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VALORACIÓ DEL CURS 2007-2008
Per descriure el millor possible el que ha estat l’activitat de la Fundació Bosch i Cardellach durant el curs 2007-08 i fer-ne la corresponent valoració, cal considerar-la en tres gran apartats: el desenvolupament del programa d’activitats, la participació de la Fundació
en la Taula Tècnica d’Infraestructures i la incorporació del fons de la biblioteca de Caixa Sabadell al de la Fundació i el consegüent
trasllat a la nova seu del carrer de la Indústria.
Pel que fa al programa d’activitats, cal constatar que s’han complert les previsions fetes a l’inici de curs i que s’han realitzat totes les
sessions plenàries i conferències programades. Cal destacar-ne la sessió inaugural que, seguint la tradició d’anys anteriors, es va dur
a terme a la seu d’un dels patrons de la Fundació, en aquest cas el Centre Metal·lúrgic, i en va ser ponent el rector de la Universitat
Autònoma de Barcelona, que va dissertar sobre “La UAB: maduresa i somnis dels 40 anys”. Una conferència no prevista inicialment
però de molt interès pel tema tractat i pel currículum del seu ponent va ser “La signatura electrònica: tecnomàtica per al comerç i
els diners electrònics”, a càrrec de Llorenç Huguet i Rotger, organitzada conjuntament amb la UAB i inclosa en el conjunt d’activitats previstes dins l’Any de la Computació de la UAB. La presència d’Antonio Fraguas, “Forges”, en el “Dia de l’Autor” va ser una
molt bona ocasió per conèixer millor aquest artista de reconegut prestigi. Gairebé al final de curs ha tingut lloc l’homenatge a Xavier
Vinader, que en un principi no s’havia previst, però que ha estat un acte molt interessant per les intervencions dels diversos ponents
i, sobretot, pel fet que hi ha participat el mateix homenatjat. Menció especial mereix l’acte en record de Miquel Forrellad, exdirector i membre numerari d’honor de l’Entitat, amb motiu de l’acceptació formal del seu llegat, que ha comptat amb la presència del
MH Sr. Jordi Pujol per la seva mútua coneixença. Per acabar aquest apartat cal dir que, tal com estava previst, s’ha fet per primera
vegada, amb la previsió de donar-hi continuïtat, un acte de clausura de curs: poder comptar amb la presència del president Pujol,
que ha dissertat sobre “Bases morals del progrés”, ha estat un honor i un repte perquè el llistó establert per a futures edicions d’aquesta activitat és molt elevat.
Un altre dels eixos de l’activitat de la Fundació durant el curs 2007-08 ha estat la coordinació i el lideratge de la Taula Tècnica
d’Infraestructures que va començar a treballar a finals del curs anterior i que durant gairebé sis mesos s’ha reunit quasi setmanalment per tractar un projecte tan important per al futur de Sabadell com és el perllongament dels Ferrocarrils de la Generalitat. De
manera permanent, representants de l’Ajuntament de Sabadell, de l’associació Sabadell Cruïlla i de la mateixa Fundació ens hem
reunit per tractar el projecte esmentat i, a més, s’ha comptat amb la participació de tècnics de la Generalitat i d’altres institucions
vinculats estretament amb aquest projecte en funció del tema previst per a cada sessió. Finalment, el dia 26 de març es va signar un
document on es recollien els acords adoptats en aquest respecte amb el suport de les principals institucions ciutadanes, acords que
bàsicament es poden resumir en els apartats següents:
L’acord està dividit en diferents punts, segons la situació i l’escala de la problemàtica debatuda. Començant pel nord, fixa terminis
per a l’estudi del futur perllongament a Castellar del Vallès, demana replantejar certs aspectes a les estacions de Ca n’Oriac, Plaça
d’Espanya i Passeig i, finalment, proposa un traçat concret per a l’àrea de Sabadell de la nova línia Sabadell-Granollers.
Sens dubte, un dels aspectes fonamentals de l’activitat de la Fundació durant aquest any ha estat la recepció dels fons de la biblioteca de Caixa Sabadell i el consegüent trasllat a la nova seu de la Fundació. Prèviament hi ha hagut tot un procés de negociació que
ha conclòs amb la signatura del document regulador de la cessió d’ús, per part de Caixa Sabadell, en benefici de la Fundació, en
qualitat de comodat, del local ubicat als baixos del carrer de la Indústria 18, de més de 1.000 m2. Paral·lelament s’ha dut a terme
un important procés de reflexió intern sobre el futur de l’Entitat que s’ha concretat en el Pla Director que ja es va començar a treballar durant el curs anterior i que s’ha aprovat en el curs actual. També cal destacar el compromís per part dels patrons d’un important increment de la dotació pressupostària de la Fundació. D’altra banda cal dir que, després del minuciós treball de selecció del
fons bibliogràfic i documental cedit per la Caixa, realitzat per la comissió constituïda a aquest efecte, es va fer evident que l’espai
destinat a la nova biblioteca d’humanitats era insuficient, motiu pel qual, i gràcies a la col·laboració de la regidoria de Cultura de
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l’Ajuntament de Sabadell, s’ha pogut habilitar el soterrani de la biblioteca del Vapor Badia per guardar-hi el material que no s’ha
pogut col·locar a l’edifici del carrer de la Indústria. Independentment d’aquest procés, s’han fet gestions amb les entitats que tenien
la seu al primer pis de l’edifici de l’Obra Social de la Caixa i que fins al moment del trasllat eren veïnes de la Fundació, perquè
poguessin disposar d’un espai, en qualitat de subcomodats, a la nova seu del carrer de la Indústria.
