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eDItORIAl
Benvolguts socis i sòcies enfilem ja la fi de l’any, el 2015, un més i un de 
menys com acostumem a dir. Un any ple d’ esdeveniments de tota mena,  
potser el més desgraciat i del que ens n’hauríem de sentir tots avergonyits, 
per simple humanitat, és el de les llargues fileres de persones fugint de 
països en conflicte sense aturador. Països que per mantenir el conflicte 
reben importants carregaments d’armament subministrat pels que no patim 
la guerra, un negoci com un altre, bàrbar, brut sense ànima però un negoci. 
Quantes vides perdudes a la Mediterrània que mai podrem arribar a comptar. 
Quina poca vergonya tots plegats! Quina impotència i poc compromís del 
món polític sotmès als lobys financers que encara que s’atreveixin a emprar 
el terme ànima en la seva publicitat, no la coneixen. Hauríem de retirar tots 
els comptes d’aquests bancs, per nostrats que siguin, que amb els nostres 
diners fomenten la fabricació d’armament. Ens hauríem d’escapar tots cap 
al bancs anomenats ètics. Tenen una difícil tasca i el futur gens fàcil. Com 
també ens hauríem d’escapar dels monopolis barroers de les companyies 
elèctriques que es nodreixen de centrals nuclears no tant llunyanes de 
casa nostra i que bé sabem el risc que correm. Fa mesos que la nostra 
Associació va contractar el servei 
de l’electricitat a Som Energia, una 
cooperativa que fomenta l’energia 
verda, que és de casa i per tant els 
impostos queden a aquí. Hem de 
començar a plantejar-nos que la 
qualitat de vida i la nostra dignitat 
tenen un preu i ens hem de rebel·lar 
contra tanta hipocresia i cobdícia.

El nostre país continua el seu full de 
ruta, el de la majoria, encara que al-
guns repetint el contrari pretenguin 
fer creure i creure’s la mentida que 
proclamen. Tot obre interrogants però 
també ganes d’un millor benestar 
per al demà més immediat. Si su-
mem l’aconseguirem.

Que tinguem totes, tots i tothom un 
bon Nadal i un bon Ninou!! Anunci de Ràdio Aymerich a la revista  

Llum Novella dels anys 20 del segle passat.

del 20 de novembre al 8 de gener del 2016 
a la seu de l’Associació, Rambla d’Ègara, 340 2a

Centre Cultural Terrassa
dimecres i divendres de 6 a 2/4 de 9 de la tarda

Altres dies i hores, prèviament convingudes al telèfon 937 858 425

GPS N - 41º 33’ 58’’  E – 2º 00’ 27’’

Col·lecció de Miquel Paraira
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TOCATS PELS BOLETS

tots els dissabtes
de 10 a 14 h.

Rambla d’Ègara, 270  TERRASSA

FIRA-MERCAT 
D’INTERCANVI,
PROMOCIÓ  DEL 
COL·LECCIONISME
I  ANTIGUITATS

www.colleccionistesgrupterrassa.wordpress.com
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NOtíCIeS De DINS

FESTA DE NADAL DE 
L’ASSOCIACIÓ

Serà el dimecres dia 16 de desem-
bre a les 7 de la tarda. Com cada 
any ens acompanyarà el petit cor 
de la Parròquia de Sant Josep i tots 
plegats cantarem nadales. Inau-
gurarem el pessebre, que consta 
de tres obres pictòriques de Jacint 
Morera, del qui enguany  celebrem 
el centenari del seu naixement. 
Aquestes obres han estat cedides 
per la família del soci més antic que 
teníem el bon amic Salvador Ala-
vedra Invers, que ens va deixar re-
centment i per a qui vam demanar 
la concessió de la Medalla d’Honor 
de la Ciutat. Esperem que arribi 
ben aviat. També lliurarem a tots 
els socis un exemplar sobre l’obra 
de Subirachs, obsequi de l’Editorial 
Mediterrània i una medalla comme-
morativa del centenari de l’extingi-
da Caixa de Terrassa. En acabar, 
farem el pica-pica habitual. Us hi 
esperem a tots.

