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Per Josep Ferrer Serra

per centrarme en
la redacció, la
qual ésla que el

fa interessantper

soct.

Fa temps que la idea d'escriure una petita historia del

Butlleti de la nostra societat em volta pel cap" Creeque el
nostremitja de comunicació i de contacte entre elssocisté

un munt de característiquesque mereixen ser destacades.
El butlleti éspart de la historia de la PENYA i esmereix el
seupetit homenatge.

Com succeeixen moltespublicacions, el nostreButlleti
ha patit alts i baixos diversosque s'han vist reflexatsen la

seva edició. Aquests canvis són els que tot seguit explica-
rem de manera breu.Recordem l'article "Entorn del But-
llet! - una historia de50 anys"quepodem atribuir a l'amic

i company Vilaseca, i publicat en el butlletí núm. 17/IV
~-~itbril-juny

99). En aquella

ocasióesdeia que
celavida del But-

llet! no ésmaifl-
cil" i donava com
aprincipals difi-
cultats la redac-
ció i la economia.

En el present es-
crit uull prescin-
dir de l'economia

***
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mismos,¿quéseha hechosocialmente?

Muchos pensarán: ¡Nada! Pocoscreerán: ¡Mucho!

Alguien dirá: ¡Bastante! Este tiene razón y puede
afirmarlo porque asistiendoa las reunionessemanales,

lo ha ido comprobando. Peroa la mayoría no lescons-
ta la labor socialpor individualistas, por desconectados
y...porque no seha editado durante estetiempo boletín

alguno.

El socio no ha tenido la oportuna información en

losquehaceresy problemas socialesque,aunque a veces
parezcan-minúsculos e intrascendentes, marcan la

ejecutoria de laJunta Directiva que nopuede, en modo
alguno, andar en solitario su camino.

Esopor si solojustifica la reaparición del boletín,

aunque cuestedinero.

En compensaciónserobustecerála unión entre los

sociosy de estoscon susDirectivos, y así la Sociedad
seráun conglomeradoduroyfuerte comouna verdadera

PEÑA.

El b~tlletí núm. 3va apareixerel novembrede 1957,
y el núm. 4 no hofeu fins al setembrede 1967,amb deu
anysde diferencia entreells.Podemconsiderarque amb

aquestquart butlletí acabalaprimera epoca.

D'aquestsprimers butlletins caldestacarelssubtítolsde

lapublicació. Elsnúm. 2 i 3 deien "Integrantedel Comité
deRELACIONES DE ENTIDADES FlLATÉLlCAS /
Boletín informativo exclusivopara lossocios':1el núm. 4
deia "Boletín dedicado a la Semana Barcelonesade
Filatelia". Tambécal dir que totsels butlletins d'aquesta

primera epocavan serimpresosa Graficas Villanueva.

En aquestpunt calfer esmentque durant aquestpri-
merperiodedevida dela nostrasocietatesvan iniciar les

gestionsper legalitzar la publicació "PeñaFilatelica". El

delegatdel "Ministerio deInformacióny Turismo"ensva
enviar (5 denovembrede 1957)un modeld'instáncia 'a
presentar"junt amb una notificaciá on espot llegir:

{ ..} Debo informarle que elfolleto "Peña Filatélica"

queda reguladopor la Orden de la vicesecretariade
EducaciónPopularde24 defebrero de 1942{ ..}

No sabemsi l'instancia esvapresentarmai osi ho van
veuremassacomplicat, el certésqueel butlletí no torna a
sortir fins el 1967.

***
La segonaepocadel butlletí lapodem establirentreel

núm. 6 (marc de 1973) i el núm. 12 (abril de 1980),

tenint encomptequeno hempogut confirmar la existen-
cia del núm. 5 i quedesprésdel 12esvaperdrela nume-
ració.En el casdel núm. 5 cal dir que nosabemsi va ser
oblidatper errorosi elsencarregatsdel butlletí vanpensar

queho erauna delesduespublicacionsquehavienapare-

gut anysabans.Pels

curiosospodem dir
queaquestesduespu-
blicacions a les que
fem referenciasón:el

"Catálogoy Progra-
ma deactosde la VI
ExposiciónFilatélica

y 11Numismática"
celebradadurant el
JumelageentrelaPE-

NYA i elsCheminots

PhilatelistesdeSaint-
Etiene (agost1968);
i l'opuscledela "VIII
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ExposiciónFilatélica y Numismática" en recordi bome-
natgeal pintor Joaquim Mir (agost1972).

