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Un calendari de davantal del segle passat de Caixa d’Estalvis de Terrassa amb el dibuix de 
S. Padrós premiat en el XXIIIè Dia Universal del Ahorro

eDItORIAl
Ben retrobats tots després, esperem, d’un bon temps –malgrat les guerres fratricides de Síria, d’Ucraïna, d’Irak que 
no aixeca el cap, dels països d’Àfrica que pateixen l’ebola, dels immigrants fugitius de la misèria que hipòcritament 
tots fomentem, de la miopia i supremacia del govern de l’estat davant les aspiracions del poble català, etc.- que 
tots el necessitem per carregar piles i refer l’esperit i el cos. Us desitgem el millor per a tots i tothom!

Engeguem un curs després del fi de festa d’èxit a jutjar per la participació a la moguda gogística de juny i juliol. 
Ens agradaria no perdre pistonada en el ritme in crescendo de les exposicions anuals. Fa ben pocs anys que 
semblava que el món del col·leccionisme s’acabava i crec que avui hem de valorar positivament el repte que ens 
van imposar els gestors del Centre Cultural Terrassa en 
exigir-nos una exposició monogràfica i no de petites 
dèries col·leccionistes de cadascú, d’altra banda 
necessàries socialment per al foment del nostre objectiu 
associatiu. La resposta de les exposicions a la seu 
social ha dinamitzat la participació social, exigint-nos 
estibar de la corda i de la confiança dels socis al servei 
de la ciutat. És inqüestionable l’augment qualitatiu i 
quantitatiu de la presència ciutadana de l’Associació 
establint sinergies amb d’altres entitats terrassenques 
que estimem i agraïm. La nostra participació als actes 
de la Festa Major en són una bona mostra.

Volem agrair també les aportacions i col·laboració, 
en aquests anys de retallades, de la Generalitat i de 
l’Ajuntament, de la Fundació Mina, de la Fundació Torre 
del Palau, del Centre Cultural Terrassa, de la Capella de 
Música de la Catedral, del consoci Francesc Comellas 
-nomes ell sap l’esforç que tant gentilment ha fet-, 
sense tots ells ens hagués resultat més difícil fer el que 
hem fet, tot i que el nostre compromís, convençuts com 
estem de la nostra responsabilitat, no hauria defallit, 
evidentment amb uns resultats més modestos. Tots ens 
n’ hem de felicitar i procurar mantenir en el futur aquest 
nivell. Mans a la feina i a preparar ja des d’ara el proper 
fi de curs del 2015.

Properament rebreu la trucada o visita d’algun membre 
de la junta demanant-vos el vostre augment voluntari 
de quota. Com sempre la mare dels ous, l’economia, 
ens tenalla alhora que amenaça la continuïtat de 
l’Associació, esperem doncs la vostra responsable 
generositat.

Bona feina!
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NOtíCIeS De DINS

Ens ha dEixat En domènEc 
Vintró i rodó

El proppassat dia 6 de juliol a l’edat 
de vuitanta-un anys ens deixà l’amic 
i soci de l’Associació Grup Filatèlic 
Numismàtic i de Col·leccionisme. 
Patia una llarga malaltia, a la que 
va fer front amb la bonhomia que el 
caracteritzava. 

Per la banda materna dels Rodó, 
Domènec Vintró provenia d’una fa-
mília de serradors d’Olesa arribada 
a Terrassa a finals del segle XVIII i 
convertida a la pagesia. Aquesta fa-
mília ha deixat personatges impor-
tants de la història terrassenca com 
el Canonge Rodó (Francesc Rodó 
i Sala, 1816-1902), l’escultor Pau 
Rodó i Samaranch, (1843-1903), 
ambdós biografiats per Baltasar Ra-
gon o l’avi del Domènec, el vaquer 
Josep Rodó i Samaranch “Malet”. 
Sobre ells i altres ascendents, havia 
tingut amb el Domènec agradables 
converses que recordaré amb nos-
tàlgia.