CATÀLEGS DE “VITOLES” I DE 
NÚMEROS DE LOTERIA

Hem rebut una donació de la Sra. 
Maria Fàbregas col·leccionista de 
“vitoles” i números de loteria. Es 
tracta de 18 volums de la Revista 
de l Asociación Vitofílica Españo-
la i 3 volums de Loteria Nacional 
1980/1984. Des d’aquí les més ex-
pressives gràcies. 

LOTERIA DE NADAL I 
LLUMINETA

La trobareu a la vostra disposició 
a la seu social i també a algunes 
parades de la Fira-Mercat dels 
dissabtes, demaneu per l’Adolf 
Hernàndez que us l’oferirà de bon 
grat i li ho agraïm. La llumineta, 
dos números 5 euros, i una bona 
i complerta panera de Nadal si 
escolliu el número de la sort que 
diuen serà el 92.877, el que juguem 
els socis de la nostra associació. 
Tant de bo ho endevinem.

EDICIÓ EN FORMAT AUCA DE A TOC DE PITO DE JACINT MORERA I 
PUJALS

Amb motiu del centenari del seu naixement la junta va decidir de 
commemorar aquest aniversari amb l’edició d’aquest popular recull 
de frases fetes. L’Associació se suma a les activitats que amb aquest 
motiu celebraran altres entitats terrassenques com Amics de les Arts , la 
Fundació Torre del Palau i el Museu de Terrassa. Es tracta d’una edició de 
125 exemplars numerats de 1 a 100 i de I a XXV. Els interessats la podreu 
adquirir a la seu de l’Associació al preu de 3 euros.

Al revers s’expliquen totes i cadascuna de les frases fetes.
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L’EXPOSICIÓ SALVADOR 
ALAVEDRA I LA MÚSICA

El Centre Cultural Terrassa ens ha 
fet saber que el nombre total de vi-
sitants a l’exposició va ser de 1.200 
persones. Un nombre que consi-
derem prou important. Ja estem 
treballant en l’exposició de l’any vi-
nent que serà temàtica, com anem 
fent els darrers anys en aquesta 
exposició anual i solemne al Centre 
Cultural.

GOIGS DE SANT GALDERIC

Un any més la Fundació Sant Gal-
deric ha tingut la gentilesa d’ob-
sequiar-nos amb els goigs editats 
amb motiu de la seva festivitat d’en-
guany. Els socis que el desitgin po-
den passar per la seu i el secretari 
els hi lliurarà.

NOtíCIeS De FORA

FÓRUM FILATÈLICO 

Ha estat condemnat en la persona 
dels seus administradors a pagar 
més de 2.200 milions d’euros als 
afectats per l’estafa piramidal que 
van fer. D’altra banda, el jutge els 
ha inhabilitat a tots per adminis-
trar béns aliens, per un període de 
quinze anys.

La sentència remarca que Fórum 
Filatélico pretenia fer creure que 
el benefici procedia de la revalorit-
zació dels segells, quan en realitat 
no consta que els segells es ven-
guessin al marge del circuit creat 
per l’empresa i perquè valien molt 
menys del que afirmaven. Aquesta 
pràctica la defineix la Ley de Com-
petencia Desleal com a venda pi-
ramidal perquè Fórum Filatélico 
feia creure als seus clients que els 
beneficis provenien de la revalorit-
zació dels seus segells, quan en re-
alitat es generaven per aportacions 
de nous compradors.

