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Article 1r.- La Federació Catalana de Societats Filatèliques i el Club Filatèlic Tordera organitzen conjuntament 
la IX Exposició Filatèlica de Catalunya (EXFILCAT). 

L’Exposició es celebrarà del 18 al 23 de Septembre de 2018 al Pavelló Esportiu Municipal, Avinguda dels 
Països Catalans, s/n de Tordera. 

Article 2n.- Una Comissió tindrà cura de l’organització de la IX EXFILCAT, la qual dirigirà i resoldrà els 
problemes que es produeixin durant el desenvolupament de l’exposició, així com dels actes programats amb 
motiu de la mateixa. 

Article 3r.- L’Exposició serà competitiva, podent concórrer a la mateixa tots els col·leccionistes que ho 
desitgin, membres de qualsevol de les Entitats Filatèliques catalanes federades i integrants de FECAFIL, a 
qualsevol de les Seccions que es detallen en l’article 6è. Un Comitè d’admissió, integrat per membres designats 
per la Comissió Organitzadora, seleccionarà les col·leccions descrites detalladament a les butlletes de 
sol·licitud de participació que s’hagin rebut i resoldrà l’admissió o no de les esmentades col·leccions. 

Les col·leccions admeses hauran d’arribar directament a la Comissió Organitzadora del Club Filatèlic Tordera, 
Apartat de Correus 164 de Tordera (08490) o bé als Comissaris respectius de cada demarcació nomenats per 
aquesta Exposició, abans del dia 12 de Setembre de 2018. Els fulls de la col·lecció o altra classe de làmines 
o documents hauran de ser presentats convenientment en fundes de plàstic transparent i numerades. 

Article 4t.- L’Exposició disposarà de vitrines amb capacitat per a 16 làmines per quadre (tipus àlbum o DIN A-
4). Podran ésser sol· licitats al Comitè Organitzador fins a un màxim de 5 quadres, excepte les col·leccions que 
tinguin el palmarès necessari per a 8 quadres. El Comité Organitzador es reserva el dret de reduir el nombre 
de quadres demanats si el total d’aquests excedeix als que es tinguin disponibles. 

Article 5è.- Els expositors hauran de formalitzar la seva inscripció davant la Comissió Organitzadora de la IX 
EXFILCAT a través del corresponent comissari emplenant el corresponent butlletí d’inscripció, degudament 
emplenat i signat. Cal omplir una butlleta per cada col·lecció presentada. Una còpia segellada els hi serà 
retornada juntament amb la decisió del Comité d’admissió. 

Aquest butlletí haurà d’obrar en poder de la Comissió Organitzadora abans del 15 de Juliol de 2018, i haurà 
de portar el segell de l’entitat a la qual pertany l’expositor i venir acompanyat d’una fotocòpia de la targeta 
federativa de l’any en curs. 

Article 6è.- Les col·leccions es dividiran en dues classes: 

1a Classe: OFICIAL 

Seran les exposades amb caràcter oficial, ja sigui per invitació especial o per pertànyer als membres del 
jurat, essent avaluades fora de concurs. 

 



2a Classe: DE COMPETICIÓ 

La constituirà la resta de les col·leccions inscrites i hauran d’ésser dividides en les seccions següents :  

1  Filatèlia Tradicional 
2-A Història Postal (GENERAL)  
2-B Història Postal (regional i local “Catalunya”)  
3  Filatèlia Temàtica  
4  Aerofilatèlia i Astrofilatèlia  
5  Enters postals i Maximofília  
6  Filatèlica Fiscal  
7  Literatura  
8  Juvenil A - B - C.  
9  Classe oberta  

 

El jurat, si ho creu convenient, podrà variar la classificació inicial donada a una col·lecció. 

