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 1 ELS ANYS FOSCOS DE LA POSTGUERRA  
Terrassa, 1939-1945

Autor: Xavier Marcet i Gisbert 
Pàgines: 246 
Preu: 17 € 
ISBN: 000-84-923636-2-2

“Si els anys de la República havien significat arreu de 
Catalunya la desoligarquització de les relacions polítiques 
i la irrupció generalitzada de la vida democràtica dins de 
l’àmbit local, amb el franquisme es va acabar realment 
la vitalitat de la vida municipal. La dictadura va liquidar 
totalment la lliure competència política i va fer desaparèixer 
el sufragi lliure i igualitari, eradicant la influència de les 
classes populars en la vida municipal.”

 2 ELS CAMINS DE LA JUSTÍCIA 
Ordre i desordre al Vallès dels segles xvi  i  xvii

Autor: Ismael Almazán i Fernández 
Pàgines: 336 
Preu: 19 € 
ISBN: 000-84-923636-5-7

“Una justícia que té en compte en primer lloc els interessos 
dels habitants mateixos, amb l’aplicació de la qual podem 
comprendre millor l’entrellat de  la societat catalana dels 
segles XVI i XVII, situada entre una moderada expansió 
econòmica i unes crisis que puntualment podien ser molt 
greus, encarada al problema d’integrar una immigració 
abundosa, amb un poder polític dividit entre els oficials 
reials i grups privilegiats.”

COL·LECCIÓ ÀMFORA

La col·lecció més completa per a aprofundir en la 
història, en la cultura popular, en l’entorn natural, 
en la producció artística… la qualitat de les obres i 
la categoria dels autors en són la millor garantia
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 3 REPUBLICANISME I CULTURA REPUBLICANA  
A TERRASSA 
De la I República a la Setmana Tràgica

Autor: Juli Colom i Bussot 
Pàgines: 520 
Preu: 21 € 
ISBN: 000-84-932827-0-7

“L’objectiu d’aquest treball és l’estudi del republicanisme 
a la ciutat de Terrassa en el decurs dels darrers decennis 
del segle XIX i els primers anys del segle XX. Durant molt 
de temps el republicanisme català d’aquests anys ha 
merescut escassa atenció historiogràfica, encaixonat entre 
l’eclosió del Sexenni i l’enlluernadora renovació lerrouxista 
del començament del segle XX.”

 4 LLUÍS G. VENTALLÓ I VERGÉS (1903-1980) 
De la fidelitat a Sala al compromís amb el Règim

Autora: Mariona Vigués i Julià 
Pàgines: 216 
Preu: 19 € 
ISBN: 000-84-932827-4-X

“No oblidem que és la història dels qui durant la guerra o en 
acabar ho van disposar tot perquè el nou règim desplegués 
els adequats mecanismes de control i total autoritat. No 
oblidem que l’any 1939 tot destil·lava un esperit d’ocupació 
i conquesta sense cap mena de concessió a cap mena 
d’entesa ni reconciliació. Terrassa era una ciutat trista, 
apagada i on els vencedors imposaren normes símbols i 
molta, moltíssima por.”

 5 DOMINGO CIRICI I VENTALLÓ 
Un periodista terrassenc a Madrid

Autora: Àngels Carles i Pomar 
Pàgines: 208 
Preu: 19,60 € 
ISBN: 978-84-935424-0-5

“Vaig començar a reunir un bon gruix d’informació, cosa 
que feia preveure que la recerca lliscaria suaument. M’havia 
equivocat de mig a mig.(…) A Barcelona, treballava en 
dos diaris alhora i, a més, moltes de les seves suposades 
col·laboracions no anaven signades, atès que es tractaven de 
treballs d’aprenent. Així vaig veure aparèixer i desaparèixer 
el seu nom per temporades.(…)”
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 6 COMBAT PER LA LLIBERTAT 
Memòria de la lluita antifranquista a Terrassa  
(1939-1979)

Autors: J.LL. Lacueva i Moreno, M. Màrquez i Berrocal,  
L. Plans i Campderrós 
Pàgines: 936 + CD 
Preu: 56 € 
ISBN: 978-84-935424-3-6

“Em sembla que ja és hora d’anar més enllà d’unes visions 
del franquisme que acostumen a limitar-se als estudis sobre 
la repressió, necessaris però insuficients, i a afegir-hi després 
una història de la transició, que sorgeix sobtadament, com 
si fos una mena de miracle aparegut inesperadament.”

 7 UN NADAL TACAT DE SANG 
La mort de l’abat Biure

Autor: Salvador Cardús i Florensa 
Pàgines: 286 
Preu: 23 € 
ISBN: 978-84-935424-8-1

“L’autor hi analitza amb profunditat els esdeveniments que 
van provocar l’assassinat de l’abat a mans de Berenguer 
Saltells, un noble de Cerdanyola que estava en disputa 
amb el monestir per un tema de patrimoni. A Un Nadal 
tacat de sang l’autor analitza de forma exhaustiva i a 
partir de documentació inèdita els fets que van succeir i la 
repercussió que tingueren…”

 8 TESSEL·LA A TESSEL·LA 
Els mosaïcistes del taller de Sant-Yago Padrós

Autor: Ana Fernández Álvarez 
Pàgines: 248 
Preu: 24 € 
ISBN: 978-84-936830-6-1

“Aquests artesans –els mosaïcistes– practicaren una 
tècnica antiga mentre intentaren comercialitzar-la amb 
criteris moderns. Llegint el treball ens assabentem de 
l’organització dels tallers, dels sistemes de treball i dels 
models de comercialització i justament amb els noms propis 
dels artistes i industrials seguim la seva trajectòria.(…)”

 3 REPUBLICANISME I CULTURA REPUBLICANA  
A TERRASSA 
De la I República a la Setmana Tràgica

Autor: Juli Colom i Bussot 
Pàgines: 520 
Preu: 21 € 
ISBN: 000-84-932827-0-7

“L’objectiu d’aquest treball és l’estudi del republicanisme 
a la ciutat de Terrassa en el decurs dels darrers decennis 
del segle XIX i els primers anys del segle XX. Durant molt 
de temps el republicanisme català d’aquests anys ha 
merescut escassa atenció historiogràfica, encaixonat entre 
l’eclosió del Sexenni i l’enlluernadora renovació lerrouxista 
del començament del segle XX.”