Fent-me ressód'opinions autoritzades,m'inclino apen-
sar queaquestopuscleva serconsideratel butlletí núm. 5
ja queenell esfeia referenciaal XX Aniversari de l'associ-

ació. En aquesttambé es
reproduia un quadre del
pintor Mir i espublicava
un esbósbiograficdel'ar-
tistafet per TeresaBasora
Sugrañes,aleshoresbibli-
otecariade la Biblioteca-
Museu Victor Balaguer.
Cal dir que en la saluta-
ció signadaper la Junta
d'aquell opuscle esfeia
esmentá'tány 1952com
a any de la fondació de
la societat, dada total-

ment erronea.Potserel redactordel text va conJondrel'any
delaprimera exposiciófilatélica amb l'any defondació de
l'entitat.

Salonu del
FOMENTO VILLA.NQVES

5 ia
A G O S T O 10 7::1

XX Aniversario
M

PEÑA FILATELlCA

VIII Exposición Filatélica y
Numismática

Temo de Honor

PINTURA
en r«uerdo!l homenllleal

Pintor JOAQUIN MIR

Horf$ cho v •• ,,-

Fes~i"'II.I."d.18.Zlhor'$
leborablel"'18121~

"'USfUOf$f'fQl,l,
S08IESlLlSlWlOS
Sy'd,llUI.

- Tornant a la segonaepoca,el butlletí patí un canvi de
capcaleraintroduint l'escutde l'entitat al costatdel nom
de la publicació. En elsprimers s'utilitza l'escutoriginal
en castella, i nomésen el núm. 12s'utilitza la nova versió
encatalá. Aquestaetapadel butlletí tambépatí alts i bai-
xos,comdemostralafalta deperiodicitat en la sevapubli-
cació.En el núm. 8, aparegutdosanysdesprésdel núm. 7,
el prologuista esmentavales dificultats per trobar coi-
laboracionsi'financament,un "mal"queencaraavui afecta
el butlleti. D'aquesta epocacal destacarespecialmentels
núm. 9, 10 i 11, realitzats tots ells l'any 1976amb con-

1.

tinguts especialsper celebrarelXXV Ani;érsari de la nos-
tra societat.No obstantaixo, nofou fins quatre anysmés
tard, l'any 1980, quan sortí el darrer número d'aquesta
epoca,el núm. 12, coincidint amb+l'exposiciáfilatelica
d'aquell any. En aquestaesva emprarper primer copun
matasegellsespecialamb el nom de l'entitat i de Vilanova
en catala. Totselsbutlletins d'aquestaepocaJoren impre-
sosa "Taliers Grafics Vilaseca".

***
Elsanys80 van representarla migradesaeconomicadel

nostrebutlletí. Comencauael quepodriem anomenar "ter-
ceraepoca':tot i queaixo no estaescritenlloc.Aquestaeta-

pa podria ser definida
com l'epoca de "la cir-

lRLAltUCA r !:OC1ITIIT DI: COL.U:CCIQfi'JST""-S eI~~! '"Ü,", ,"'.,,,. ,"o,"'" , .•", "" cular i la [atocopia".
: , I Ci~c:ul.r

! . j! ::::!:;/;~_"C:,:~i..- ,{"=.r- AquestFbutltéHnsnote-

nien numeracióni cap-
calera definida. La co-
municacióamb elssocis
esvamantenirgraciesal
aleshorespresident[oan

SerraFigueras,qui in-
sistí mil i un copsen la
necessitatdepublicar els
butlletins.

Aquestsvan seranys
plensdecanvis,comen-

cantper l'adquisició enpropietat del nostrelocal actual.
Tambéenaquestsanys,la PENYA comencála sevaparti-

cipacióactiva en el Carnaval de Vilanova, i esproduí el
naixement de la SeccióGastronbmica.