El Domènec havia estat un bon 
col·laborador d’entitats ciutadanes 
com l’Arxiu Tobella i era un assidu 
de les tertúlies del Centre Excursi-
onista. Tant en aquestes societats 
com en la seva vida professional ha 
deixat una colla nombrosa d’amics 
que l’apreciàvem. La cerimònia fú-
nebre del seu traspàs fou una mos-
tra d’aquesta munió d’amics amb 
què comptava i que van voler estar 
presents malgrat ser un dilluns de 
Festa Major i coincidir amb una for-
ta tempesta d’aigua. (RCE)

La Fira mErcat d’intErcanVi 
tamBÉ ELs diJoUs

A títol experimental i davant la peti-
ció de socis paradistes i la notable 
circulació de vianants entre setma-
na per la Rambla, el mes de juliol 
vam iniciar aquesta nova proposta 
que veurem si és encertada. La ja 
consolidada, malgrat els temps de 
crisi que vivim, dels dissabtes con-
tinuarà durant tot l’any. L’horari de 
la dels dijous serà de 2/4 de 10 fins 
a les 2 de la tarda. Tots hi sou con-
vidats.

LEs Edicions dELs GoiGs

Recordem que queden alguns goigs de luxe de l’edició dedicada a sant 
Pere, sant Miquel i Santa Maria d’Ègara, una edició limitada i numerada de 
250 goigs que es ven al preu de 5 euros i que ens ajuda econòmicament, 
també queden alguns catàlegs de l’Exposició que es venen al preu de 5 
euros. Els podeu adquirir a la secretaria de l’Associació.

La Fundació Torre del Palau ens fa saber que els socis que desitgin adquirir 
un exemplar de l’edició limitada i numerada del voluminós llibre+CD+DVD 
Els goigs de Terrassa –1240 pàgines amb la reproducció facsímil de tots els 
goigs de Terrassa editats fins el 23 d’abril del 2014–, el podran aconseguir 
ara amb un 15% de descompte. També el Recull de goigs terrassencs –72 
pàgines+CD– al preu de 20 €, és una aportació al programa solidari Ajut a 
Estudiants del Tercer Món.
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LEs ProPErEs ExPosicions 
a La sEU sociaL

La junta està avaluant i decidint les 
tres que presentarem aquest curs: 
la primera serà del dia 12 de no-
vembre al 9 de gener del 2015. Les 
altres dues del 28 de gener al 18 
de març i la darrera del 22 d’abril al 
26 de juny (com sempre col·lectiva, 
aneu-hi pensant).

PUnts dE LLiBrE 4a sèriE 
dELs caPsGrossos dE 
tErrassa

Amb motiu de la Festa Major vam 
editar la 4a sèrie i ja n’hi ha 28 
d’editats. La propera per Sant Jordi 
del 2015. Les trobareu totes a la 
secretaria de l’Associació al preu 
de 3 € cada sèrie de 7 unitats. 
Amb aquesta hem recuperat la 
numeració segons els Protocols 
de Festa Major publicats per 
l’Ajuntament. Les fotografies són 
una aportació de Fotoclub Terrassa 
que els agraïm.

EL LLoc WEB

El mantenim amb totes les propos-
tes i hi anem aplicant les millores 
que ens són suggerides, tant bé 
com sabem, mercès al nostre con-
soci Miquel Pujades.

dadEs dE ParticiPació a LEs 
actiVitats GoGÍstiQUEs

L’Exposició ha rebut 1080 visites 
segons dades facilitades pel Centre 
Cultural Terrassa. Al concert a San-
ta Maria d’Ègara hi van assistir 70 
persones. A la conferència 60, a la 
visita comentada a l’Exposició 35 i 
a l’Intercanvi unes 10 persones.
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NOtíCIeS De FORA

EL mUsEU d’història dE cataLUnya ExPosà La coL·LEcció tUrró

queixar de la meva vida. He passat 
patiments i alegries, he tingut tres 
fills, he plantat arbres i he escrit lli-
bres. He fet la guerra, he patit en 
els camps de concentració, però 
me n’he sortit i he sobrepassat els 
noranta anys. M’he estimat i m’han 
estimat i la meva ha estat una vida 
plena”. 