 4 LLUÍS G. VENTALLÓ I VERGÉS (1903-1980) 
De la fidelitat a Sala al compromís amb el Règim

Autora: Mariona Vigués i Julià 
Pàgines: 216 
Preu: 19 € 
ISBN: 000-84-932827-4-X

“No oblidem que és la història dels qui durant la guerra o en 
acabar ho van disposar tot perquè el nou règim desplegués 
els adequats mecanismes de control i total autoritat. No 
oblidem que l’any 1939 tot destil·lava un esperit d’ocupació 
i conquesta sense cap mena de concessió a cap mena 
d’entesa ni reconciliació. Terrassa era una ciutat trista, 
apagada i on els vencedors imposaren normes símbols i 
molta, moltíssima por.”

 5 DOMINGO CIRICI I VENTALLÓ 
Un periodista terrassenc a Madrid

Autora: Àngels Carles i Pomar 
Pàgines: 208 
Preu: 19,60 € 
ISBN: 978-84-935424-0-5

“Vaig començar a reunir un bon gruix d’informació, cosa 
que feia preveure que la recerca lliscaria suaument. M’havia 
equivocat de mig a mig.(…) A Barcelona, treballava en 
dos diaris alhora i, a més, moltes de les seves suposades 
col·laboracions no anaven signades, atès que es tractaven de 
treballs d’aprenent. Així vaig veure aparèixer i desaparèixer 
el seu nom per temporades.(…)”

 



6



7

7

12 L’AIGUAT DEL 1962,  50 ANYS DESPRÉS 

Autors: J. Aulet, S. Cabezas, F. Clúa, A. Fernández, M. 
Ferrer, E. Frigola, M.C. Llasat, M. Màrquez, A. Masó, O. 
Masó, F. Mauri, L. Plans, F. Pont, Ll. Puig 
Pàgines: 232 + CD + DVD 
Preu: 28 € 
ISBN: 978-84-939105-4-9

“És el recull d’un bon nombre de treballs monogràfics 
d’autors diversos, conciutadans nostres, sobre les 
nombroses temàtiques que aquell desastre extraordinari ha 
motivat.  Aquest llibre constitueix una aportació científica 
notòria i molt valuosa en la recerca i la reflexió de la 
naturalesa, les causes, les conseqüències, les presumptes 
responsabilitats i les recordances del trist esdeveniment 
que el motiva.”

13 EL SENYOR DE LA MASIA FREIXA 
Context cultural, social i polític d’un industrial català 
(1862-1925)

Autors: Miquel Freixa i Serra, Mireia Freixa i Serra. 
Pàgines: 280 
Preu: 23 € 
ISBN: 978-84-939105-5-6

“L’empenta i la iniciativa que van mostrar els industrials 
pioners va fer possible que una indústria —la tèxtil—, fos el 
paradigma dels empresaris catalans arreu de la Península 
i un referent de l’anomenada Catalunya emprenedora. La 
seva capacitat d’aconseguir sinergies — en molts altres 
camps— va derivar en una notable capacitat col·lectiva per 
a la creació d’institucions i d’associacions…”

14 TERRASSA DURANT LA GUERRA SEPARATISTA 
DITA DELS SEGADORS

Autor: Salvador Cardús i Florensa 
Pàgines: 288 
Preu: 24 € 
ISBN: 978-84-941824-0-2

“Una aproximació a la vida quotidiana dels terrassencs del 
segle XVII, un llibre d’aventures bèl·liques que superen en 
crueltat qualsevol relat de ficció; els fonaments històrics de 
la impossibilitat d’encaix polític amb Espanya que seguim 
patint, i, per damunt de tot, la gran lliçó de patriotisme en 
defensa de la llibertat que Terrassa va demostrar al llarg 
d’aquells dotze anys de conflicte bèl·lic que es va tancar 
amb la derrota i, finalment, el tractat dels Pirineus del 
1659.”
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15 TEATRE VUITCENTISTA D’AUTOR TERRASSENC   
(1865-1870)

Autors: J. Marinel·lo i Bosch, P. A. Ventalló i Vintró, J. 
Roca i Roca. 
Edició a cura de: Guillem-Jordi Graells. 
Pàgines: 448 
Preu: 26 € 
ISBN: 978-84-941824-2-6

“Sense cap mena de dubte, a partir d’ara, el treball realitzat 
per Graells com a editor i estudiós servirà per eixamplar 
el coneixement que es tenia del període fundacional del 
teatre català modern, de tal manera que el present volum 
es convertirà en un punt de referència imprescindible de la 
historiografia teatral.”

16 LA GUERRA DE SUCCESSIÓ A TERRASSA   
(1700-1725)

Autor: Marc Ferrer i Murillo 
Pàgines: 384 
Preu: 21 € 
ISBN: 978-84-941824-7-1

“La Guerra de Successió va ser un conflicte bèl·lic 
internacional entre els partidaris de dues monarquies, els 
Borbons i els Hasburgs, sobre els territoris de les corones 
de Castella i Catalunya com a estat, dins la monarquia 
hispànica. El valor d’aquesta obra és la gran informació 
inèdita que dóna a conèixer una època cabdal de la història 
de Catalunya que va comportar la pèrdua de les llibertats 
nacionals i que serveix per entendre l’actualitat política.”

17 50 HISTÒRIES DE TERRASSA 
Fets, vivències i documents

Autors: I. Almazán, A. Carles, P. Claramonte, J. Ll. 
Lacueva, A. Luque, A. Magrins , M. Màrquez, P. 
Meseguer, O. Monterde, J. Palau, J. Pérez, L. Plans, P. 
Puig, A. Roca, V. Ruiz, J. Soler i Jiménez, A. Ventayol. 
Pàgines: 296 
Preu: 22 € 
ISBN: 978-84-941824-8-8

“La tasca que estem desenvolupant és fonamental per a la 
història de la nostra ciutat, i ho fem amb un fort contingut 
crític i reflexiu, ja que és justament aquest el paper de les 
ciències socials —i de totes les ciències—, al qual nosaltres, 
a la nostra ciutat no hem renunciat. I ho estem fent duent a 
terme una història oberta.”
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18 TEATRE VUITCENTISTA D’AUTOR TERRASSENC 2   
(1879-1888)

Autors: J. Marinel·lo i Bosch, R. Coll i Gorina, R. Romero,  
J. Roca i Roca. 
Edició a cura de: Guillem-Jordi Graells. 
Pàgines: 336 
Preu: 24 € 
ISBN: 978-84-941824-9-5

“El segon volum del Teatre vuitcentista d’autor terrassenc 
inclou sis textos de molt diversa entitat, repetint algun 
dels autors rescatats en el primer volum, com Joaquim 
Marinel·lo Bosch, ara amb una sarsuela carnavalesca de 
gran espectacle que valdria la pena plantejar-se recuperar 
escènicament, i la millor obra de Josep Roca i Roca, la 
que li va donar un prestigi definitiu entre els dramaturgs 
catalans.”