EL MERCAT DE LA PLAÇA REIAL 
ES RENOVA

Així ho deia el diari Ara. La fira de 
filatèlia i numismàtica ha estrenat 
ordenació i ha millorat la seva imat-
ge amb motiu del 125è aniversari. 
Les parades que s’hi instal·len cada 
diumenge ocupen ara un espai 
més acotat i cèntric, estrenen fal-
dons distintius i amplien el ventall 
d’objectes que poden vendre. De 
les 92 parades autoritzades, 60 són 
de monedes i 32 de segells. Una 
nova regulació obliga als titulars 
a ocupar el lloc assignat i només 
poden ser titulars d’una única pa-
rada. També són obligats a exhibir 
de manera visible la seva llicència 
d’activitat.

MAC, CARTELLISTA

És el títol d’una exposició retros-
pectiva gràfica de l’obra d’aquest 
cartellista dels anys 1955 al 1988 
que ens oferirà el Centre Cultural 
Terrassa del 14 de gener al 27 de 
febrer del 2016. Es tracta d’una 
Exposició produïda i cedida per la 
Filmoteca de Catalunya, l’Institut 
Català de les Empreses Culturals 
i el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. 
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leS NOStReS DÈRIeS
Manel Ros Calsina entrevista Jordi Simó i Sanahuja
“JUNTAMENT AMb ELS MEUS GERMANS SOM ELS CONSERVADORS D’UNES COL·LECCIONS DEL 
NOSTRE AVI”

Jordi Simó i Sanahuja (Terrassa, 1954) després 
d’estudiar a l’Escola Pia començà la carrera de 
Biologia però aviat l’abandonà per passar al món 
de la informàtica en el qual ha desenvolupat tota 
la seva trajectòria professional essent testimoni de 
l’extraordinària evolució des dels ordinadors tipus 
“armari” i les “prehistòriques” fitxes perforades, fins als 
potentíssims i minúsculs aparells actuals.

Membre d’una família molt nombrosa i molt implicada 
en la vida social de Terrassa va recollir de bon grat 
les col·leccions iniciades pel seu avi i es considera 
un modest conservador del seu llegat juntament amb 
algun dels seus vuit germans. Persona de caràcter 
obert i optimista segueix classificant i millorant unes 
col·leccions que, més enllà del seu valor intrínsec, 
tenen un gran valor sentimental per a la seva família.

Quina ha estat la influència de la seva família en les 
seves aficions col·leccionistes?

De fet, nosaltres no tenim massa mèrit perquè només 
som els continuadors i conservadors de les col·leccions 
iniciades pel nostre avi Modest Simó Ciurana. Ell va ser 
una persona d’aquestes que ho guarden tot i jo, des 
de petit, vaig viure immers en aquest món i m’hi vaig 
identificar completament. El meu avi va tenir la sort de 
viure 103 anys (va morir l’any 1996) i, en general, en 
bon estat de salut fins quasi el final de la seva vida, 
per tant, vaig poder compartir amb ell durant molt 
temps les seves aficions i inquietuds que em va anar 
transmetent. 

De totes les col·leccions començades pel seu avi, 
quines destacaria?

Són força nombroses i variades però podríem destacar 
la de moneda fraccionària emesa durant la Guerra 
Civil, goigs, ventalls de Festa Major, moneda antiga, 
segells, figures de pessebre, etiquetes de botigues, 
papers de caramels,...

Anem a pams, què ens podria explicar de la 
col·lecció de moneda fraccionària?

L’escassetat de moneda durant la Guerra Civil 
provocada per la retirada de la xavalla de coure que 
es va utilitzar en la industria de guerra dificultava les 
transaccions comercials i, aleshores, la Generalitat va 
autoritzar els municipis a emetre paper moneda de 
petits valors. El meu avi explicava que el primer que 

va obtenir va ser un model de Santa Maria de Besora 
imprès sobre la targeta del senyor rector! A partir d’aquí 
va anar recollint molts valors de molts ajuntaments de 
Catalunya, València i també de la franja de Ponent. En 
el cas de Terrassa, es van emetre valors de 1 pesseta i 
de 10,15 i 50 cèntims.

Afortunadament a Catalunya, disposem del llibre 
catàleg d’Antoni Turró que recull d’una manera 
exhaustiva tots els exemplars emesos i, per tant, ens 
permet saber exactament quins són els que ens falten, 
tot i que ara ja és molt difícil de trobar-ne.

