Grup Filatèlic i Numismàtic Ciutadella-Cercle Artístic
El Grup Filatèlic i Numismàtic Ciutadella-Cercle Artístic fou constituït formalment el 25 de
novembre de 1995, amb Sergio Pons Fedelich com a president i amb els objectius principals de
dinamitzar i difondre la cultura per mitjà d’exposicions filatèliques i numismàtiques lligades als
esdeveniments locals del moment i, a la vegada, fomentar tot tipus de col·leccionisme.
En l’època en què s’estava gestant la nova entitat, el Servicio Filatélico de Madrid tenia
programada l’emissió d’una sèrie de segells dedicats a l’arqueologia posant en circulació el
dedicat a la Taula de Torralba, del terme municipal d’Alaior, circumstància que la nova entitat va
aprofitar per sol·licitar-ne un dedicat a la NAVETA DES TUDONS.
Així, el Grup Filatèlic i Numismàtic Ciutadella debutà amb la presentació d’aquest segell, el
primer que feia referència al nostre poble, el 27 de setembre de 1996, acte que es celebrà al
Saló Gòtic de l’Ajuntament de Ciutadella. Tot seguit es va inaugurar la primera exposició
filatèlica del Grup a la sala Sant Josep del carrer Santa Clara on es van presentar també el
document filatèlic, el sobre commemoratiu del primer dia de circulació i una targeta màxima per
arrodonir el seu primer acte oficial.

Mata-segells 1er dia

Sobre amb el mata-segells de l’exposició

Mata-segells de l’exposició

El mata-segells de rodet

L’any 1997 es complien els 60 anys de l’encunyació de les monedes locals dels “CONSELLS
MUNICIPALS DE MENORCA 1937″ fet que es celebrà amb una exposició numismàtica de gran
transcendència a tota l’Illa. Per aquest esdeveniment es va encunyar una medalla de plata i es
van editar un document filatèlic i un sobre commemoratius de l’exposició.

Mata-segells de l’exposició

Sobre amb el mata-segells de l’exposició

Aquest mateix any es va obtenir de l’Organisme Autònom de Correus un altre segell dedicat al
dibuixant ciutadellenc Marino Benejam inclòs a la sèrie “Cómics”, amb una il·lustració de “LA
FAMILIA ULISES”, una de les seves màximes creacions. Es van confeccionar document filatèlic i
sobre commemoratius.

Mata-segells 1er dia

Sobre amb el mata-segells 1er dia

L’any 1998 s’acomplien els 100 anys del primer segell (patriòtic) que es va fer per Menorca,
aconseguint-se uns pocs exemplars en el mercat del segell, i es va organitzar l’exposició
filatèlica del “CENTENARI DEL PRIMER SEGELL de MENORCA 1898-1998″. Per aquesta ocasió
es va confeccionar una reproducció del segell en làmina de plata i es va editar també un sobre
commemoratiu.

Mata-segells de l’exposició

Sobre amb el mata-segells de l’exposició

El 29 de maig d’aquest mateix any es va col·laborar en la inauguració del nou Edifici de Correus
de Ciutadella, amb la confecció de dos sobres commemoratius i mata-segells especial concedit
per l’Organisme Autònom de Correus.

Mata-segells del dia de l’inauguració

Sobre amb mata-segells de l’inauguració de Correus

Pocs esdeveniments han tingut tanta transcendència en la vida dels ciutadellencs com l’arribada
dels Salesians al nostre poble, congregació que en pocs anys es convertí en un referent, no
només religiós i pedagògic sinó també, social, cultural i esportiu. El 1999 el Grup Filatèlic i
Numismàtic Ciutadella celebrà el “CENTENARI DE L’ARRIBADA DELS SALESIANS” amb una
exposició filatèlica, l’encunyació d’una medalla d’argent, un sobre, un aerograma, una postal i
un mata-segells commemoratius.

Sobre amb el mata-segells de l’exposició

Mata-segells de l’exposició

Anvers i revers de la moneda encunyada

El 22 de juny de 2000 es presentà al Saló Gòtic de l’Ajuntament de Ciutadella el segell oficial de
Correus dedicat a les nostres estimades “FESTES DE SANT JOAN”. En aquesta ocasió tampoc
podien faltar un document filatèlic, un sobre, dues postals i el mata-segells commemoratius.

Segell i mata-segells de primer dia de circulació

Mata-segells de roleu

Sobre commemoratiu

També el mateix any, adherint-se a la iniciativa municipal que declarà l’ANY JOAN BENEJAM, fill
il·lustre de Ciutadella, el Grup Filatèlic i Numismàtic confeccionà un sobre commemoratiu i un
mata-segells de roleu que va cancel·lar la correspondència a les oficines de Correus de
Ciutadella durant el mes de desembre del 2000.