És evident que ha estat un any molt intens d’activitats, de gestions, de previsions de futur i certament tots els que hi hem treballant
directament ho hem fet amb la màxima il·lusió i interès. El demà ja és avui, la nova seu ja és la seu de la Fundació. Tenim tots els
elements per endegar una bona etapa de la història de l’Entitat que es preveu molt positiva, endavant!.
Josep Llobet Bach
Director
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ORGANISME AUTÒNOM LOCAL MUSEU I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL (OAMA)
Les temàtiques exposades en les reunions del curs 2007-2008 segueixen un ordre preestablert i consisteixen en l’aprovació de l’acta de la reunió anterior si no hi ha cap objecció per fer.
Seguidament s’exposen en veu alta les resolucions de la presidència que consisteixen a explicitar activitats culturals relacionades
amb els museus i tot allò que té a veure amb contractes, ajuts i dispendis de tipus econòmic.
També s’hi descriuen els intercanvis temporals de cessions d’obra pròpia del Museu d’Art i el d’Història i préstecs d’obra provinents
d’altres entitats culturals per a la seva exhibició.
En la reunió celebrada el 20 de febrer de 2008, la gerent de l’organisme (OAMA) entrega a tots els representants de les entitats l’estat-liquidació econòmic de l’organisme de l’any 2007 i la previsió per a l’any 2008 amb la descripció detallada de les activitats previstes i el cost que generarà cadascuna d’elles.
En les quatre sessions del curs s’esmenten un seguit de donacions destinades als museus. Es constata la rapidesa en el desús dels objectes i l’acceptació per part de l’OAMA en constatar la ràpida transformació tecnològica dels objectes d’ús domèstic, cada vegada més
fugaç en l’evolució serialitzada de la majoria d’utensilis que, en desaparèixer el seu ús, es converteixen en peces singulars malgrat la
seva aparició gens llunyana en el temps. Aquesta evolució i la caducitat de l’objecte provoquen un petit debat entre els assistents i
una reflexió sobre la diferència entre l’obra d’art, l’element d’artesania i ara l’objecte de disseny seriat en desús que cal preservar.
De les moltes activitats generades per l’OAMA conjuntament amb altres entitats culturals i administracions diverses, n’esmentarem dues:
L’exposició “La Sala Tres 1972-1979. En la ruta de l’art alternatiu a Catalunya” i la proposta, coordinada amb altres estaments, sobre
la vida i l’obra de Pau Vila per al curs següent. Qui subscriu pren la paraula i demana si hi haurà reflectida l’etapa veneçolana del
geògraf. La intenció de la pregunta era molt clara: Pau Vila passava temporades amb una família de Caracas, una part de la qual viu
a Catalunya. Hi ha testimonis directes que podrien complementar els trets i caràcter quotidians del savi sabadellenc.
Resten a la Fundació els catàlegs de les diverses activitats i els programes del curs per a la seva consulta.
Pere Molera Picañol
Vocal del Consell Rector de l’Organisme Autònom Local
Museus i Arxiu Històric de Sabadell (OAMA) en representació
de la Fundació Bosch i Cardellach
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ASSEMBLEA CAIXA SABADELL
Un any més, representar la Fundació Bosch i Cardellach a l’Assemblea de Caixa Sabadell ha suposat per mi l’oportunitat de formar
part del jurat encarregat de la resolució del concurs convocat per a l’atorgament dels Premis Fundació Caixa Sabadell 2007, apartat Estudis, d’assistir a la reunió anual del Consell Consultiu de la Fundació Caixa Sabadell i de ser present a l’Assemblea ordinària
de Caixa Sabadell duta a terme el proppassat mes de maig.