La guerra provocà la retirada ofici-
al, però també l’acaparament pels 
particulars de la moneda metàl·lica 
de valor intrínsec, creant un greu 
problema a les operacions comer-
cials. La Generalitat solucionà en 
part aquest problema amb l’emis-
sió de paper moneda de 2’50, 5 i 
10 pessetes. Aquesta decisió no 
arribava, però, a solucionar les 
transaccions diàries dels particu-
lars amb el petit comerç. La falta 
de moneda menuda obligà a ten-
des, bars i comerços a editar vals 
manuals o impresos per a tornar 
el canvi als compradors de les bo-
tigues i usuaris dels establiments. 
Aquesta solució improvisada tenia 
l’inconvenient que cada val només 
servia pel comerç que l’havia emès.  

Els particulars es trobaven que teni-
en la butxaca carregada de vals: del 
venedor del diari, de la fleca, de la 
tenda de queviures, de la taverna, 
dels bars que sovintejava, etc. Els 
ajuntaments decidiren solucionar el 
problema emetent moneda munici-
pal, que servia per a tots els particulars 
i els establiments del municipi que 
l’havia emès, encara que tampoc 
era admesa fora del seu municipi. 
De les emissions conegudes i con-
servades de les emissions dels vals 
particulars i dels bitllets municipals 
de la nostra ciutat, l’Antoni Turró i 
l’autor d’aquesta crònica vam ser 
autors el 1992 de la publicació Les 
monedes de necessitat a Terrassa 
durant la Guerra Civil, prologat per 
l’amic Jaume Canyameres i editat 
per l’Editorial Ègara. De l’emissió 
concreta dels bitllets municipals de 
Terrassa el 1937, vaig tenir ocasió 
de publicar-ne una extensa infor-
mació el 1995 en el número 10 de 
la revista Terme editada pel Centre 
d’Estudis Històrics i l’Arxiu Històric 
Comarcal de Terrassa. (Rafel Co-
mes) rafelcomes@gmail.com

Des del 23 d’abril fins l’1 de juliol 
passat va estar exposada al Mu-
seu de Història de Catalunya una 
selecció del paper moneda emès 
pels ajuntaments catalans durant la 
Guerra Civil per facilitar les petites 
transaccions comercials. Aquesta 
col·lecció de paper moneda havia 
pertangut un dels col·leccionistes 
més importants d’aquesta faceta 
numismàtica, Antoni Turró i Martí-
nez (Barcelona 1915-2009) que en 
vida va pactar la seva donació a la 
Generalitat. 

Els que vam conèixer l’Antoni Turró 
difícilment l’esborrarem de la nostra 
memòria. Patriota, independentista 
des de la seva joventut, fou mem-
bre del CADCI, del grup radical 
Nosaltres Sols, d’Estat Català i del 
Front Nacional de Catalunya. Va 
participar en els fets del 6 d’octubre 
de 1934 i tingué una llarga actuació 
en la Guerra Civil. S’exilià a França 
fins el 1942 que retornà a Catalu-
nya sense perdre gens ni mica les 
seves conviccions. Es va apassi-
onar en l’estudi de les emissions 
monetàries de la Guerra Civil de les 
terres de parla catalana (Catalunya, 
Andorra, País València, les Illes i la 
Franja), dels ajuntaments però tam-
bé dels sindicats i les cooperatives. 
Les seves col·laboracions en les 
publicacions numismàtiques sobre 
aquests temes van ser constants i 
seria massa llarg d’enumerar. En 
destacarem l’obra de referència 
dels col·leccionistes d’aquests bit-
llets, Les emissions monetàries ofi-
cials de la Guerra Civil (1936-1939), 
editada el 2007 per la Societat Ca-
talana d’Estudis Numismàtics, filial 
de l’Institut d’Estudis Catalans, so-
cietat on vam coincidir amb Antoni 
Turró en càrrecs directius de la seva 
Junta de Govern i a qui vaig subs-
tituir en el càrrec de tresorer. Turró 
va donar a la seu social de la nos-
tra associació una de les seves ha-
bituals conferències sobre el tema 
de les emissions monetàries de la 
Guerra Civil. Reproduïm un parà-
graf de l’Acta Numismàtica 39 de 
2009 en què Turó pocs dies abans 
de la seva mort deia ”No em puc 
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L’onZE dE sEtEmBrE