Al final d'aquesta epocas'intentá establir una única
capcalera,comdemostral'exemplardedesembrede 1987,
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el qual presentavaun nou

diseny mantenint sempre
l'escut de l'entitat. Amb
aquest "butlleti" i elsdosse-
güents (desembre 1988 i

gener 1991)finalitza la ter-
Cera epoca mantenint la

mateixa capcalera.

Cal esmentar també

que, en aquestperiode i pel
mateix sistemadefotocopi-

es,s'editaren diversoscata-
legsde subhastessocialsen benefici del nou local elsdiver-
sosprogrames del Carnaval i altres circulars saltes.

La qüestió economicapreocupava i per aixo no esva
deixar passar la oportunitat d'acollir-se a una reducciódel
franquei.g (50%) en la tramesadel butlletí, segonsuna reso-

lució apareguda en el "Boletin Oficial de Comunicaciones"
en data de29 degenerde 1991.El document que ho certi-

fica encaraesconservaen l'arxiu de la societat.Actualment

amb la organització de Correus com a empresai amb el
canvi de moneda, la tramesadel butllet! ha tornat a canvi-
ar i la tarifa especialaplicada també.

EXPDIICIO
fESTA D[ SAHT ANTONI A8AD

~ac!6 el 16 d•••• ner • le, 19 h.

~!I!.!.!!ddi.17.

PROGRAMA
DE

CARNAVAL

IIIL

***
Queda per esmentar la quarta epocaque correspona

l'actual etapa del butlletí. Aquesta etapa s'inicia elfebrer

de 1994 i encara continua amb el butlletí que teniu a les
mansoAquesta quarta epocaha estat,fins ara, la quepre-
senta una continuifat méscoherentalllarg de la sevahis-

toria, malgrat que ha patit diversoscanvis.

La sevaconfecció,aiire copen impremta ha donat una
prestancia novfl;,a la pulJlicació. La capcalera torna a te-

nir continuitat, agafant aquella que es va fer servir al

cg~ Itl!Nl'il1111A'rilUCA
:1l!diZ5P Socletat de cel.íeeeíeuístes
)~:s
~IU'O\\U VilanOYDllaG"ltri S'111994. F"brel'

final de la segonaepoca(en

catala). No obstant, després
de tants anyssensenumerar
lespublicacions, eramolidi-

flcil establir un ordre deter-

minat, per aixo en aquesta
nova etapa s'incorpora la

numeració comencantaltre
coppel número 1.

En la presentació de la

nova etapa, en el núm. 1
(fibrer 1994),s'esmentaua

que desdel primer butlleti, aquell aparegut al 1952, ''hi
ha hagut edicions esporádiques,periodes de continuitat i
també llargsparéntesis [. ..}': i s'asseguravaque calia recu-

perar..aquestapublicació coma mitja de comunicació amb
elssocis,com era voluntat de la novajunta.

Durant 1994i 1995,elsbutlletins esnumeren defor-
ma anual i per tant, trobem els números 1,2, 3 i 4 de
cada un d'ells. Al rnarc de 1996esrenouá enprofunditat

la Junta Directiva, pero aquest canvi no afecta la
continuitat del butlletí. El que si escanuiáfou la numera-
ció, recomptant els

numeros apare- frjPENYA FILATELlCA
guts i editant el l~~ vltancva ¡ la Gelcr ú. Núm. 16· Generfrn •• , 1999

\lI
següent butlleti ~
amb el número
10 (abril 1996). ~

~ f
El format també

o·
varia, i a partir ~
del número 16 "'O

(gener-marr
1999) esva adop-

La dona, el brau, la Medilerránia i Europa

c:
o
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tar elflrmat deplana quadrada queactualment teniu a
lesmans,i esva incloure oficialment el terme '1V epoca".

Aquestsbutlletins, desdelprimer de la quarta epoca
fins al número 15van serimpresosper Vilagrafic SA.L.
Els núm. 16i 17flren impresosa GrafiquesLlopart de
Sant Sadurní d'Anoia. Amb elsnúm. 18 i 19, el butlletí
torna a imprimir-se a Vilanova, enaquella ocasióa Gra-
fiques Ferpala, i apartit del núm. 20 fins ara altre copa
Vilagrafic SA.L.