19 L’ESCOLA DE TERRASSA DEL S. XX

Autor: Alba Vinyes i Cormina 
Pàgines: 304 
Preu: 23 € 
ISBN: 978-84-944056-1-7

“En tots els terrenys, també en el de l’escola, ens sol fer 
falta una mirada més ample per tal de poder entendre i 
valorar millor el present i pensar-ne el futur. (…) El treball de 
recerca de l’autora ens permet tenir aquesta visió global. I 
tant. Però el seu mèrit és, primer, tenir l’escola terrassenca 
de tot un segle a la vista, segon, precisament, desfilar fets 
per després poder-los estirar.”

20 HERÀLDICA I NOBLESA TERRASSENCA

Autor: Salvador Cardús i Florensa 
Pàgines: 176 
Preu: 23 € 
ISBN: 978-84-944056-5-5

“Són molts els anys de la seva vida que se’ls va passar 
investigant amb paciència i constància sobre aquest tema 
heràldic totalment desconegut a la nostra ciutat, i en va 
sortir un llibre que, seguint textos, escuts i documents, ens 
descobreix d’una manera clara personatges, del clergat, de 
la noblesa i de la burgesia, o bé personatges que han tingut 
relació amb la nostra ciutat i que en algun moment van ser 
importants, descrivint-hi la seva heràldica.”
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"En èpoques de confrontació, els que volen fugir de la 
mediocritat sovint s'afilien al matís o es mouen en terrenys 
difícils de classificar. No comparteixen les formes matusseres 
d'uns i altres i són al·lèrgics al sectarisme. Francesc Pi de 
la Serra era un home que, amb les seves paraules, ens 
rescata d'un periode en el qual van conviure els drames, 
la crueltat, una gran mediocritat i misèria humana amb 
mots d'exemples d'heroïcitat anònimes. Era el que 
passava a Terrassa, a Catalunya, a Espanya i molt aviat 
a Europa."

"En aquest llibre que teniu a les mans, doncs, s'analitzen 
els orígens dels dos discursos que van passar de ser 
complementaris a antagònics i que han tingut un llarg 
recorregut a la ciutat. De manera que tot plegat ens pot 
ajudar a entendre les singularitats de la Terrassa de la 
Restauració i, fins i tot, de bona part del segle XX."
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25  LA TRANSICIÓ A TERRASSA (1975 - 1979)
   Crisi municipal i mobilització ciutadana

Autor: Bernat Pizà i Castella
Pàgines: 312
Preu: 24 
ISBN: 978-84-948437-9-2

24  JOAN CADEVALL
   Professor, botànic i geògraf

Autor: Àngel Manuel Hernández Cardona
Pàgines: 368
Preu: 28 
ISBN: 978-84-948437-7-8

“Biografia solvent i objectiva de Joan Cadevall , la majoria 
de les dimensions del qual havien romàs amagades per 
la que va ser la seva obra pòstuma, la Flora de Catalunya. 
Sense el seu mestratge al Col·legi Terrassenc no s’entendria 
l’interès de tota una generació de professionals de les 
més variades disciplines per les ciències de la natura, que 
varen tenir la seva manifestació més pregona, en els anys 
de pas del segle XIX al XX, amb la fundació de la Institució 
Catalana d’Història Natural, avui una de les filials més 
actives de l’Institut d’Estudis Catalans."

“Bernat Pizà fa una descripció exhaustiva de tots els polítics 
i agrupacions de l’època amb unes dades biogràfiques 
de molta utilitat. Hi són tots els protagonistes amb els 
corresponents noms i cognoms. L’anàlisi biogràfica d’un 
munt de personatges permet conèixer molt més quines 
foren les accions i reaccions en determinats moments. 
Feia falta, sens dubte, un minuciós escorcoll biogràfic i 
polític de tots els protagonistes que visqueren els darrers 
anys del franquisme."
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Col·leCCió Terrassa viva

 0 A TOC DE PITO

Autor: Jacint Morera i Pujals 
Pàgines: 80 
Preu / donatiu: 5 € 
ISBN: 000-84-923636-1-4

“En una ciutat com la nostra tots hem passat, poc o molt, 
per la fàbrica. Tots sabem del monòton soroll de telers 
i de la implacable tirania de les sirenes… Al redós de la 
idiosincràsia que ens ha creat la fàbrica, ha sorgit, viu en 
el poble, un lèxic gruixut o desgarbat, fantasiós o subtil, 
fill dels nostres telers i de les nostres selfactines, i de la 
manera d’ésser que les màquines ens han donat.(…) Tota 
una Terrassa present i pretèrita va lligada a la gràcia popular 
i fragant d’aquestes expressions…”

 1 LA VIDA CULTURAL I RECREATIVA  
a la Terrassa d’ahir, 1875-1931

Autora: Lourdes Plans i Campderrós 
Pàgines: 232 
Preu: 9 € 
ISBN: 000-84-923636-3-0

“Aquest és un llibre que parla de les moltes associacions 
terrassenques actives ara fa més o menys un segle, entre 
1875 i 1931, quan a Espanya imperava un règim polític 
monàrquic, el de la Restauració. Un llibre que es fixa en 
societats, centres i agrupacions de la més diversa tipologia 
i característiques, que posaren dempeus molts homes 
i dones de Terrassa. Associacions que donaren forma la 
vida cultural a la Terrassa d’ahir, i que ajuden a entendre la 
història contemporània de la ciutat.”

La col·lecció idònia per a conèixer el present i el 
passat, amb un estil amè i entenedor, a l’abast 
de tothom. Amb una edició acurada. Inclou una 
selecció de títols variada i molt representativa pel 
que fa als temes més diversos de la ciutat.
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 2 US TINC A LA MÀ 
Selecció poètica

Autor: Francesc Palet i Setó 
Pàgines: 116 
Preu: 9 € 
ISBN: 000-84-923636-4-9

“El treball de Francesc Palet en l’àmbit de l’obra poètica 
ha estat sempre ferm i constant, però també realitzat amb 
modèstia i humilitat, sovint fins i tot des de l’anonimat. És 
una actitud perfectament lloable i respectable, però també 
immerescuda. No es pot negar, si més no, que ha contribuït 
poc al reconeixement públic de la feina feta. I és evident 
que la tasca ha donat fruit i és ben digna de ser tinguda en 
consideració.”