A més d’aquestes activitats, vaig assistir a l’acte intern al qual vam ser convocats els consellers que formem part de l’Assemblea de
la Caixa, i en el transcurs del qual el Sr. Lluís Brunet va comunicar que deixava la presidència de la Caixa perquè havia esgotat el
temps previst en els estatuts de la institució pel que fa a la permanència en els seus òrgans de govern. Dies després, concretament
el 31 d’octubre, el Consell d’Administració va elegir el Sr. Salvador Soley com a nou president.
La Fundació Bosch i Cardellach, conjuntament amb les Agrupacions Professionals Narcís Giralt i l’Agrupació Astronòmica de
Sabadell, va assumir l’organització del sopar de comiat en homenatge al Sr. Brunet que es va celebrar el dia 4 de desembre, al qual
van ser invitats els consellers de l’Assemblea de la Caixa així com representants de diverses institucions ciutadanes. Va ser presidit
pel Sr. Manuel Bustos, alcalde de Sabadell.
Independentment del que s’ha exposat, la col·laboració de la Fundació Bosch i Cardellach i Caixa Sabadell ha continuat desenvolupant-se per les vies establertes en exercicis anteriors, pel fet que la Caixa és un dels patrons de la Fundació. L’organització conjunta del Dia de l’Autor i la signatura d’un nou conveni de col·laboració –conjuntament amb l’Ajuntament de Sabadell–, per a la
realització i posterior edició de la biografia de Miquel Carreras, en són una bona mostra.
Però el que mereix, sens dubte, una menció especial –i estic segura que, per la seva rellevància, serà tractat en un altre apartat d’aquesta memòria– és la compra i posterior realització, per part de la Caixa, de les obres d’adequació del local ubicat al carrer de la
Indústria, 18, per tal que esdevingui la seu de la nova Biblioteca d’Humanitats i la seu social de la Fundació així com de les altres
entitats que fins ara han compartit amb la Fundació l’espai del primer pis de l’edifici de l’Obra Social de la Caixa, al carrer d’en
Font, 1. Amb la realització de les obres esmentades, el treball de la Comissió de la biblioteca i el trasllat dut a terme el proppassat
mes de juliol s’han posat les bases per a l’inici de la nova etapa de la història de la Fundació en què, sens dubte, Caixa Sabadell hi
tindrà un paper fonamental.
Joana Olivé Just
Representant de la Fundació Bosch i Cardellach a
l’Assemblea de Caixa Sabadell
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SECCIÓ D’ART I LLETRES
Un any més, l’activitat de la Secció s’ha centrat en la realització del Dia de l’Autor que, com sempre, s’ha organitzat conjuntament amb
l’Obra Social de Caixa Sabadell. Enguany el debat per elegir quin havia de ser l’autor invitat no va ser tan ric i participatiu com en edicions
anteriors ja que vam poder comptar amb l’assistència d’Antonio Fraguas (Forges), amb qui ja havíem contactat en una edició precedent sense
que fos possible que vingués a Sabadell. Així doncs, l’interès perquè participés en aquest acte ja s’havia posat de manifest en anys anteriors.
L’acte es va dur a terme el dia 17 d’abril de 2008 a l’Auditori de Caixa Sabadell en format de conversa. Forges va estar acompanyat
en la presidència pels membres de la Fundació Joan Ripoll i Antoni Dalmases, els quals, prèviament, havien preparat molt bé les
seves intervencions. La novetat de l’acte va ser que, al mateix temps que intervenien els membres de la Mesa i el públic assistent,
Forges anava fent dibuixos que es podien seguir a la pantalla de l’Auditori, de manera que es podia gaudir de l’elaboració de les
seves vinyetes.

L’acte va ser molt enriquidor i alhora divertit i ens va fer conèixer una mica més l’autor i la seva obra.
En finalitzar la sessió, Forges va regalar els dibuixos als assistents i va prometre enviar un dibuix fet expressament i dedicat a la
Fundació, cosa que uns dies més tard va complir.
És just esmentar també la col·laboració de Joana Olivé i Manuel Sabés en l’organització i la realització de l’acte, respectivament.
Joaquim Góngora Garcia
Coordinador de la Secció d’Art i Lletres
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PREMIS MINERVA ALS TREBALLS DE RECERCA
Un altre curs escolar ha finalitzat i ens ofereix de nou la possibilitat de conèixer i valorar els interessants, variats i originals treballs
de recerca que sovint ens sorprenen per la seva qualitat, no solament literària sinó també tècnica i científica.
Cal remarcar que cada vegada hi ha més intervenció de la informàtica, la qual cosa ens indica que el jove està ben introduït en les
noves tecnologies.
Els tres primers treballs premiats són:

LA FÍ SI CA DE TI NTI N
1r Premi
Molt original la idea de fer un treball al voltant del personatge de Tintin i relacionar alguns
fets de les seves aventures amb les lleis de la física.
Molt ben plantejat, organitzat i resolt l’arxiu de dades des del punt de vista informàtic així
com les conclusions tretes com a resum del treball.