Mata-segells de roleu any Joan Benejam

Sobre amb mata-segells de roleu any Joan Benejam

El 2001 es celebrà el BICENTENARI DEL NAIXEMENT DE L’ALMIRALL DAVID GLASGOW
FARRAGUT -fill del ciutadellenc Jorge Ferragut- amb una exposició filatèlica i amb l’edició d’un
sobre i mata-segells commemoratius de l’exposició i amb el mata-segells de roleu que funcionà
a Correus de l’11 de maig a l’11 de juny del mateix any.

Mata-segells de roleu

Mata-segells de l’exposició

Sobres commemoratius

Amb el Tractat d’Amiens de 1802, Menorca es va reincorporar a la Corona Espanyola i el 2002
es celebrà el bicentenari d’aquest esdeveniment, amb una exposició numismàtica per a la qual
es va sol·licitar l’emissió d’un segell oficial de Correus i l’encunyació per la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre d’una moneda de 10 €, que es presentaren juntament amb el document
filatèlic i el sobre commemoratius en la inauguració de l’exposició.

Anvers i revers de la moneda

Segell

Mata-segells

Sobre commemoratiu

El 2003 es presentà la primera EXPOSICIÓ DEDICADA AL COL·LECCIONISME que es celebrà a
la Sala del Roser amb diverses col·leccions, destacant-ne la de motos antigues, fullets i
projeccions de cinema, còmics, betlems, postals antigues de Menorca, màquines fotogràfiques,
joguets... Va ser una de les exposicions més visitades, al voltant d’unes dos mil persones entre
illencs i turistes d’arreu del món. Per a l’ocasió es va editar un sobre i un mata-segells al·lusius.
Novament, per tal d’adherir-se a la proposta de l’Ajuntament que dedicà el 2003 a FRANCESC
DE BORJA MOLL en el centenari del seu naixement, l’entitat confeccionà un sobre i un matasegells de roleu que cancel·là la correspondència del 10 d’octubre a l’11 de novembre a les
oficines de Correus.

Mata-segells de l’exposició de
col·leccionisme

Mata-segells any Francesc de Borja Moll
Cartell de l’exposició

Pel 50è ANIVERSARI DE L’INSTITUT JOSEP M. QUADRADO, el 2004 es va confeccionar un nou
mata-segells de roleu que va funcionar des del 23 d’abril fins el 24 de maig d’aquell any. També
es va editar un sobre commemoratiu.

Mata-segells de roleu

Sobre commemoratiu

El mateix any, el Grup Filatèlic i Numismàtic col·labora novament amb una proposta municipal
adherint-se als actes de nomenament de fill il·lustre del pintor JOSÉ ROBERTO TORRENT i,
aprofitant l’esdeveniment, organitzà una exposició filatèlica amb la temàtica de pintura amb
sobre i mata-segells commemoratius.

Mata-segells
Sobre commemoratiu

L’any 2006 el Cercle Artístic, entitat a la que esteim adherits, celebrà els seus 125è aniversari i
per a l’ocasió es va presentar un sobre commemoratiu i un mata-segells de roleu que va estar
en funcionament durant tot el mes d’abril.

Sobre amb mata-segells de roleu

El 10é ANIVERSARI DEL GRUP FILATÈLIC I NUMISMÀTIC es celebrà el mateix any amb una
important exposició numismàtica i amb l’edició d’una revista que resumeix els 10 anys d’història
de l’entitat, un sobre i un mata-segells commemoratius.

Mata-segells

Sobre commemoratiu

El 2007 va ser l’any dedicat al farmacèutic RAFEL OLEO que es celebrà amb una exposició
monogràfica i l’emissió d’un mata-segells commemoratiu. També s’organitzà la conferència
“Rafel Oleo: farmacèutic i botànic”, a càrrec de Dr. Jaume Sastre Moll, a la Sala Jeroni Marquès
del Cercle Artístic.

Sobre commemoratiu amb mata-segells

El 450è ANIVERSARI DE L’ASSALT DELS TURCS a Ciutadella, el 2008 es va presentar al Saló
Gòtic de l’Ajuntament un cupó de l’ONCE, un segell personalitzat de Correus i un mata-segells
de roleu que funcionà a les oficines de Correus durant tot el mes de juliol.

Cupó de l’ONCE

Segell

Sobre amb mata-segells de roleu

El 2009 va ser l’any del “VAPORET” en commemoració del 120è aniversari del primer viatge del
“Ciudad de Ciudadela” que partí del nostre port fent la ruta Ciutadella – Barcelona i viceversa.
Es celebrà amb una exposició monogràfica, l’edició de dos segells personalitzats, sobre i mata-

segells commemoratius. També s’organitzà la conferència “Transports i comunicacions a la
Menorca de començaments del segle XX”, a càrrec del Dr. Miquel Àngel Casasnovas.