 3 JOSEP SOLER I PALET,  
polític i historiador

Autora: Àngels Ventayol i Bosch 
Pàgines: 144 
Preu: 12 € 
ISBN: 000-84-923636-6-5

“Una de les activitats més importants del biografiat va 
ser la producció historiogràfica i és en aquest àmbit que 
hem pogut conèixer, consultar, aprofitar i difondre els seus 
treballs. (…) Àngels Ventayol ha afrontat el repte d’anar 
més enllà en l’estudi biogràfic de l’autor, bo i relacionant la 
seva trajectòria humana amb la seva producció escrita, per 
tal d’explicar-les dins del context històric i contribuir al seu 
coneixement i a l’aprofitament científic i social de la seva 
obra.”

 4 UNA APROXIMACIÓ A L’EXCURSIONISME 
TERRASSENC (1910-1939)

Autors: Martí Puig i Cabeza, Francesc Roma i Casanovas 
Pàgines: 100 
Preu: 12 € 
ISBN: 000-84-923636-7-3

“Aquest treball pretén donar a conèixer els primers passos 
de l’excursionisme organitzat a la ciutat de Terrassa, en un 
període que, fonamentalment, abasta fins al final de la Guerra 
Civil. Aquest fet social ha estat molt important en aquesta 
ciutat des que l’any 1910 es va crear el Centre Excursionista. 
El nostre objectiu és veure com es va anar consolidant 
aquest excursionisme terrassenc en la dialèctica entre els 
plantejaments científics i l’excursionisme esportiu.”
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 5 APUNTS PER A UNA HISTÒRIA DE LA PREMSA 
TERRASSENCA

Autor: Joan Manel Oller i Foixench 
Pàgines: 208 
Preu: 12 € 
ISBN: 000-84-923636-8-1

“Una interessant i valuosa aportació monogràfica d’una 
part cabdal d’aquests mitjans de comunicació locals, la 
premsa escrita, que ha tingut una enorme influència en la 
conformació de les ideologies en la societat industrial dels 
segles XIX i XX. Un període en el qual la revolució industrial 
feu créixer extraordinàriament la ciutat en volum de població 
i també en estructura social, amb l’organització de la classe 
treballadora i la creació d’associacions i entitats.”

 6 LLENGUA I CIUTAT

Autor: David Paloma i Sanllehí 
Pàgines: 184 
Preu: 12 € 
ISBN: 000-84-923636-9-x

“Un llibre és un llibre i prou. És clar que l’escriptor d’aquests 
fulls és el principal responsable de l’obra, però també és clar 
que l’escriptor no tindrà mai el mèrit de ser l’únic responsable 
de l’obra. Tots sabem que grans llibres de ficció i no ficció, 
han estat retinguts als calaixos de l’escriptor fins que algú 
ha decidit publicar-los temps després de ser escrits; (…)”

 7 ÀNGEL SALLENT I GOTÉS (1857-1934):  
un intel·lectual de la Renaixença

Autora: Lourdes Plans i Campderrós 
Pàgines: 152 
Preu: 12 € 
ISBN: 000-84-932827-2-3

“Aquesta obra és el resultat d’una recerca històrica, on 
es reflecteixen els temes que interessaven Àngel Sallent. 
Aquest estudi biogràfic permet fer incursions en el món de 
les ciències i les lletres, de la sanitat i l’ensenyament i de les 
associacions culturals del darrer terç del segle XIX i primer 
del segle XX, en una etapa molt fèrtil de la cultura catalana: 
la Renaixença.”
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 8 LA INSTITUCIÓ AMBROSIANA (1944-1948)  
La recerca de la identitat

Autors: A. Sumsi i Closa, A. Carles i Pomar, J. Morera i 
Morales. 
Pàgines: 256 
Preu: 12 € 
ISBN: 000-84-932827-5-8

“En anys de misèries: por, gana, repressió, restriccions,… 
un petit grup de ciutadans terrassencs,  es negaren a 
donar per mortes les il·lusions d’altre temps. Amb ardidesa 
es proposaren fer rebrotar les arrels que conservaven i 
fomentar col·lectivament les arts, la cultura i l’espiritualitat 
en un ambient de llibertat, fins que les forces imperants 
decidiren aniquilar-la en adonar-se de la repercussió social 
de les seves iniciatives.”

 9 L’INSTANT I LA MIRADA 
Papers terrassencs 1993-2004

Autor: Llorenç Puig i Mayoles 
Pàgines: 160 
Preu: 16 € 
ISBN: 000-84-932827-6-6

“Diríem que la mirada sorgeix del nostre interior, s’orienta 
cap enfora i congrega una opinió, una pregunta, una 
reflexió. L’instant, en canvi, es dirigeix de fora cap endins i 
convoca sentiments, estats d’ànim, maneres de copsar la 
realitat sense interpel·lar-la. La matèria d’aquests articles, la 
constitueixen la gent i les seves dèries, la memòria d’aquells 
que ens han precedit, ja sigui en forma de record de fets 
viscuts o de lectures.”

 10 TERRASSA, LA FESTA AL CARRER.  
Passat i present

Autor: Joaquim Verdaguer i Caballé 
Pàgines: 160 
Preu: 12 € 
ISBN: 000-84-932827-1-5

“L’autor fa un recorregut per les principals festes que han 
marcat la vida i el tarannà dels terrassencs al llarg dels 
últims 150 anys, tot recollint algunes de les seves arrels, 
alguns brins de la seva història i els fets més distintius del 
seu present més immediat. La recopilació de curiositats i 
d’informacions diverses sobre cadascuna de les festes 
sembla tenir un únic objectiu: fer veure la importància i el 
valor que han tingut i tenen les festes en la vida quotidiana 
dels terrassencs.”
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 11 UN COMPROMÍS AMB CONTINUÏTAT. L’acció social 
de l’Església catòlica a Terrassa (1950-2000)

Autor: Joan Morera i Morales 
Pàgines: 376 
Preu: 18 € 
ISBN: 000-84-932827-8-2

“L’exclusió social és una realitat que avança posicions en 
el nostre món. Avui, encetat el segle XXI, es podria pensar 
que les institucions responsables del bon funcionament de 
l’anomenat Estat del benestar poden i han de fer tota la 
feina. El cert és que els nous moviment socials, l’associ-
acionisme de la societat civil, les parròquies i moviments 
eclesials i solidaris de qualsevol confessió religiosa esde-
venen necessaris i imprescindibles per a configurar una 
xarxa d’acció social que atengui amb equitat el total de la 
comunitat.”