I respecte la col·lecció de ventalls de la Festa 
Major?

En tenim alguns de l’antic poble de Sant Pere que, 
segons sembla, van servir de model per dissenyar 
els de la Festa Major de Terrassa. Aquests els tenim 
pràcticament tots des de l’any 1943. Només ens en 
falten un parell, a part d’alguns anys de l’època de la 
Transició que no es varen fer.

La col·lecció de goigs és només de Terrassa?

En tenim de tot Catalunya però els de Terrassa 
els tenim classificats per separat. La resta estan 
classificats segons la seva advocació (sants, santes 
i verges). Aquesta col·lecció la seguim ampliant amb 
aportacions d’amics i coneguts. El llibre “Els goigs de 
Terrassa” del Francesc Comellas ens ha anat molt bé 
per saber el que tenim i el que ens falta.
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Les col·leccions numismàtiques i filatèliques les 
mantenen obertes?

La col·lecció de segells d’Espanya des de l’any 1851 
la tenim força completa però no del tot i, de moment, 
seguim col·leccionant les emissions actuals. Respecte 
la col·lecció de monedes i bitllets vàrem arribar fins el 
final de la pesseta però ja no vàrem entrar en l’etapa 
de l’euro actual. Tot i això, és una col·lecció que 
m’agradaria endreçar millor del que tenim però és 
una feina de neteja i classificació que requereix molt 
temps.

Una altra col·lecció molt diferent és la de figures de 
pessebres, oi?

El meu avi va ser fundador i el primer president de 
l’Agrupació de Pessebristes de Terrassa l’any 1943, 
per tant, sempre hem estat molt vinculats al món de 
pessebrisme i hem anat acumulant una bona quantitat 
de figures. En aquest col·lecció hi va participar 
fent moltes aportacions el meu pare Francesc 
que les adquiria en els seus viatges a l’estranger. 
Afortunadament, disposàvem de l’espai per guardar-
les que sempre acostuma a ser un dels principals 
factors limitants !

Realment, el seu avi tocava moltes tecles diferents!

Sí i encara n’hi ha més: conservem les col·leccions de 
cromos de les xocolates Ametller, Brugueras i Piera. 
També les de Gallina Blanca que tenien uns àlbums 
molt ben editats. I com a curiositat, també podem 
mencionar les col·leccions d’etiquetes de botigues 
locals i de papers de caramels.

DE TOTES LES COL·LECCIONS 
COMENÇADES PEL SEU AVI, 
QUINES DESTACARIA?

Són força nombroses i variades però 
podríem destacar la de moneda 
fraccionària emesa durant la Guerra 
Civil, goigs, ventalls de Festa Major, 
moneda antiga, segells, figures de 
pessebre, etiquetes de botigues, 
papers de caramels,...

Quina ha estat la seva relació amb el nostre Grup?

El meu avi havia estat soci des de feia molts anys i jo em 
vaig fer soci quan ell va morir l’any 1996 per mantenir 
la tradició però, la veritat és que no he tingut massa 
relació amb altres col·leccionistes. En qualsevol cas, 
valoro molt positivament la nova etapa del Grup amb 
la millora del Butlletí Informatiu i les noves exposicions 
temàtiques de gran qualitat.

A banda de la seva vessant col·leccionista, practica 
altres aficions en el seu temps lliure?

Estic força vinculat als grups de cultura popular 
de Matadepera, especialment als gegants i a les 
sardanes. D’altra banda, també sóc soci actiu del Club 
Ferroviari de Terrassa i, en un altre àmbit, pertanyo al 
Consell Econòmic de la parròquia del Sant Esperit i a 
la Federació de Cristians de Catalunya. La veritat és 
que no m’avorreixo!

Com preveu la continuïtat de les seves col·leccions 
familiars?

