
MOME"TS DE LA "OSTRA HISTORIA
Exposicions, sobres i mata-segells

JosepM GonzálezFont - JosepFerrer Serra

Es de tothom ben sabut que la nostra Societat, PenyaFilatélica, es funda
1'any1951, ara fa 45 anys i voldríem, mítjancant aquestesratlles, rememorar els
moments més destacats d'aquesta ja llarga trajectóría, fent un comentari de les
sevesmáxímes projeccions exteríors: Les Exposicions.

Fruit del'empentadelmoment fundacional i dela gran afeccióper la filatelia
que sempre ha caracterítzat a la nostra ciutat, fou l'organítzacíó de la «lª
Exposición de sellos-'. L'exposicióva tenir un extraordinari ressó en els mitjans
decomunicació delmoment tal comnotes a la premsa- i difussió per 1'emissorade
radio local E.A.J. 35 comptant, amés,amb la presenciadel senyorSalvadorPalau
Rabassó.prestígíósfilatelista del nostre país.

L'exposició,que fou inaugurada el15 demarc de 1952,escelebraenel local
de«GaleríasRamblas»enuna saletamolt acollidoraques'utilitzava per exposicions.
Varen participar un total de 25 exposítorsv.majorítáríament socis de Penya
Fílatélíca, i dels qui, malauradament avui, molts falten ja entre nosaltres. Les
vitrines eren apaísadesamb capacitat per a 6 fulles de tamany folí.

Va, també, contribuir a l'exít de 1'exposició la confecció d'un sobre
commemoratiu que estava il.lustrat amb la silueta de 1'edifici de la Biblioteca
Museu Balaguer i amb la llegenda fent referencia a la 1ª Exposició Fílatélíca. No
espeguédísposar de mata-segells especial" i els sobres foren cancel.lats amb el
mata-segells normal queemprava l'estafeta deCorreus local. El primer d'abríl del
mateix any es clausura 1'exposicióen un brillant acte en el que es repartiren
diplomes a tots els filatelistes partícípants.

I
I

I
1

I
i

I

I

I
I-l----c--

1.A EXPOSICiÓN FllATÉ ti eA
(LOCAL)

Villanueva y Geltrú

DEL15 Al 30·MARZO 1952

1!;llanut!V"4/JeI/rd'

...l3arc~/ona..-



Coincidint amb 1'exposicióveié la llum el primer butlleti per els socis de
1'Entitat i que portava per títol «Boletínde la 1ª Exposición Ftlatélíca» i en el que
amésdedonar noticia del'exposiciói dela llista d'expositors espodien llegír escrits
sobre filatelia i la idea del col.leccionisme en general que encara avui alimenta la
nostra Societat.

Varen passar vuit anys fins que Vilanova pogués comptar amb la segona
exposició fílatélíca que es celebra en el local del Foment Vilanoví entre els dies 4
i 10 d'agost de 1960 coincidint amb els actes de la Festa Major. També es
confecciona un sobre commemoratiu il.lustrat, aquestavegada, amb 1'escutde la
ciutat amésdela llegenda referida a la segonaexposició. Tampoc espoguéobtenir
un mata-segells commemoratiu especial i es va tenir que tornar a utilitzar el
normal de Correus,

Malgrat elllarg periode de vuit anys entre les dues exposicions la Societat
mai va estar parada ni sense activítat, donant-se a coneíxer i projectant-se a
1'exterior en diferents actes esportius aíxí com concursos i xerrades de temática
fílatélíca que esdifonien per les ones de la emissora de radio local, E.A.J. 35, que
era situada a la Rambla Principal.
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L'any 1960 va iniciar un ciele d'exposícíonsbianuals que es feien coincidir
amb els dies de la Festa Major i que portaren a la consolidació tant de la Societat
com de les sevesmanifestacions.

No fou fins la tercera exposició, 1'agostde 1962,:que Vilanova i la Geltrú
dísposád'un mata-segells commemoratiu propiament vilanoví. Aquest reprodueix
·1'entradadel Castell de la Geltrú, edifici del segleXII, tal com va quedar després
de la restauració del'any 19205

• Així mateix hi figurava la data 5-7 d'agost de 1962
que corresponia als dies de funcionament de l'estafeta temporal de 1'exposició.El
sobre commemoratiu, en la sevaedició oficial, portava com il.lustració 1'escutde
la Societat i la llegenda fent referencia a la "I1IExposición Filatélica, 4-12 agosto
1962}}.

Deixem aquí el record d'aquests moments de la nostra historia amb el
propósít de continuar des d'aquesta tercera exposició en els propers butlletins,
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I Noes té noticia d'exposícionsanteríors.

2 Podemtrobar referénciade l'exposícíóa díferentsnúmerosdel <SemanariaVillaÍluevay Geltrú», «Solídarídad
Nacíonal-i «RevistaMomento' entremarc i abril de 1952.

3Varenprendrepart a la primeraExposicióFílatélícaelssenyors:Joaquin Berdún, EduardoBoadaParés,José
CarbonellPérez,JoséM". céu. Ricardo Cucurella,JoséFemándezC., JoséM". Ferrando, FranciscoFerrer,
RamónFerrer Parera,J. Fortuny Parés,Miguel Fortuny, JoséGarcíaSuero, Félix González,JoséM". Miró,
FranciscoMW10zAyala, SegundoPalmero,Antonio Pujol Bernadó,Oriol PuigAlmírall, Miguel Rípoll, Isidro
RosetVentosa,JoséR Sabaté,AndrésSancliment,Juan JoséSerraFtguerasi J. Urgelléstal comfigura enel
'Boletín de la lª ExposiciónFilatélica». (Arxíude la Penya).Hemdefer notar .queen el «SernanaríoVillanueva
y Geltrú» del 22 demarc de 1952 figurava la xífra de 24 expositors. . , >". o:
4 En aquells anys, malgrat que possíble,eradificil obtenír, la concessiód'un mata-segellsespeoialja que les
petícíonserendenegadesamb facilitat.

5 «Elsmata-segellsespecíalsdeVilanova í la Geltrú. Aproximacióa un catilleg». Revigr-aREEMBRESnúmero
7, any 1995, pago27/28.

COMEN~ALATEMPORADA

Desprésde I'estiu, que esperemhagi estatplaent per tota la gran família que'formem
PENYA FILATELlCA, ens disposem a reemprendre I'a~ctivitat-col.leccionista,
desenvolupantlesactivitats quemotiven la nostraafició. Volem fer especialesmentde
lestrobadesd'intercanvi quetenen1I0c1I0ctots els diurnengespel matí. Un copmésus
invitem aparticipar-hi, pensantqueaquellespecesquetotstenim repetidespodenservir-
nos per aconseguir-ned'altresqueensfalten a la col.lecció.