 12 L’ATLETISME A TERRASSA (1914-2005)

Autor: Bernat Serrán i Jiménez 
Pàgines: 512 + CD 
Preu: 25 € 
ISBN: 000-84-932827-9-0

“Amb una tenacitat fora de mida i durant més de vuit anys, 
l’autor ha treballat en la redacció d’aquesta monografia, 
aplegant una informació fins ara inèdita. Ha viscut 
apassionadament aquest esport com a centre de gairebé 
tota la seva vida: atleta, ex-atleta, ex-directiu i, encara avui 
jutge d’atletisme de Terrassa. Aquest extens treball, conté 
un CD amb els rànquings i les marques més importants 
aconseguides en aquest esport, un autèntic tresor per als 
terrassencs.”

 13 EL RAVAL, ESCENARI PRINCIPAL 
Impressions d’un espectador preferent (1926- 1946)

Autor: Andreu Calaf i Anter 
Pàgines: 520 
Preu: 23 € 
ISBN: 978-84-935424-4-3

“L’obra que presentem és el testimoniatge de fets 
remarcables referits a la nostra ciutat, viscuts en primera 
persona per l’autor i descrits amb detall i nitidesa. Relata 
els fets amb lucidesa, els judica amb prudència i claredat i 
hi deixa entreveure una  serenitat i honradesa professional 
que l’honora.”
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 14 ANYS NEGRES 1936-1939

Autor: Joan Duch i Agulló 
Pàgines: 208 
Preu: 16 € 
ISBN: 978-84-936830-0-9

“El llibre que ara s’edita és un suposat dietari —un fals 
dietari de fet— en el qual l’autor relata els esdeveniments 
de la Guerra Civil, bàsicament des de Terrassa però amb 
referència també a altres localitats (Barcelona, Ullastrell, 
Olot, Guimerà, Manresa), i anota les reflexions que aquests 
esdeveniments li susciten. L’autor, que per raons d’edat 
ja no fou mobilitzat, ofereix d’aquesta manera la seva 
particular visió del panorama de la rereguarda i els fets que 
està vivint.

 15 CÉSAR CABANES I BADOSA 
Art i pedagogia

Autor: Ana Fernández Álvarez 
Pàgines: 248 
Preu: 20 € 
ISBN: 978-84-936830-1-6

“L’obra que teniu a les mans és un compendi de diversos 
actius: la conservació d’una valuosa documentació, la seva 
anàlisi i estudi i la divulgació del seu fruit. Sense aquests 
processos no es podria conèixer un dels artistes i escultors 
més prolífics que ha donat la nostra ciutat.”

 16 SÀTIRES, CUPLETS I ACUDITS EN TEMPS 
D’ELECCIONS 
Política i caciquisme a Terrassa (1917-1923)

Autor: Josep Puy i Juanico 
Pàgines: 184 
Preu: 19 € 
ISBN: 978-84-936830-2-3

“Els cuplets i romanços anònims de temàtica política 
van ser una pràctica habitual en el perllongat període 
de la Restauració. Les revistes satíriques van sovintejar 
arreu del país. Aquesta és una recopilació de nombrosos 
cuplets anònims, i alguns d’autor reconegut, al voltant d’un 
personatge i d’un districte electoral: Alfons Sala i Argemí i 
Terrassa.”
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 1 SEMBLANCES BIOGRÀFIQUES DE TERRASSA 
ESTANT

Autor: Francesc Torrella i Niubó 
Pàgines: 200 
Preu: 19 € 
ISBN: 978-84-935424-1-2

“Un aplec de personatges d’una època i d’un temps 
són biografiats des del record. Aquest és un recull d’un 
centenar d’articles sobre personatges que entre els anys 
1997 i 2003 l’autor —l’intel·lectual del règim a Terrassa— va 
escriure per a l’espai fix del Diari de Terrassa i que publicava 
setmanalment en castellà, sota el nom de Gente que dejó 
huella. Ara us els presentem traduïts al català. Clarobscurs, 
doncs, llums i besllums d’unes persones, d’un diari, d’un 
temps i d’un país.”

 2 LA GUERRA D’UN TEBI

Autor: Joan Busquet i Rusiñol 
Pàgines: 136 
Preu: 14 € 
ISBN: 978-84-935424-2-9

“La sublevació del juliol del 1936 trunca la vida d’un 
estudiant de Medicina de 18 anys i l’obliga a triar entre 
els dos bàndols d’una guerra fratricida. L’autor encadena 
fragments de diaris personals, cartes familiars i d’amics i 
una memòria prodigiosa per acostar al lector la Terrassa 
convulsa del període 1936-1939 i els fronts de Castelló, el 
Segre i Aragó. Amb una prosa directa i sense artificis, l’autor 
enfila l’agulla dels records d’un terrassenc —ell mateix— 
que no aspirava a ser un heroi, sinó un bon metge.”

altres edicions
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 3 PARRÒQUIA DE LA SAGRADA FAMÍLIA  
Quaranta anys d’història i vida (terrassa 1932-1972)

Autor: Ramón Rius i Mosoll 
Pàgines: 416 
Preu: 20 € 
ISBN: 978-84-935424-6-7

“En la celebració del cinquantenari del temple parroquial, el 
17 de juny del 2001, ens va semblar un deure inexcusable 
escriure la nostra història per preservar el record més enllà 
de la vida natural de tantes persones que han fet possible la 
vida parroquial. Hem volgut fer, salvades les distàncies, com 
aquells catequistes que quaranta o cinquanta anys després 
de la mort i resurrecció de Jesús van voler preservar-ne el 
record redactant els evangelis”.

 4 ESPECTACLES PER A NOIS I NOIES A CATALUNYA 
Cinema, Dansa, Música i Teatre

Autors: F. Rosaure, M. Olaya, J. Lamaña, F. Baile 
Pàgines: 632 
Preu: 29 € 
ISBN: 978-84-935424-7-4

“Aquest és un recull o un inventari de la feina feta en el marc 
del món de l’espectacle a Catalunya. Aquesta dinamització 
des d’àmbits i mitjans tant diversos, que ha endinsat la 
ciutadania en les diverses disciplines de l’espectacle, ha 
propiciat una riquesa cultural i econòmica de tal nivell i 
volum que ens permet valorar realitats tant diverses com 
autors, obres, promotors, entitats i institucions, festivals, 
mostres, fires, premis, televisió, discografia, edicions, 
cinema, música, dansa, teatre, etc.”