Tots sou convidats a participar a la manifestació d’en-
guany. Al matí a les 10 del matí davant l’Ajuntament, 
al raval de Montserrat, a la tarda a la gran V de votar a 
Barcelona. Els que hi vulgueu i pugueu anar-hi, Òmni-
um Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana, els seus 
promotors, demanen que us hi inscriviu. Un cop més 
hem de manifestar el nostre dret i suport democràtic a 
la consulta del 9N.

Ningú ha de témer la consulta ni menys la veu del 
poble lliurement expressada. Si ens ho impedeixen 
segur que és bo per a Catalunya. 

QUant cataLUnya tEnia FLorins

Pel seu interès per als col·leccionistes reproduïm a les 
pàgines centrals i en facsímil l’article que va aparèixer 
a dues planes senceres a La Vanguàrdia segurs de l’ 
interès que té per a un bon nombre de socis.

A tu a canvi et demanem 
que ens siguis benefactor 
i que aquest curs que encetem 
sigui de tots el millor.

Que el passat ja se’ns allunya 
(com ho estàvem esperant!) 
i el futur de Catalunya 
el tenim aquí al davant.

Ara res no ens condiciona 
i ja anem a caixa o faixa: 
serem tots a Barcelona 
el dia de la Ve Baixa.

Sant Tornem-hi, sant Tornem-hi...

I després cap a votar 
el dia 9 de novembre 
perquè puguin veure clar 
com Espanya se’ls desmembra.

Ens foten pertot arreu, 
ara el PP, ara en Pujol. 
Ja cap més galifardeu 
no ens colarà un altre gol.

Que gràcies a sant Tornem-hi 
el poble no capitula. 
Obtindrem el nostre premi! 
Som tossuts com una mula!

Sant Tornem-hi, sant Tornem-hi, 
sant Tornem-hi gloriós, 
que de tots els sants del gremi 
ets el més miraculós.

CODA

Ei “please”, i si no has fet figa 
i el teu goig no ens abandona: 
que el Barça guanyi la Lliga 
i el Madrid baixi a segona.

Lletra de Jaume Aulet i Amela

GOIGS GARROTUÍTICS DE SANT TORNEM-HI

Tant si ets mascle com si ets fembra, 
siguis Pep o siguis Emi, 
a principis de setembre 
canta els goigs de sant Tornem-hi.

Sant Tornem-hi, sant Tornem-hi, 
sant Tornem-hi gloriós, 
que de tots els sants del gremi 
ets el més miraculós.

Tornem junts cap a la feina, 
ben contents i ben jolius. 
Tots a punt, empunyant l’eina 
i oblidant nostres estius.

Amb les panxes ben represes 
per culpa de les paelles 
i ben curulls de cerveses 
sobreeixint les gargamelles.

Sense por i sense recances 
als col·legues del despatx 
els glossarem les vacances 
fins que tinguin un empatx.

Sant Tornem-hi, sant Tornem-hi...

Et jurem, oh sant Tornem-hi!, 
que amb el teu model tenaç 
no farem més el bohemi 
i ens inscriurem al gimnàs.

O, si no, farem piscina 
en un club de natació 
tenaçment i amb disciplina, 
que es veu que encara és millor.

Ah sí: i aprendrem anglès, 
amb constància i determini, 
amb fascicles d’interès 
dels de Planeta Agostini.

Sant Tornem-hi, sant Tornem-hi...
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leS NOStReS DÈRIeS
“he practicat un col·leccionisme sentimental i familiar”

Manel Ros Calsina entrevista antoni Garriga i rius

Antoni Garriga i Rius (Terrassa, 1925) és un dels 
veterans del Grup però sorprèn per la seva vitalitat i 
la seva bona memòria. Casat amb Carme Setó i Prat 
(pintora i dibuixant) són pares de tres fills, avis de quatre 
néts i ja fa sis anys que són besavis. La seva bona salut 
i la seva inacabable curiositat li permeten mantenir una 
activitat envejable participant, entre d’altres, al Centre 
Excursionista i a l’Aula Gran.