Article 7è.- El jurat qualificarà les col·leccions d’acord amb el Reglament d’exposicions de la FESOFI 
actualment en vigor. S’aixecarà ACTA per triplicat i serà signada pel President, Secretari i dos membres del 
Jurat, assenyalant-se per a cada col·lecció la puntuació, el premi assignat i qualsevol circumstància aclaridora. 
Els premis seran els següents: 

1  Gran Premi D’HONOR de l’Exposició 
2  Medalles d’Or 
3  Medalles de “Vermell” 
4  Medalles d’Argent 
5  Medalles de Bronze Platejat 
6  Medalles de Bronze 

 
Es farà lliurament d’un diploma acreditatiu per a cada premi obtingut. 

Article 8è.- Els drets d’inscripció seran de 10 euros, per quadre. Els col·leccionistes juvenils no abonaran drets 
d’inscripció i podran disposar d’un màxim de 3 quadres, segons la classe. Les aportacions de LITERATURA 
abonaran 20 euros pels drets corresponent a la inscripció, i el material a exposar el presentaran per duplicat i 
quedarà en propietat de l’Organització del certamen. 

Article 9è.- Totes les despeses de la tramesa de material a exposar ho seran per compte de cada expositor o pel 
comissari corresponent. 

Article 10è.- L’assegurança de les col·leccions que es presentin a les classes de competició són responsabilitat 
de l’expositor. De tota manera es prendran tota mena de precaucions per garantir la màxima seguretat del 
material exposat, que quedarà confinat dins del recinte que també disposarà de les corresponents assegurances 
de responsabilitat civil i d’accidents. La vigilància constant del recinte durant la durada de l’exposició les 24 
hores del dia anirà a càrrec de l’Ajuntament de Tordera. Malgrat això la Comissió Organitzadora refusa tota 
responsabilitat, tant personal com material, davant qualsevol eventualitat que pugui sobrevenir. 

Article 11è.- El muntatge dels quadres o vitrines es realitzarà exclusivament per l’equip dessignat per la 
Comissió Organitzadora, amb personal especialitzat, sense que els expositors tinguin necessitat de intervenir-
hi. Tanmateix, a petició pròpia, els col·leccionistes que ho desitgin podran muntar la seva col·lecció posant-
se amb antelació en contacte amb la Comissió Organitzadora o el Comissari General.  



Article 12è.- Qualsevol incidència serà competència dels Tribunals de Barcelona éssent aquests qui decidiran 
al respecte, renunciant l’expositor als qui li poguessin correspondre per fur o domicili. 

Article 13è.- Tots els expositors participants reconeixen acceptar el present Reglament en tots els seus articles 
pel simple fet de deixar formalitzada la seva inscripció a la IX EXPOSICIÓ FILATÈLICA DE 
CATALUNYA. 

 

�   La Comissió Organitzadora   � 

 

 

COMISSARI GENERAL:  
 
Josep Maria Valverde Boada 

Camí Ral nº 119, 4rt 2a 
08490 Tordera 
e-mail:  josepmv2007@hotmail.com 
Tfn: 609.038.936 

SECRETARI GENERAL: 
 
Jordi Quintana Compte 

C/ Pau Ferran 27, 1r 2a 
08025 Barcelona 
e-mail: jordi.quintana.com@gmail.com 
Tfn: 655.065.018 

 
 

 
 

COMISSARIS PROVINCIALS: 
 

per Barcelona: 
 

Ernest García García 
C/ Pedraforca 47 
08915 Badalona 
e-mail:  ernestofc@hotmail.com 
Tfn: 639.328.674 

 
per Girona: 
 

Antonio Moreno Pérez 
Avda. Lluís Pericot nº 17, 1r 4a 
17003 Girona 
e-mail:  mitologiaclasica@gmail.com 
Tfn: 678.431.695 

 
per Tarragona i Lleida: 
 

Joan B. Beltrán Reverter 
C/ Carretera Nova 38 
43530 Alcanar (Tarragona) 
e-mail: joan.beltranreverter@gmail.com 
Tfn: 629.938.108 

 
 

Pàgina web:   

webs.xadica.cat/exfilcat 