Segells personalitzats

Mata-seells

Sobre commemoratiu

Per iniciativa de l’entitat, al 2010 la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, novament va
concedir l’emissió d’un segell oficial inclòs a la sèrie Faros, aquesta vegada dedicat a SA FAROLA
i que formava part d’una fulleta bloc. Va ser presentat al Saló Gòtic de l’Ajuntament. També
s’organitzà una exposició monogràfica i una conferència a càrrec del prestigiós Enginyer de
Camins, Canals i Ports, Dr. Rafel Soler Gayà.

Fulleta bloc amb el segell de Sa Farola

Sobre

Mata-seells

També, amb motiu del 15è ANIVERSARI DEL GRUP FILATÈLIC I NUMISMÀTIC, s’organitzà un
concurs infantil de dibuix amb participació dels alumnes de 3è i 4t de primària dels centres
educatius de Ciutadella que hi van voler participar. El dibuix guanyador va ser la imatge que
s’estampà al segell personalitzat que es va editar, juntament amb el corresponent sobre

commemoratiu. També es va organitzar una exposició dedicada al col·leccionisme, que
s’inaugurà el gener de 2012.

Segell amb el dibuix guanyador del concurs

Sobre commemoratiu

2013 va ser l’any de l’EXPOSICIÓ FILATÈLICA BALEAR – EXFIBAL-, organitzada juntament amb
el Grup Filatèlic del Centre Cultural d’Alaior i el Grup Filatèlic de l’Ateneu de Maó. Es
confeccionaren un mata-segells i dos segell personalitzats, un dedicat a l’Exfibal i l’altre dedicat
a Sant Antoni, Patró de Menorca. També s’organitzaren diferents conferències arreu de l’Illa.

Segells i mata-segells

Sobres commemoratius

L’octubre del mateix any, adherint-se a la celebració dels 90 anys del CLUB NÀUTIC DE
CIUTADELLA, amb l’emissió d’un segell i un sobre commemoratius.

Segell i sobre commemoratius

El 2014 s’organitzà la projecció del documental “LA GUERRA DE LOS SELLOS” dedicat al Correu
Submarí, amb intervenció dels participants en el documental.
La XL EDICIÓ DEL PREMI BORN DE TEATRE es celebrà el 2015 amb una exposició monogràfica
dedicada a les arts escèniques, amb edició de segell personalitzat, sobre commemoratiu i matasegells oficial de Correus.

Segell, mata-segells i sobre commemoratiu

El 2016 es celebrà el 135è ANIVERSARI DEL CERCLE ARTÍSTIC, amb l’emissió d’un segell
personalitzat i sobre commemoratius, l’acte de presentació dels quals va ser amenitzat amb
l’actuació dels Puericantores de la Catedral de Menorca.

Segell i sobre
commemoratius

També es participà en la presentació del mata-segells turístic oficial de Correus.
Mata-segells turístic i sobre
commemoratiu

El 2017 s’organitzà una interessant conferència sobre les vinyetes filatèliques a càrrec del Sr.
Josep Sauret Pont amb el títol “Vinyetes filatèliques: neutralitat en la seva circulació?. Va tenir
lloc a la Sala Jeroni Marqués del Cercle Artístic.

El mes de novembre del mateix any, es presentà 90 ANYS SENSE RUIZ I PABLO, exposició
monogràfica dedicada aquest important escriptor en el 90è aniversari del seu traspàs. S’edità
també un segell personalitzat i un sobre commemoratius, arrodonint la celebració amb la
conferència de Josefina Salord “La vida d’Àngel Ruiz i Pablo 90 anys després de la mort”.
Segell i sobre commemoratiu

Col·laboracions
El 2000 des de l’ajuntament va sorgir la iniciativa “Ciutadella surt al carrer” per tal de donar a
conèixer totes les associacions culturals, socials, solidàries... de Ciutadella, i el Grup hi ha
participat en totes les convocatòries.

El 2011, l’entitat col·laborà en les IX Jornades de Recerca Històrica de Menorca, “Las grandes
migraciones: Menorquines en la Diáspora”, de la Societat Històrico Arqueològica Martí i Bella,
editant un segell personalitzat, un sobre i un gomígraf commemoratius.
Segell personalitzat i sobre
commemoratiu

El 2013, edità un segell personalitzat per commemorar els 100 anys del Setmanari El Iris.

Segell i sobre de la col·lecció del Sr. André
Cousin

$

$

Des del 2013 el Grup Filatèlic i Numismàtic
col·labora amb el mercat d’Intercanvi i
Col·leccionisme de l’Hospital Municipal, a la
Plaça Sant Antoni, celebrant-se el 2017 la
seva 5è edició.

El 2014, en adhesió a la celebració del 50è
Aniversari de la Coronació de Maria
Auxiliadora, s’edità un segell personalitzat.

Guardons
L’any 2000, l’entitat va ser guardonada amb el Premi a la Cultura del Setmanari El Iris.
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