Als 12 anys ja va entrar a l’Escola d’Arts i Oficis on 
va estudiar càlcul mercantil i comptabilitat, aleshores 
anomenada “tenidoria de llibres”. Posteriorment , va 
treballar a diverses empreses del sector tèxtil fins que 
l’any 1962 es va establir pel seu compte amb l’empresa 
“Nuaments mecànics Antoni Garriga”. Sempre de forma 
discreta ha compaginat la seva vida laboral amb moltes 
altres activitats, entre elles, la col·leccionista.

amb 89 anys acabats de fer, el veiem en un 
estat de salut envejable i amb una gran activitat 
física i intel·lectual, quin és el seu secret?

Deu ser que he caminat molt i he menjat poc! Tota 
la vida he estat vinculat al Centre Excursionista 
i sempre ens ha agradat molt la muntanya. 
Actualment, encara pertanyem al grup de “Petites 
caminades” iniciat per Mateu Fusalba els anys 
1970. Som una colla de 70 o 80 persones i cada 
mes s’organitza una sortida d’un dia complet. A 
més a més de caminar, ens ho passem molt bé!

a banda del centre Excursionista, també 
participa en altres entitats de la ciutat, oi?

Sí, ja fa anys que pertanyem a l’Aula Gran i as-
sistim a les seves conferències setmanals. A més 
a més, haig d’agrair a Carles Puig i a Francesc 
Palet que m’insistissin tant en deixar per escrit les 
meves vivències i els meus pensaments. Precisa-
ment, em fa molta il·lusió que aquest any he po-
gut publicar un petit opuscle amb el recull de tots 
aquests escrits.

Pel que fa referència a la seva vessant col·
leccionista, d’ on li prové la seva afició, ja li ve·
nia de família?

No, a la meva família no tenia precedents col-
leccionistes. El meu pare era teixidor i va ser un 
esperantista molt actiu del grup terrassenc Lu-
mon (Llum) però no va ser col·leccionista. En 
canvi, jo vaig començar de nen amb els cromos 
de les xocolates “Piera y Brugueras”. Es tractava 
d’una fàbrica de xocolata terrassenca que va pu-
blicar col·leccions de cromos molt diverses, des 
de jugadors de futbol, artistes de cinema, geo-
grafia, història, etc. També en col·leccionava de 
xocolates Juncosa que va ser un dels principals 
fabricants de xocolata de Barcelona durant molts 
anys.

durant la seva infantesa també col·leccionava 
d’altres coses?

Vaig ser un gran lector del Patufet i en conservo 
una bona col·lecció. També tinc moltes petites 
novel·les de Folch i Torres. Podríem dir que va ser 
l’ inici de la meva afició pels llibres.
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Quan va començar la seva relació amb la 
nostra  associació? 

Devia ser a primers dels anys 1980, a través d’en 
Joan Mateu que aleshores crec que era el tresorer. 
Ell rebia uns articles de filatèlia de Madrid i jo els 
hi traduïa al català per al butlletí del Grup. Per 
la meva feina de comptable havia anat recollint 
molts segells usats i vaig poder anar reunint la 
col·lecció pràcticament completa des de l’any 
1950. D’altra banda, també vaig col·leccionar els 
segells nous d’Espanya durant uns 20 anys.

Quina altra col·lecció ens podria destacar?

L’any 1980 es va crear l’ecu com a moneda virtual 
de la Comunitat Econòmica Europea (actualment 
la Unió Europea). Aquesta moneda va ser el 
precedent de l’euro i no va circular mai com a 
moneda de curs legal però sí que se’n van fer força 
edicions commemoratives a diversos països. Al 
tractar-se d’una moneda nova em va semblar una 
bona oportunitat i vaig començar la col·lecció. Al 
final en vaig reunir unes tres-centes unitats entre 
les quals n’hi ha una sèrie amb temes catalans.

com a terrassenc i col·leccionista, què li 
sembla el llibre Els goigs de Terrassa que 
s’acaba d’editar?