És curiós que dins de la mateixa família hi ha “persones 
de guardar” i “persones de llençar”, per sort, som 
una família molt nombrosa i segur que hi haurà algú 
que s’encarregarà de continuar conservant totes les 
col·leccions. Algunes persones ho poden considerar 
paperots i trastos vells sense valor però esperem que 
sempre hi haurà algú amb prou sensibilitat per apreciar 
l’esforç dels qui els van precedir i les van crear i valorar 
la seva qualitat i interès.
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el COl·leCCIONISMe A INteRNet
Per Santi Rius – srcterrassa@gmail.com

DÈCIMS DE LOTERIA DEL SORTEIG DE NADAL

El Marqués de Esquilache en l’època de Carles III, va ser qui 
va implantar el joc de la loteria de caràcter benèfic i pensat 
inicialment per ajudar als hospitals i obres de caritat, tot i que 
llavors no va tenir l’èxit que s’esperava. 

El sorteig de Nadal tal i com el coneixem es va crear l’any 
1812, en plena Guerra de la Independència, amb la finalitat 
d’aconseguir uns ingressos extres a unes arques públiques 
que no vivien els seus millors moments. Va ser el ministre 
del Consell i Càmera de Índies Ciriaco González de Carvajal 
qui va instaurar l’anomenada “Loteria Nueva”. Així doncs, la 
loteria de Nadal es va crear arran de la Constitució de Cádiz, la 
coneguda com La Pepa per haver estat proclamada el dia de 
Sant Josep i el primer sorteig es va celebrar a la mateixa capital 
gaditana però no el dia 22 com es fa ara, sinó el 18. Vuitanta 
anys després es va passar al dia 23 i finalment al 22 actual.

L’any 1812 els qui hi van jugar s’ havien de gastar 40 rals per 
cada bitllet i el premi gros (gordo) era de 8.000 pesos, que 
van correspondre al primer número guanyador de la història, 
el 03604.

Cal aclarir que no va rebre el nom de Sorteo de Navidad fins 
l’any 1892 i no es va començar a imprimir aquesta denomi-
nació en els dècims fins l’any 1897, quan definitivament va 
substituir l’antiga denominació de Prósperos de Premios.

Una curiositat és que mai s’ha interromput aquest sorteig 
des que es va crear i, fins i tot, hi va haver un any, el 1938, 
que es va fer per duplicat, ja que per culpa de la guerra civil 
hi va haver un sorteig a Barcelona i un altre a Burgos. També 
es destacable l’any 1837 en què es van repartir dos primers 
premis, que van anar a parar a Xerès de la Frontera (10998) 
un, i a Badajoz (03616) l’altre.

Una altra data important en la història de la loteria va ser 
el sorteig de Nadal del 2002, que va ser quan es va passar 
a donar els premis en euros substituint a les antigues 
pessetes. 

El nom de dècim és el nom que reben les butlletes de la 
loteria perquè el seu valor és la dècima part de l’import del 
bitllet, de manera que cada bitllet té 10 dècims.

Els dissenys dels dècims (que és el que es col·lecciona) 
han variat molt des del seu inici. Al principi eren 4 vegades 
més grans que els actuals. A més, cada etapa política s’hi 
ha reflectit de tal manera que, per exemple, en temps de 
la República no tenien imatges cristianes. Des dels anys 
quaranta del segle XX, gairebé cada any s’ha triat per al 
sorteig de Nadal un tema sobre el Naixement de Jesús i, 
en aquest sentit, s’han inclòs obres de grans pintors, dels 
que destaquem l’any 2002 que es va triar el Naixement de la 
Sagrada Família d’Antoni Gaudí.

La loteria de Nadal es celebra cada any el 22 de desembre i 
segurament tots hem comprat alguna vegada un dècim amb 
l’esperança que els nens de Sant Ildefons cantin el gordo 
corresponent al nostre número. Per cert, la tradició de cantar 
els premis es va instaurar el 9 de març de 1771 i no va ser 
en un sorteig de Nadal, curiosament i des de llavors sempre 
ho han fet els alumnes de la Residència Internat de Sant 
Ildefons, que per cert, mai han fet que el primer premi acabi 
en 25 (dia de Nadal) i tampoc en 13 que és curiosament una 
de les terminacions més demanades.