 5 CANÇONS DEL NAVEGANT

Autor: Ramón Rius i Mossoll 
Pàgines: 104 
Preu: 10 € 
ISBN: 978-84-935424-9-8

“L’autor no vol pas amagar la intencionalitat decidida 
d’honorar amb els seus versos les persones grans que 
tot passant per la nostra vida, ens han construït i ens han 
tramès l’herència que fa que puguem “ser”. La vellesa no vol 
pas dir la feblesa d’esperit, pessimisme, tristor, decaïment 
d’ànim o malenconia. Tot el contrari: cal amb generositat i 
valor moral posar-se a disposició de la comunitat, regalar 
els coneixements acumulats, contribuir en l’educació dels 
adolescents amb la paraula i l’exemple.”
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 6 50 MATINALS PER SANT LLORENÇ DEL MUNT  
I L’OBAC

Autor: Josep M. Trullàs i Boada 
Pàgines: 192 
Preu: 18 € 
ISBN: 978-84-936830-5-4

“Aquestes matinals us permetran, als qui us ho proposeu 
i els desconeixeu, descobrir els indrets més bells i ocults 
del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i de l’Obac. És 
una oportunitat que s’ofereix als milers de persones que, 
cada cop més, visiten el parc, una joia de la natura que 
tenim molt a l’abast i que no sempre valorem en la seva 
justa mesura. Se’ns proposa tot un descobriment que, 
respectant la natura, ens podrà acompanyar durant més de 
cinquanta matins de lleure sa.”

 7 JACINT ELIAS I ESCAYOL 
Un geòleg del Vallès

Autor: Antoni Comellas i Garcia 
Pàgines: 136 
Preu: 18 € 
ISBN: 978-84-936830-9-2

“Com diu molt bé Antoni Comellas a les pàgines que 
segueixen, Jacint Elias era un home influït pel positivisme 
i immers en la Renaixença. El seu positivisme, però, és 
temperat i modulat per les seves profundes conviccions 
religioses. Tanmateix conjumina perfectament la 
metodologia científica amb el dogma catòlic. Pel què fa a la 
Renaixença, Jacint Elias n’és un representant genuí.”

 8 I LES XEMENEIES CONTINUAREN FUMEJANT 
Col·lectivitzacions i control obrer a Terrassa  
(1936-1939)

Autor: Jaume Canyameras i Cortàzar 
Pàgines: 136 
Preu: 20 € 
ISBN: 978-84-939105-6-3

“Aquest llibre aporta una aproximació a la història de la 
ciutat i a aquells mateixos que l’endemà del 19 de juliol 
van tornar al seu lloc de treball i es van trobar amb una 
realitat radicalment diferent. La nova organització que es 
va plantejar es reflecteix en aquesta obra per algunes de 
les fonts que es refereixen, per exemple, al funcionament 
assembleari de les empreses col·lectivitzades.”
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 9 JAUME PUIG I MIROSA 
Beat terrassenc

Autors: Pere M. Puig i Mirosa, Joan Puig i Puigdomènech 
Pàgines: 152 
Preu: 19 € 
ISBN: 978-84-939105-9-4

“La persecució religiosa, sobretot a l’inici de la guerra civil, 
fou molt sagnant, i els sublevats aprofitaren el fet per treure’n 
rèdit. És una llàstima que s’utilitzin arguments ideològics, 
sense crítica, oblidant que hi hagué assassinats injustificables 
als dos bàndols, i tots igualment condemnables.”

 10 INTIMITAT PARTICULAR

Autor: Valentí Ponsa i Domenèch 
Pàgines: 112 
Preu: — € 
ISBN: 978-84-941824-1-9

“El poeta de la Intimitat particular transmet a través de la 
poesia els seus neguits i inquietuds. No se’n pot estar, ni 
se’n sap estar. L’actitud queda sintetitzada a la perfecció 
en la imatge del poema “Guerra perduda” en la qual afirma 
que “el meu cos el transporta un nerviós cavall”. Esplèndid. 
Amb quatre paraules n’hi ha prou.”

 11 ELS PRIMERS CENT ANYS DE LA SCHOLA 
CANTORUM DE TERRASSA 1905-2005

Autor: Josep Figueras i Palà 
Pàgines: 248 
Preu: 19 € 
ISBN: 978-84-941824-5-7

“La revista Vida Litúrgica, modest portaveu de la Schola prop 
de divuit anys fins a la revolta del 1936, notes de premsa 
local i de diverses publicacions religioses, juntament amb 
els records i les vivències personals d’antics cantaires, han 
permès confegir una successió de fets que configuren un 
segle de vida d’una institució singular de la ciutat, vinculada 
al cant gregorià i a la Parròquia del Sant Esperit.”
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 12 GRUP DE COLÒNIES CA N’ANGLADA  
50 anys de les primeres colònies

Autor: Ricard Ribera i Aymerich 
Pàgines: 144 
Preu: 15 € 
ISBN: 978-84-941824-6-4

“El Juliol del 2013 va fer cinquanta anys —cinquanta-
un exactament— de les primeres colònies d’estiu de ca 
n’Anglada. I aquest llibre neix de la voluntat de documentar 
aquesta història.”

 13 VEURE-HI DES DEL COR

Autor: Jacint Carbonell i Torrents 
Pàgines: 64 
Preu: 12 € 
ISBN: 978-84-944056-0-0

“… la lectura d’aquests textos no pot ser feta d’una altra 
manera que contemplativament, a poc a poc, des del cor i 
no només des del cap, perquè tenen molta vida al darrera. 
Llegits així, ens adrecen i ens desvetllen aquesta mateixa 
vida, i ens permeten gaudir del seu sentit profund, més 
enllà de les paraules.”