Em sembla una obra realment valuosa i felicito en 
Francesc Comellas que s’hi ha abocat amb cos i 
ànima. El concert celebrat a Santa Maria d’Ègara 
va ser preciós, la música dóna el sentiment i la 
vida plena als goigs.

Per part meva, vaig començar gràcies a Pau 
Julià, treballador de Tipografia Martí i membre 
del Centre Excursionista, que ens va animar a 
col·leccionar els goigs de Terrassa. D’altra banda, 
també recordo amb molta estimació la figura de 
Mateu Fusalba que va ser un gran erudit i una 
referència pels seus valors per a molts companys 
del Centre Excursionista.

ha exposat alguna de les seves col·leccions?

La veritat és que sóc soci del Grup i he assistit a 
diverses conferències però no he tingut una vida 
social massa activa per això no he exposat mai 
les meves col·leccions. 

Una altra de les seves grans aficions ha estat 
la fotografia, oi?

Vaig tenir la meva primera màquina l’any 1954 
i tinc una bona col·lecció de fotografia familiar i 
de muntanya. Precisament ara estic restaurant 
àlbums de fotos antigues que ja necessiten 
alguna “reparació”. Quan van arribar les noves 
tecnologies digitals em va semblar que ja no calia 
entrar-hi i ho vaig deixar.

actualment, segueix mantenint actives les 
seves diverses col·leccions?

La veritat és que ara ja no hi vaig al darrera, si surt 
alguna cosa, perfecte, però ja no vaig a buscar 
res expressament.

ha pensat quin serà el futur i la continuïtat de 
les seves col·leccions?

Jo sempre he intentat seguir l’esperit del meu pare 
però no puc saber que passarà més endavant. 
Això és una qüestió molt personal, cadascú 
dóna valor a coses diferents. Jo he practicat 
el col·leccionisme d’una manera molt íntima i 
discreta, amb un cert esforç i constància però, 
per a mi, ha tingut sobretot un valor sentimental i 
familiar, sense donar-li massa transcendència.
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el COl·leCCIONISMe A INteRNet
per santi rius · srcterrassa@gmail.com 

coL·LEccionar taPs dE cErVEsa

Potser és perquè quan escrivia feia calor i em venia de 
gust una cervesa o simplement perquè cada vegada 
veig més marques al mercat que he pensat que 
podríem parlar del món del col·leccionisme de taps de 
cervesa.

Podria haver triar el col·leccionisme de taps de tot tipus 
de refresc però és que aquest és molt ampli i només el 
del món de les cerveses ja ens pot donar molt joc.

Primer permeteu-me que faci un breu apunt històric, 
ja que la cervesa és un producte mil·lenari. Tot es 
va iniciar quan l’ésser humà es va fer sedentari i va 
començar a cultivar la terra. Amb els cereals, arrels i 
fruites van cuinar una beguda, que un cop fermentada 
es convertia en un líquid moderadament alcohòlic. 
El procés de fermentació inicial es feia per pura 
masticació dels ingredients, ja que la saliva fa digerible 
la fècula i ajuda a proporcionar ferment. Per ensucrar 
i aromatitzar la beguda feien servir mel o gingebre, 
ingredients que ja en l’Edat Mitjana van ser substituïts 
pel llúpol, tal i com ho fem actualment.

Els sumeris són els primers que ens han deixat 
informació sobre l’ús de la cervesa ja que ens han 
arribat escrits en els que ja expliquen de forma 
detallada el procés d’elaboració d’un tipus de cervesa 
que anomenaven “sikaru”. El que no sabem és si 
llavors ja existia alguna forma de tap per tapar-la.

Bé, per endinsar-nos en aquesta temàtica he triat un lloc 
web senzill anomenat http://coleccionismocervecero.
blogspot.com.es/ en el que hi trobarem una ica de tot: 
des de taps, etiquetes, segells temàtics sobre cervesa, 
“merchandassing”, ampolles, llaunes, pòsters, i tot el 
que us pugueu imaginar del món de la cervesa.