La nostra visita virtual la començarem al lloc web de 
l’Associació Espanyola de Col·leccionistes de Loteria http://
www.aeclot.es/ amb una visita a l’espai de anuncis .

http://www.aeclot.es/anuncios/coleccciones_billetes.
htm on podrem trobar interessants ofertes per si algú està 
interessat en començar aquesta afició.

Seguirem visitant la web d’un col·leccionista menorquí en la 
que trobarem una secció dedicada a la loteria www.terra.es/
personal4/apc44apc i després podem seguir amb el blog 
de José Gonzalvo http://coleccionloteria.blogspot.com i si 
volem saber quelcom més de la història de la Loteria podem 
visitar http://rincondeplou.galeon.com.

Ara anirem a la web de l’administració de loteria de D. 
Manuel José Martínez on, a més de poder comprar loteria, 
trobarem una interessant secció de loterofília i gaudir de la 
seva interessant col·lecció a www.loteriamillonaria.com

Però si volem viatjar més lluny, ens podem traslladar a la web 
de Juan Fernando Sisa Vargas, un col·leccionista de loteria 
colombià en la que podrem gaudir de imatges de loteries 
d’arreu del món. http://worldlotterycollector.blogspot.com

Ara ens traslladarem a Itàlia per visitar l’espai de Fabio Pagni 
especialitzat en loteria italiana i des de la que podem visitar 
altres llocs webs dedicades a la loteria de tot el món, a http://
web.tiscalinet.it/grattaevinci

Tornem al nostre país per visitar de nou http://www.
nacionalloteria.es un lloc web d’un afeccionat a la loteria. 
Podem anar finalitzant el recorregut sense oblidar-nos dels 
espais: www.loteriasyapuestas.es el lloc web oficial de la 
loteria d’Espanya.

Recomano http://www.envioloteria.com per als qui vulguin 
cercar i comprar dècims de loteria de Nadal amb terminaci-
ons especials.

També podem visitar el lloc web www.loterofilia.es dedicada 
al col·leccionisme de loteria en totes les facetes i èpoques, i 
per finalitzar http://loteriacoleccion.com per als qui desitgin 
una botiga on-line especialitzada en la venda de dècims per 
a col·leccionistes.

Bitllet de loteria del 1813 a Cádiz Dècim de loteria del 1889

Dècim de loteria del 1960
Dècim de loteria del 1930
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lA bOtIGA Del COl·leCCIONIStA
CATÀLEGS EXPOSICIONS 5 €
Papers de Guerra
El Petit Príncep
Cotxes Scalextric, tot un món de col·leccionisme
Els Goigs de Terrassa

PUNTS DE LLIbRE (8 SÈRIES DE 7 UNITATS) 3€
Xemeneies de Terrassa, 1a sèrie
Capgrossos de Terrassa, Sant Jordi 2013, 2a sèrie
Capgrossos de Terrassa, Festa Major 2013, 3a sèrie
Capgrossos de Terrassa, Sant Jordi 2014, 4a sèrie
Capgrossos de Terrassa, Festa Major 2014, 5a sèrie
Capgrossos de Terrassa, Sant Jordi 2015, 6a sèrie
Capgrossos de Terrassa, Festa Major 2015, 7a sèrie

Les 6 sèries dels Capgrossos . PREU ESPECIAL 15 €

AUQUES (EDICIONS LIMITADES I NUMERADES) 3€
Festa Major de Terrassa 1929
XI Fira Modernista de Terrassa
A toc de pito de J. Morera 

CALENDARIS DE bUTXACA (SÈRIES DE 8) 3€
Any 2013 dibuixos d’Antoni Sebastià i Querol
Any 2014 dibuixos de Pere Prat i Rius

