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Exposicions, sobres i mata-segells

Josep M GonzálezFont - Josep Ferrer Serra

Reprenemaquí l'historia de les nostres Exposicionsquevárerndeixar a l'any
1962enqueescelebrala III Exposició. Foul'any quevadonar inici a laja llarga llista
dels mata-segells especials concedits per l'administració de Correus a la nostra
cíutat' per donar relleu a diferents aspectesde la ciutat tot commemorant diversos
esdevenimentshistórics, culturals, festius, etc.

L'any 1964esconvocala N Exposicióquesecelebraenels salonsdel Fornent
Vilanoví entre el 4 i el 16 d'agost. L'Exposícíó coincidí en el temps amb altres tres
que escelebrarena Barcelona,TossadeMar i Girona fet queva tenir un gran ressó
a la premsa de l'epoca destacant la nota de filatelia del diari madrileny "YA" que
proclamava Catalunya com "La primera región Iílatélíca de España'? . Era l'época
d'or dela filatelia i la nostra ciutat figurava comuna delescapdavanteresenaquesta
afeccíó".

Fou una exposicióquepodríem qualificar de internacional. organítzant-se el
·7 d'agostel dia deFranca, el 11d'agostel dia d'Itálía i el 13d'agostel dia d'Holanda.
Es produíren visites de representants consulars d'aquests paísos organítzant-se
conferencies, projeccíó de documentals i lliurament de premis especials a les
col.leccions millor presentadesde cada país. El ressó a la premsa, tant local com
estatal fou molt arnpli" destacant el comentari d'un diari deZaragozaque afirmava
que els tres primers dies l'exposícíó fou visitada per mésde tres mil personesen la
sevamajoría estrangers motiu que meresqué"un serenocorneritario'" .

Les col.leccionsparticipants foren inscrites en 7 apartats: Espanya, Franca,
Italia, PalSOSBaixos,Altres paísos.Temática i Marcofílía i Maximofilia a mesd'una
secció infantil. Un total de 68 expositors ínscrits. 7 d'ells infantils, i 162vttrínes"
contríbuíren a l'exít de l'esdevenimentque no van poder deslluír les fortes pluges
d'aquell any.

Els dies 5, 6 i 7 d'agostfunciona una estafetatemporal deCorreusqueutílítzá
un mata-segellsespecial,el segonconcedit a la nostra cíutat, que representavauna
alegoria de les palmeresde la Playade la Vila. El sobre commemoratiu editat par
l'ocasió estava il.lustrat amb una representació de la Playa de la Vila obra del
gravador vilanoví Enric C. Ricart.
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Tal com havíem comentat les exposicions es convocaven cada dos anys peró
no per aixó es deixava de participar i col.laborar en actes diversos de la ciutat amb
altres exposicions fílatélíques quepodríem qualificar decaire menor peró no per aixó
han de quedar en l'oblit. L'any 1965es produí una d'aquestes círcumstáncíes, ja
que esmuntaren 28 vitrines en una exposició fílatélíca tot col.laborant en els actes
del "Día de la Provincia". Era el mes de Juny de 1965i en aquella ocasió també es
va aprofitar per mostrar en una vitrínaespecial els trofeus obtinguts fins el moment
per els socis de l'entitat. Les ternátíques de les col.leccions exposades foren molt
variades abracant des de Indústria i Agricultura fins a Esports, Creu Roja,
Ferrocarril i fins i tot tres vitrines dedicades a Jaume 1el Conqueridor.

L'any 1966fou un any intens d'actívítats dela nostra societat encetant -seamb
la participació en un homenatge póstum al mestre Eduard Toldrá celebrat a Madrid,
pel mes de gener, i acabant amb una exposició fílatélíca en "El Casal»de L'Espluga
de Francolí en el mes de desembre. Alllarg dels dies de l'exposició es celebraren
tambédiversosactescomplementarisquepodríemqualificar defoment delvilanovisme
i de la filatelia. Conferencies com la de Antoni Anguera Llauradó, sobre la vida
vilanovina, o la projecció de documentals sobre temes vilanovins fets per socis de
I'Agrupacíó de Cine Amateur del Foment Vilanoví, en foren la mostra".

