leccionisme de Terrassa no es fa responsable dels 
punts de vista expressats en els articles signats pels seus autors ni els comparteix necessàriament. 
Alhora, recomana i n’autoritza la seva difusió  sempre que se n’indiqui la procedència.

Seguint el compliment de la LO 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que 
les seves dades personals de què disposem estan incorporades a un fitxer amb la finalitat de permetre 
la gestió social de l'associació amb els seus socis. Aquest fitxer, de titularitat i responsabilitat de 
l'Associació, pren totes les mesures necessàries per garantir la seguretat i confidencialitat. Li 
comuniquem el seu dret a accedir, rectificar, oposar-se, i si escau, cancel·lar les seves dades 
personals del fitxer del qual som responsables mitjançant un correu adreçat a elgrup@josoc.cat, o 
per correu postal a la nostra seu social.

Publicació periòdica informativa de  
l’ASSOCIACIÓ GRUP FILATÈLIC, NUMISMÀTIC  
I DE COL·LECCIONISME DE TERRASSA

Rambla d’Ègara, 340  2a  (Centre Cultural Terrassa)  08221  Terrassa 
Cel: elgrup@josoc.cat   -   Fax: 937 805 299  

GPS: N – 41º 33’ 58’’ E – 2º 00’ 27’’

Dipòsit Legal B-28609-2011    
ISNN  2014-3265   ISNN Internet 2014-587X

NOVEMBRE 2013

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
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FIReS, MeRCAtS, 
tRObADeS I 
eXPOSICIONS
Vegeu: www.eltroc.org

VeNC, CANVIO,DONO, 
buSCO, COMPRO...

Jaume Bou, 639 374 919

Intercanvi i compra de 
plaques de cava

Josep Manuel Gómez 

Tel.: 639 304 381 - 937 349 190

Terrassa FC, tota mena d’objectes, 
fotografies, documents..

Miquel Paraira 

Tel.: 690 665 392 – 937 855 565 

mparaira@yahoo.com

Sobrets de sucre, intercanvi

Aquesta secció és gentilment oberta als 
vostres anuncis breus: envieu-ne el text  
a elgrup@josoc.cat

lleGeNDA

Activitat de l'Associació

Mercat

Trobada

Fira, mercat d’intercanvi

Intercanvi mensual sobrets de sucre

Exposició

Reunió junta
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NADAl