SObRES DE SUCRE (SÈRIES DE 6 UNITATS) 1€
Terrassa 2010, Fotografies de M. Paraira, en color negre i verd
Refranys Catalans, col. J. Alemay i M Paraira
La llegenda de Sant Jordi, dibuixos d’A. Paraira i col. M. Paraira
Masies de Terrassa, dibuixos de Montserrat Font
Parc de Vallparadís de Terrassa, fotografies de M. Paraira

Les cinc sèries editades fins avui al preu especial de 3 €

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)

GOIGS
Santa Maria d’ Ègara, 2013, 1 € 
Sant Jordi, 2014, 1€
Sant Pere, sant Miquel i santa Maria d’Ègara, 2014, 5€.  
Edició commemorativa i numerada quatre pàgines

1

Del 13 de juny  
al 14 de juliol de 2013 

al Centre Cultural Terrassa

Cotxes scalextric,  
tot un món de col·leccionisme

En venda a la seu social, a la Fira-Mercat del pati històric del Museu Nacional de la Ciència i la 
Tècnica de Catalunya els dissabtes al matí i a la dels diumenges al porxo del Centre Cultural i per 
correu electrònic a elgrup@josoc.cat

1929FESTA MAJOR DE TERRASA
ITINERARI D’UN FORASTER
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Et deixa un bon record tot el 
del carrer del Nord.

En baixar de l’estació veus la 
gran animació.

Un jardí piramidal davant 
l’Escola Municipal.

Plaça de Zamenhof; salta a la vista que aquí 
hi ha element esperantista.

Carrer de Sant Pere, 
espaterrant! per més que no 
ve planejant.

Arribes a la Plaça Majó 
reformada de debò.

Veus el molt que s’ha enllestit 
la façana del Sant Esperit.

Trobarem qualque meravella 
pel carrer de la Fontvella?

En efecte, al carrè aquest hi ha 
el Museu Soler Palet.

Pugem sens sentir panteig; ja 
som al cap del Passeig.

Passem pel pont de Vall-Paradís: 
aquell panorama és un encís.

Trobem que està de primera; 
fem via cap a Sant Pere.

Admirem els retaules antics 
ben conservats i bonics.

Passem pel carrer de la Creu i 
Nou, que res nou es veu.

No podem deixar per alt la 
façana del Teatre Principal.

No volem deixar per altre dia 
visità el Cine Alegria.

Un moment ens hem parat 
davant la Plaça Mercat.

Ja som a la Rambla d’Egara; és 
bonica, però cara.

Ja som al carril de les Planes; 
d’anà a les Fonts ens vénen 
ganes.

Som a les Fonts: meravellós! 
hi ha Hotels de tots colors.

En Ribas i En Mitats donen 
moltes... facilitats.

Visitem l’Escola Industrial, 
que és fama universal.

Per veure la cabuda que hi ha, 
al Recreo vam entrar.

Cap a Terrasa s’ha dit per 
ballar tota la nit.
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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

t

t

FIRA-MeRCAt D’INteRCANVI, PROMOCIÓ Del COl·leCCIONISMe I ANtIGuItAtS 
Tots els dissabtes de 10h. a 14h. al pati històric del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, 
Rambla d’Ègara, 270 de Terrassa GPS: N – 41º 33’ 58’’ E – 2º 00’ 27’’

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. 

rj

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

A bon preu, de gairebé tot el món.
Alfonso Morales, 635 781 429

eltioaquiles49@gmail.com

Segells 

Mercat

Trobada

Fira, mercat d’intercanvi

Intercanvi mensual sobrets de sucre

Exposició

Reunió junta
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FIReS, MeRCAtS, tRObADeS...
vegeu: www. eltroc.org
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VeNC, CANVIO,DONO, 
buSCO, COMPRO...
Aquesta secció és gentilment oberta als 
vostres anuncis breus: envieu-ne el text  
a elgrup@josoc.cat


