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Si no pots veure aquest missatge correctament, si us plau fes c lic  aquí

SINGULARS

La literatura i les vides dels personatges mitològics

La literatura i les vides dels personatges
mitològics ens proporcionen diversos nivells de
lectura que van més enllà de la realitat del mateix
relat. De la mateixa manera, els segells també
van tenir al seu dia una doble lectura depenent
de la seva posició a la carta. En aquest butlletí,
explorem la comunicació des de diferents punts
de vista: els missatges d’amor i desamor amagats
rere els segells, els déus missatgers de l’Olimp,
les pugnes literàries entre dos grans escriptors i
les llegendes heroiques narrades a la Kalevala.
Com a novetat, destaquem és la participació de la
col·lecció filatèlica Ramon Marull a la Nit dels
Museus, el proper 21 de maig. Sis museus de la
ciutat acolliran sis intervencions diferents. Una
recomanació, tingueu instal·lat al vostre mòbil una
app de lectura de QR. No us ho perdeu!

Amors, desamors, emocions i infidelitats amagats rere dels segells

Els gestos, les mirades o les postures adoptades
durant una conversa ens transmeten missatges
que van més enllà de les paraules.

Les llegendes nòrdiques del Kalevala

Els segells són un testimoni atemporal de
persones que han deixat la seva empremta per a
sempre en la història. Elias Lönnrot (Sammatti,
1802 - Sammatti, 1884) és una figura
imprescindible per a qualsevol finlandès.

Els deus missatgers: Iris i Hermes

La mitologia grega té dos missatgers per
excel·lència: Iris i Hermes. Ambdós personifiquen
característiques molt afins al correu postal i per
això, apareixen en multitud de segells. Vegem-ne
una mostra.

Una rosa que mata a un escarabat

El present article el dediquem a un dels segells
d’aparença més enigmàtica. A simple vista es
dedueix una història que no acaba bé.

ACTUALITAT

Nit dels Museus 2016
La Nit dels Museus 2016 és
una oportunitat única per
apropar-nos a les propostes
culturals dels nostres museus.
Participa amb el hastag:
#nitsedegells16 i #bcnesmuseu

Segell del 125è aniversari
de la primera Bolsa
Filatélica de Barcelona
Entre la dècada dels anys
seixanta i setanta del segle XX
era força habitual que grans
empreses catalanes com ara
SEAT o ENASA (Empresa
Nacional de Autocamiones)
tinguessin societats filatèliques
on els treballadors gaudien de
la seva afició durant les seves
hores lliures.

La Font de la Lliçó, de la
pedra al paper
El 26 de maig de 2016 Correos
disposarà d’un mata-segells
commemoratiu dedicat a la
Font de la Lliçó de la plaça
d’Adrià. La Lliçó és una de les
escultures premiades al
concurs que Parcs i Jardins va
convocar l’any 1959 per
embellir espais urbans i és una
obra del valencià Manuel
Silvestre de Edeta (1909 –
2014).

Correos celebra 300 anys
d’història postal
En un moment on les
comunicacions postals
conviuen i s'adapten als nous
mitjans tecnològics, Correos
celebra els 300 anys de la
creació del servei de correus.
Tres segles on es viuen fites
tan importants com són la
creació de l'ofici de carter
(1756), el repartiment postal
diari (1870) o la invenció del
codi postal (1981).

AGENDA

La Nit dels Museus 2016

La Nit dels Museus 2016 és una oportunitat única
per apropar-nos a les propostes culturals dels
nostres museus. Aquest any, les principals
novetats són les activitats de les Fàbriques de
creació i per primer any, la participació del
Gabinet Postal. Sis institucions museístiques ens
conviden a entrar a casa seva per explicar-vos
històries úniques i apassionants. Consulta el
programa per localitzar-nos. I, sobretot, no
t'oblidis de fer-te moltes fotografies i tuitejar-les al
hastag del Gabinet Postal: #nitdesegells16 Una
nit plena de cultura, una nit de segells.

45a. Exposició Filatèlica i Numismàtica

El Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripoll organitza
una exposició dedicada al 50è aniversari del
Centre d’Iniciatives i Turisme de Ripoll. Es
posaran en circulació un segell i mata-segells
commemoratius. Durant l’acte es farà entrega
dels premis del concurs de dibuix escolar, amb
motiu del Centenari de la Festa de l’Arbre de
Ripoll. L'activitat s'emmarca dintre de les activitats
de la Festa Major de Sant Eudald.

Post-Expo 2016

L'esdeveniment està organitzat per l'UPU
(Universal Postal Union). Les exposicions i
conferències es dirigeixen als serveis de correu a
escala global

World Stamp Show – NY 2016

Un cop cada deu anys el WSS-NY proporciona
una experiència única per conèixer la passió del
col·leccionisme filatèlic a la ciutat de Nova York.
Subhastes, exposicions, seminaris i moltes més
activitats. Entrada lliure.
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