No podemdeixar d'esmentar lapublicació dedosbut-
lletins especials(fora de numeraciá). Unflu el dedicatal
centenari del naixement d'Eduard Toldra, que coincidí
amb la celebracióde la XXX ExposicióFilatelica (octubre
1995). Il'altre, el butlletí especialdel50 Aniversari de la
PENYA FlLATELICA, un petit llibret de mésde cent
planesamb diversosarticlessobrela nostrasocietati sobre
filatelia realitzat exclusivamenti especialper aquestace-
lebració.

Fins avui continua aquestaquarta epoca,la qual de-
sitgemduri moltsanysmés.

***

!I
He deixat

pel final i una
mica al marge,
la repercusióex-
terior dela nos-
tra publicació.
El butlletí, que
inicialment era
una eina deco-
municació en-
tre la societati

I~~------ ,
!: ¡(~It¡! Illl _

\~ .
El Jural qualificador

de fEXPOS!C1Ó FUTElICA DE lES COMARoues BARCELONINES

Olorgl

Diploma
de MEDALLA DE PLATA GRAN

a PENYA FIlATELICA VILANOVA I LA GElTRÚ

per la seva participací6 a la Clesse de uterarura amb I'Obra

BlJTlLETINS SOCIALSI

l.1~~~2 J~_
s.n:.a..l·(IodtMmbrtdolM

elssocis,s'haconvertit tambéen1{~apublicaciódivulgativa
de lesnostresactivitats[ora de la "nostra ciutat, ja que el- !

butlletí s'enviaa toteslessocietatsfilateliquescatalanesarnb
carácterd'intercanvi i divulgació.Així mateix, el nostre
butlletí haparticipat, fins ara, enduesexposicionsimpar-
tants.La primera, laparticipació enla ''ExposicióFilate-
lica de lescomarquesbarcelonines"(1996) que coincidí
amb l'aniversari deFECAFIL. En aquella ocasió,el nos-
tre butlletí va serguardonat amb la Medalla de Plata
Gran. 1 la segona, la ''Mostra Filatelica Nacional
PREFILITER 2000" (Noia, a Coruña2000), on el but-
lletí vaserguardonatamb laMedalla deBroncePlateado.

D'ambdóspremis, l'arxiu de la PENYA conservaelsdi-

J.uq¡nL e jlUl
D/D.<7"''a';'5;I"Il.\;"" _k"'-;"""""-"I~.\k;
acadou \J.&l,.l\.J. ~ 'i'~~~o _

pota süa Q rta ió" V'-\\'\\~c.~~4L\",_~I&_
Noia, Maio do 2.000

plomesacreditatiuspertinents.

Peracabaraquestescrit,aquesta"petitahistoria" dela
vida del butlletí, incloemun quadreamb lesdatesdepu-
blicaciódelsbutlletins, i recordemalssocisque l'arxiu de
la PENYA téalmenysun exemplarofacsímil de cadaun
d'ells.
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1eraepoca núm. 1 mars:1952
núm. 2 gener1957
núm. 3 novembre1957
núm. 4 setembre1967

Zona epoca núm. 6 mars:1973
núm. 7 octubre 1973
núm. 8 maig 1975
núm. 9 mars:1976
núm. 10 setembre1976
núm. 11 novembre1976
núm. 12 abril 1980

3eraepoca
.,

sensenumeracio

4rta epoca núm. 1 febrer 1994
núm. 2 juliol1994
núm. 3 octubre 1994
núm. 4 desembre1994
núm. 1 (5) febrer 1995

r .. --
núm. 2 (6) juny 1995
núm. 3 (7) setembre1995
EspecialEduardToldra / XXX Exposició Filatelica octubre 1995
núm. 4 (8) desembre1995
núm. 1 (9) febrer 1996
núm. 10 abril 1996
núm. 11 octubre 1996
núm. 12 desembre1996
núm. 13 abril 1997
núm. 14 octubre 1997
núm. 15 setembre1998
núm. 16 gener-mars:1999
núm. 17 abril-juny 1999

• núm. 18 juliol-seternbre 1999
núm. 19 octubre-desernbre1999
núm. 20 gener-juny2000

!
núm. 21 juliol-seternbre2000

r núm. 22 (senseel número impres) principis 2001
Especial50 Aniversari finals 2001

; ,
núm. 23 juliol2002
•.
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