L'actívítat central, peró, fou la V Exposició Ftlatélíca que es celebra en els
salons del Foment Vilanoví entre el 4 i el 15d'agost coincidint com era tradicional
amb la FestaMajor. En aquesta oportunitat escelebra conjuntament la 1Exposició
Numísmátíca en el mateix marco Les col.leccions quedaran agrupades en quatre
seccions: Espanya, Altres Países,TemalliureiMarcofiliaiMaximofiliaamés.com
l'exposició precedent, d'una secció infantil i l'incorporació de la seccióNumísmátí-
caso.

El mata-segells especial, que s'utílítzá els dies 5, 6 i 7 d'agost, reproduía
l'entrada del Castell de la Geltrú d'una forma un tant desdíbuíxada", El sobre
commemoratiu, editat per I'ocasíó, reproduía l'imatge de l'entrada del Castell amb
el campanar de l'església de Santa María de la Geltrú i l'escut de la ciutat.

Enaquesta exposició varen participar 6 expositors membres de l'Agrupació
"Cheminots Philatelistes" de Saint-Etienne, Franca, i alllarg els dies que van estar
entre nosaltres van comencar els llacos d'amístat i col.laboració que culrninaren en
les exposicions de 1968,peró aixó ho deixarem per la propera ocasió.
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J vegeurevista REEMBRESn" 7Abril de 1995pag.. 27 a 34Els Mata-segellsespecialsde
Vilanovai la Geltrú, aproximació a un cataJegi n" 8Agost de 1995pago36Addenda a Els
Mata-segel1sespecialsde Vilanovai la Geltrú ambdósdeJosepFerrer Serra.

2 El «Dierio deBarcelona»del dissabte1d'sgostde1964enl'apertat «Mirador dela Ciudad»
esfeia resso del comentari del diari medrileny.

3Avui dia la PenyaFiletélice amb mes de 450 socis encara ésla societat Iiletélice demes
envergadurasocial de I'estat sensecomptar les de la ciutat deBarcelona.

4 Podem trober noticia de l'Exposició al «Villenuevey Geltrú», sDleno deBarcelona»,-El
Noticiero» de Zaragoza, eLe Vanguardia Española», «El Correo Catalán», «Soliderided

Nacional.y «Revists: Destino»principalment entrefinals dejuliol i primera quinzenad'agost.

5 vegeu«ElNoticiero»deZaragozadel dimarts 11d'agost de 1964.

6 La reIació d'expositorsi les sevescol.leccionsfigurava en un tríptic editat per el Foment
Vilanoví. Arxiu de la Penya.

7 Podem trobar noticies sobre aquest esdeveniment en el setmanari de L'Espluga de
Francolí. Concretamenten el número 1245de24.12.1966esdonanoticia de la clausura
deI'exposiciáaixí comdeisactesdela «SemanaVilanovesadelCasal»enla quecol-laboraren
la PenyaFiletélice i el Foment Vilanoví.

8 Coma l'exposiciá de 1964la relació d'expositorses troba reunida en un tríptic cditat per
I'ocesio. Arxiu de la Penya

9 El motiuja fou utilitzat enelmata-segelldel'exposicióde1962.VegeuenelButlleti Penya
Filatélice n" 3/1995 setembre,la primera part d'equest escrito

SESSIONS D'INTERCANVI

Recordema tothomque tots els diumengespelmatí hi ha intercanvi

filatelic al nostrelocal. Un actiu i entusiastagrup de socisestaconsolídant

aquestaactivitat,obertaatots,i queconstitueixunadelesbasesdelcol.leccionisme.

Fagoigveuresegells,catalegsi c1assificadorsal damuntdelestáules,així com

escoltarelscomentarisi conversacions.Espanyai estraager;nou i usat.Tot hi
... - -~

técabuda.Penseuquealloqueteniurepetitpotinteressar=liaunaltrei queaquest

altrepotproporcionar-vosque1comqueusfalti. J1..nimeu-vos~uspucassegurar
quesereumolt benrebuts.

DelegatdeCol.leccionisme.