Ara bé, si us voleu dedicar a aquest món hi ha un 
espai a internet que és del tot imprescindible conèixer 
i que us asseguro que us serà de gran utilitat. Es 
tracta d’un lloc on podreu identificar qualsevol tap de 
refresc, només indicant alguna de les lletres que hi 
trobeu impreses: http://www.bottlecaps.de/index/. 
Per exemple, he trobat una cervesa de les illes Antigua 
i Barbuda anomenada Wadadli que d’altra manera 
segurament no hauria trobat mai i fins i tot m’ha 
proporcionat l’enllaç a la web del fabricant: http://
www.antiguabrewery.com/

I si el tap que teniu no té cap lletra podeu intentar 
classificar-lo amb el dibuix i per això us farà falta 
visitar l’espai web: http://www.h·rydzy.de/KK/Forum/
Forum_motive/ForUm_start.htm on podreu fer-ho 
atenent al tipus de dibuix que hi figuri.

Us recomano fer una visita a una de les webs amb més 
informació sobre taps de refresc dels països soviètics 
que hi ha al món: http://www.capscollection.ru tot i 
que us caldrà saber rus per poder-hi navegar. Podreu 

trobar-hi entre moltes d’altres la cervesa d’Ucraïna 
NIZHIN que data del 1787.

Si no us heu aclarit massa amb el rus podeu passar al 
francès i anar a visitar: http://www.capsulesdebieres.
fr un lloc de culte per als col·leccionistes de taps de 
cervesa franceses i on hi trobareu la historia de William 
Painter, l’inventor del tap de corona (l’any 1892) per 
a les ampolles de vidre i on descobrireu que els taps 
de corona originals consten de 21 dents (és realment 
curiós de saber el perquè han de ser exactament 21 
les dents d’un tap de corona).

Prop de França podem visitar la web austríaca http://
www.wiltz.at/beercaps/ 

Podem també fer el salt a l’altra banda del Atlàntic i 
visitar l’espai: http://www.thebottlecapman.com/ 
on hi trobarem molts taps i entre ells el bonic tap 
d’una cervesa d’Alaska amb el símbol d’un ós polar. 
També podeu anar fins a Canada i visitar l’espai de 
col·leccionisme http://www.freewebs.com/laphmo/

I a Espanya, com no, potser el lloc que cal visitar primer 
hauria de ser: http://www.celce.org/, el del “club 
español de coleccionismo cervecero”, on hi trobareu 
tot tipus d’informació a l’entorn del món de la cervesa: 
trobades, fòrums, anècdotes, etc. També podem 
visitar un petit blog particular dedicat als envasos de 
cerveses de tot el món http://cervezas.jimdo.com/ o 
l’espai de col·leccionistes de taps de corona: http://
chapas.webcindario.com/chapas.htm

Finalitzarem amb una web on hi ha una relació de 
tots els col·leccionistes de taps de corona i en el que 
si vosaltres en sou us hi podeu apuntar: http://www.
crowncaps.info/index.php

Cervesa Alaska Red on Tan Cervesa El azor

Cervesa Nizhin Cervesa Wadadli
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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 (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

aUQUEs (Edicions LimitadEs i nUmEradEs) 3€:
Festa Major de Terrassa 1929
XI Fira Modernista de Terrassa 

caLEndaris dE BUtxaca (sèriEs dE 8) 3€:

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

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

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

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 les Fires-Mercat dels porxos del Centre Cultural Terrassa els dissabtes i 
diumenges i també per correu. Comades 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.



AGeNDA

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’’
a títol experimental també els dijous

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

sEtEmBrE 2014
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FIReS, MeRCAtS, tRObADeS I eXPOSICIONS
Vegeu: www.eltroc.org

VeNC, CANVIO,DONO, 
buSCO, COMPRO...
Aquesta secció és gentilment oberta als 
vostres anuncis breus: envieu-ne el text  
a elgrup@josoc.cat

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

conferència

reunió junta
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diada 
nacional