 14 LA ASIMILACIÓN DE LOS INMIGRANTES EN 
TARRASA Estudio del barrio de las Arenas

Autora: Conxita Armengol Mitjans 
Pàgines: 214 
Preu: 20 € 
ISBN: 978-84-944056-2-4

“Aquest treball és l’edició facsímil de la tesina que l’autora, 
sota la direcció i supervisió del Dr. Joan Alemany i Esteva, 
va presentar —com era perceptiu escrit en castellà— l’agost 
del 1964 per a obtenir el títol d’assistent social a l’Escola de 
Formació Social Sabadell-Terrassa.”
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“L’autor del llibre és conegut sobretot per la seva obra 
Flora de Catalunya, publicada per L’Institut d’Estudis 
Catalans, però també fou l’autor de moltes altres obres 
de botànica. Una d’aquestes obres és el llibre Elements de 
botànica popular que ara, adaptada i posada al dia, reedita 
la Fundació Torre del Palau. La primera i única edició data 
del 1907 a Terrassa. Aquesta és una ”obra de veritable 
utilitat per als excursionistes i quantes persones desitgen 
conèixer la rica flora catalana”.

“Aquel mes de mayo del 1954 llegué a Terrassa, con 
mi familia, en un tren al que se denominaba de manera 
expresiva "El Sevillano", desconociendo totalmente la 
ciudad y con una mezcla de ilusión y de recelo ante lo 
que el destino nos depararía a partir de entonces. (...) 
Llegamos a Terrassa por la noche, y allí nos esperaba 
mi tío que, muy serio, nos dijo que no podíamos salir 
por la puerta de la estación porqué la policía controlaba 
todos los trenes que llegaban y a las personas que no 
tenían "papeles" las devolvían al lugar de origen.”
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"Com un foc nou que torna prendre és una segona edició 
revisada i actualitzada amb textos nous. Manuel Ametller, a 
punt de fer-ne noranta, ha volgut deixar, talment com si fos 
el seu testament vital, un recull de textos, articles, homilies, 
parlaments i escrits que ha fet tot al llarg de la seva vida 
i que expressen el que ell anomena «el que penso». És 
important en llegir tot aquest corpus tenir en compte la 
data en què els va escriure ja que així, contextualitzant-los 
en el temps, en podrem valorar el seu avançat i compromès 
pensament."

"Tanmateix, l’interès de la publicació d’aquell recull de 
respostes, cinquanta anys després, és enorme i m’atreveixo 
a dir que fins i tot d’una gran “actualitat”. Ara ja no és 
aquell objectiu pastoral que va justificar l’enquesta, sinó la 
possibilitat d’aproximar-nos a una realitat social de la que 
som hereus però que molts han oblidat ràpidament. (...) Se 
n’ha perdut la memòria perquè aquestes històries posen al 
descobert un període fosc de la història de Terrassa que va 
ser viscuda entre la indiferència oficial i la impotència dels 
qui intentaven socórrer-la amb mitjans precaris."

"La varietat de persones que intervenen en aquest llibre, 
a més, mostra les moltes dimensions de la personalitat i, 
alhora, dels camps d’acció de Joaquim Badia. La profunda 
consciència cristiana; la sòlida trajectòria professional; el 
llarg compromís social; el consistent suport al món de la 
cultura, ..."
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7  POEMES DE LA REVOLTA CATALANA
   David Jou

   Intèrprets: Rosa Aguado, Anna Massallé i Maria Miralda
   Piano: Joan Grimalt
   Direcció: Maria Miralda
   Disseny gràfic: Anna Clariana
    CD
   Preu: 15 €
   ISBN: 978-84-948437-6-1

"Casaldàliga traspua en els seus poemes totes 
i cadascuna de les seves facetes vitals de les seves 
causes. des del Balsareny natal a l'Araguaia brasiler. Des 
de la seva profunda espiritualitat mística al seu activisme 
militant."

"David Jou ens regala, de fa anys, unes reflexions 
poètiques que reivindiquen els valors més genuïns d’una 
societat democràtica, respectuosa amb els drets civils i 
socials, solidària. 
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calaiX de sastre

lliBres

CATALUNYA, UN PAÍS D’EUROPA  
Guia didàctica i turística

Autores: M. Mercè Andreu, Esther Miralles i Núria Franco 
Pàgines: 152 + CD 
Preu: 16 € 
ISBN: 84-8334-521-8

“Catalunya ha estat i és un dels motors econòmics, 
polítics i socials d’Europa. La seva situació geogràfica 
a la Mediterrània li ha valgut el nom de país de pas i 
d’acollida.”

CATALONIA, A EUROPEAN COUNTRY  
Educational and tourit guide 

Autores: M. Mercè Andreu, Esther Miralles i Núria Franco 
Pàgines: 152 + CD 
Preu: 16 € 
ISBN: 84-8334-521-8

“Catalunya ha estat i és un dels motors econòmics, 
polítics i socials d’Europa. La seva situació geogràfica 
a la Mediterrània li ha valgut el nom de país de pas i 
d’acollida.”
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LA TRAJECTÒRIA DEL MESTRE  
100 anys d’història

Autora: Cristina Mora 
Pàgines: 96 
Preu: 14 € 
ISBN: 978-84-941180-4-3

“És la novel·la dels 100 anys d’història del Gremi de la 
Construcció del Vallès. Els protagonistes, sota pseudònim, 
ens descobriran la trajectòria i el treball d’un gran grup de 
persones que durant 100 anys han dedicat molt d’esforç de 
forma altruista.

Editat pel Gremi de la Construcció del Vallès. En venda a 
FTdP.

DIVERSITAT I CONVIVÈNCIA  
(Materials per a l’elaboració d’un Crèdit de síntesi 
sobre Valors)

Coordinació: Lluís Tolosa 
Pàgines: 90 
Preu: € 
ISBN: 84-923636-0-6

“Taller de Valors realitzat per la Fundació Torre del Palau a la 
Rectoria de La Selva. Recurs pedagògic per a l’elaboració 
d’una síntesi sobre Valors.”

FLORA I FAUNA DE LA SERRA DE BUSA

Autors: Ernest Costa, Xavier Parareda, Xavier Parellada 
Pàgines: desplegable 
Preu: 3 €

“Conté fotografies de la flora i la fauna que podem trobar a 
la Serra de Busa.”

Editat per la Parròquia de Sant Cristòfor de Terrassa. En 
venda a FTdP.
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LA SELVA  
Mapa turístic excursionista

Autor: Miquel Jaumot i Bisbal 
Preu: 3 €

“Mapa turístic excursionista a l’entorn de La Selva, del 
municipi de Navés, a la comarca del Solsonès. Situada 
enmig de la natura i en un dels indrets més bonics i 
desconeguts de Catalunya.”

Editat per la Parròquia de Sant Cristòfor de Terrassa. En 
venda a FTdP.

