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• Un segell està fet per circular, 
enganxat en una carta o una postal, 
per qualsevol dels serveis de correus 
d’arreu del món, amb un destinatari 
final. Els serveis de Correus a 
vegades fan uns documents filatèlics 
en què maten els segells 
acuradament el primer dia d’emissió, 
solen ser els anomenats FDC o SPD.
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• L’anglés Sir Rowland Hill, va ser l’inventor del segell com a forma de pagament previ dels 
serveis de correu postal. El 2 de maig de 1840 es va utilitzar per primer cop un segell. 
Fins aleshores, el correu es pagava a destinació.

• Ací es presenta una col·lecció de segells dels JO d’Hivern, la gran 
majoria, circulats des del lloc d’origen. Fets servir per allò a què 
estaven destinats.

• Algunes, molt poques, de les peces que es veuen, no són pas de la 
col·lecció del Feliu de Lleida.

• Aquesta mostra vol servir per reivindicar que Aran també vol ser 
Olímpica.



Correu pre-segells

Només es pagava a la destinació, amb
l'inconvenient que moltes vegades els
destinataris no volien, o no podien fer-ho,
i les tarifes depenien de la llunyania i del
pes, i eren cares. Havien d’anar en sobre
tancat i el text a l’interior.
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Postals per correu
L’any 1873, la República permet l'ús de “Enters Postals” oficials, amb text vist al 

dors. La primera postal privada, editada pels suïssos Hauser&Mener a 
Madrid, s’envia l’1-11-1892. No és fins l’any 1900 que es popularitzen les 
postals amb vistes fotogràfiques. 
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Sports d’hiver à l’ocasion de la VIIIª Olympiade
CHAMONIX MONT-BLANC 1924

Fins l’any 1926, el COI no els reconeix, oficialment, 
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Fins l’any 1926, el COI no els reconeix, oficialment, com I Jocs Olímpics d’Hivern.
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Segells Militars esquiant



Olympiades échouées/ratées
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Així ja hi seriem tots, i els millors, oi ?



I ara, fins a .............