NOTES HISTÒRIQUES DE LA PARRÒQUIA DE SANT 
CLIMENT DE LA SELVA I ELS SEUS ENTORNS

Autor: Antoni Bach i Riu 
Dibuixos: Rafael Candel i Ferrer 
Pàgines: 62 
Preu: 6 € 
ISBN: 84-604-4287-X

“Un recull de dades molt elemental, però documentades; 
són les Mn. Antoni Bach ha trobat l’Arxiu Diocesà de 
Solsona. Es tracta de posar a l’abast dels amics interessats 
pel coneixement del passat, un recull que els ajudi a 
entendre i sobretot saber de les velles pedres de la Rectoria, 
de les cases escampades per tot el terme parroquial, de les 
esglesioles,…”

Editat per la Parròquia de Sant Cristòfor de Terrassa. En 
venda a FTdP.

LA SELVA I ELS SEUS ENTORNS

Autor: Ernest Costa 
VHS 
Duració: 25€ 20”

“Documental de la història de la Rectoria de Sant Climent 
de La Selva i la seva localització en un entorn privilegiat.”

Editat per la Parròquia de Sant Cristòfor de Terrassa. En 
venda a FTdP.
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EL CARGOL MOSSI I EL CUC

Autora: Pilar Casalengua
Il·lustració: Cia. La Closca
Pàgines:16
Preu: 
DL: B-41254-2006

"Llibret il·lustrat en motiu del desè aniversari de la 
Companyia La Closca i el trentè aniversari de Pedagogia 
de l'Espectacle. Espectacle de titelles que ha estat escollit 
per la seva tendresa i qualitat temàtica, i per la idoneitat 
plàstica del seu muntatge."
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Postals
iMatGe de terrassa

La col·lecció consta de 19 imatges fotogràfiques, d’elles, 10 són fotografies en sèpia d’edificis 
i indrets antics de la ciutat, les altres 9 són fotografies artístiques de detalls arquitectònics de 
monuments i edificis singulars de diferents fotògrafs terrassencs.
Preu: 5 €
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la selVa i els seUs entorns

Autors: Ernest Costa, Josep M. Font, Josep Pino. 
Col·lecció de 12 postals 
Preu: 3 €

“Col·lecció de 12 postals de La Selva”

Editades per la Parròquia de Sant Cristòfor de Terrassa. En venda a FTdP.
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catÀleGs Biennals de FotoGraFia

50 fotografies seleccionades i premiades  
pel jurat de la I Biennal de Fotografia.

Preu : 2€

 

 

50 fotografies seleccionades i premiades pel 
jurat de la II Biennal de Fotografia.

Preu : 2€



37

34

 edicions MUsicals

LA CANÇÓ MÉS BONICA DEL MÓN és la gravació de 
l’espectacle que Camerata de Cançó Tradicional va fer a 
partir de textos de Miquel Desclot i músiques populars. 
CD 
Preu: 10 €

TON PARE BALLA EL DRAC, conte amb música tradicional. 
Els orígens en són un espectacle musical per a nens i nenes, 
que l’any 1993 Els cosins del sac, un grup de músics de 
Vilafranca, van fer estimulats, ja aleshores, per Pedagogia 
de l’Espectacle en motiu del seu 25è aniversari.

El fil argumental parteix d’una idea original de Teresa Duran 
i text de Xavier Bayer. Les músiques són tradicionals amb 
arranjaments del propi grup.

CD 
Preu: 10 €

Vinil 
Preu: 10 €

Cassette 
Preu: 2€ 
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GoiGs
els GoiGs de terrassa

Autors: Francesc Comellas i Garcia, Mn. Josep M. Martí i 
Bonet, Mn. Joan Roig i Montserrat, Ramon Vilar i Herms 
Pàgines: 1242 + DVD + CD 
Preu:  60 € 
ISBN: 978-84-941824-4-0

“Recull-inventari dels 690 goigs de l’antiga Ègara, model 
metodològic per  posteriors estudis de goigs d’arreu, i la 
seva contextualització històrica”.

Edició numerada i limitada a 250 exemplars.

Els Goigs de la Selva de Navès. 
Col·lecció de 12 goigs de Sant 
Climenç de la Selva i altres ermites 
i esglésies de la contrada editats 
entre el 1986 i l’any 2000.

Preu: 12 €

 

 

Mida: 22 x 30 cm
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Goig en commemoració de la 
inauguració i benedicció de 
Colònies Viladoms de Baix, l’abril 
de 1996.

Preu: 2 €
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carPeta de Materials

LA SELVA 1/25

Autors diversos. 
Pàgines: 164 
Preu: 6 € 
ISBN: 84-398-8282-3

“Edició de materials de difusió ben diversa de l’entorn 
de La Selva, llogarret del Solsonès al peu dels Cingles de 
Busa.”

LA SELVA 26/40

Autors diversos. 
Pàgines: 184 
Preu: 6 € 
ISBN: 84-404-5825-8

“Edició de materials de difusió ben diversa de l’entorn de  
La Selva, llogarret del Solsonès al peu dels Cingles de Busa.”

COLÒNIES VILADOMS DE BAIX

Autors diversos 
Pàgines: 76 
Preu: 6 € 
ISBN: 84-404-5826-6

“Edició de materials ben diversos de l’entorn de Viladoms de 
Baix, a Castellbell i el Vilar, al Bages”
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retallaBles

L’Ermita 
de Sant 
Cristòfor de 
Ca n’Anglada, 
Terrassa

DIN-A3 en 
cartolina per a 
acolorir

Preu: 3 €

 

Parròquia de 
Sant Cristòfor 
a Ca n’Anglada 
de Terrassa.

DIN-A3 en 
cartolina per a 
acolorir.

Preu: 3 € 
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Masia de  
Ca n’ Anglada 
de Terrassa.

DIN-A3 en 
cartolina per a 
acolorir.

Preu: 3 €

Rectoria de  
La Selva, 
Navés, El 
Solsonès.

DIN-A3 en 
cartolina per a 
acolorir.

Preu: 3 € 
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Colònies Viladoms de Baix, Castellbell i el Vilar,  El 
Bages.

DIN-A3 en cartolina.

Preu: 3 €



En venda a les principals llibreries
A la seu de la Fundació Torre del Palau (Centre Cultural Terrassa)
Rambla d'Ègara, 340, 2a planta, 08221 Terrassa 
Per telèfon al 937 899 087 o bé al 605 688 661
Per correu a: elsllibresdeterrassa@torredelpalau.org
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