ANÀLI SI I DESENVOLUPAMENT D’UNA CAMPANYA PUBLI CI TÀRI A
2n Premi
Realment, l’autora d’aquest treball demostra que té autèntica vocació per la publicitat.
Explica molt bé, per als qui no coneixem aquest món, la complexitat que representa idear,
desenvolupar i portar a terme una campanya publicitària.
DETERMI NACI Ó DE L’ACCELERACI Ó DE LA GRAVETAT A PALAU-SOLI TÀ I
PLEGAMANS
Molt ben estructurat el treball ja que el divideix en tres parts fonamentals per entendre què
és això de la gravetat per a les persones que no són de ciències.
Era bastant difícil treure profit d’un treball tan tècnic i àrid, com és la determinació de la
gravetat en un punt determinat.
3r Premi

Cal recordar també el mèrit que tenen els tres finalistes:

ANSI ETAT I ALTRES PROBLEMES DE SALUT MENTAL: PREVALENÇA EN ELS J OVES DE L’ESPO
ESTRATEGI AS PERSUASI VAS DE LA PUBLI CI DAD
NANOPARTÍ CULES FERROMAGNÈTI QUES
Una vegada més podem gaudir de l’agradable companyia i ambient cultural que sempre hem trobat en els SERVEIS EDUCATIUS
DEL VALLÈS OCCIDENTAL VII, i que tant de bé estan fent al nostre país amb el millorament que s’està notant cada dia més en els
nostres escolars.
Montserrat Rafel Abad
Membre del Jurat dels Premis de Recerca Minerva
en representació de la Fundació Bosch i Cardellach
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PREMIS DE RECERCA MONTSERRAT MIRÓ I MARIMON
1. Avaluació i veredicte
Reunit el jurat:
Sr. Francesc Baldebey. Professor de Secundària
Sr. Francesc Costa. ICE - UAB
Sra. Isabel Gómez. Companyia d’Aigües de Sabadell
Sr. Marc Mestres. Professor de Secundària
Sra. Carme Pallès. Ajuntament de Sabadell
Sra. Eulàlia Picas. Departament d’Educació. Inspecció
Sra. M. Cruz Santos. Professora de Secundària
Sr. Cristòfol Torra. Fill de la Sra. Montserrat Miró
Sr. Jaume Subirachs. Departament d’Educació. Inspecció
Sra. Roser Trallero. Fundació Bosch i Cardellach
el 24 d’abril, sota la presidència del Sr. Manel Sabés, de la Fundació Bosch i Cardellach,
i actuant com a secretàries les Sres. Teresa Alastuey i M. Dolors Arumí, del Centre de
Recursos Pedagògics, es distribueixen els 22 treballs que s’han de valorar i puntuar.
S’estableix que cada treball sigui avaluat per dos membres del jurat. Els aspectes que es
valoren i puntuen de l’1 al 10 en cada treball són els següents:
Correcció científica en el tractament dels temes.
Presentació del treball.
Capacitats desenvolupades per l’alumnat en l’elaboració del treball.
Posteriorment, els 6 treballs més ben puntuats són revisats per cada un dels membres del
jurat i puntuats de nou.
El dia 12 de juny de 2007, el jurat es torna a reunir per procedir a la discussió i deliberació arribant al veredicte següent:
Ter cer pr emi: L’Obser vat or i de l’Escola Pia de Sabadell, 1895-2008. Albert Comas Ollé i Marc Pau Roig. Tutor: Xavier Mayoral Coca,
de l’Escola Pia.
Segon pr emi: I nst al·lació t er mosolar a l’inst it ut . Inés Núñez Conde i Sandra del Moral Lazo. Tutor: Luis Pascual, de l’IES Arraona.
Pr imer pr emi: Gent que va alçant -se des del fons dels segles. Pere Giner Mira. Tutora: Rosa M. Fitó Antonell, de l’Escola Sant
Nicolau.
Queden com a finalistes:
La f elicit at : l’anhel més genuí de la humanit at . Anna Villa Triguero.
Tutor: Xavier Ledesma Verdaguer, del Centre Jaume Viladoms.
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Música a la car t a. Laura Rossinyol Pinya, Albert Isanta Arrebola, Marc Padrós Baciero i Oriol Padrós Camet.
Tutor: Baldiri Fité Nadal, de l’IES Vallès.
La r obót ica. Daniel Jiménez Gómez, Juan José Lainez Reche i Luis Miguel Lainez Reche.
Tutor: Lázaro Gómez Gómez, de l’IES Ferran Casablancas.
Cal destacar que enguany el primer premi es va adjudicar per unanimitat. El treball de Pere Giner –un estudi del seu arbre genealògic que serveix de fil conductor per mostrar els costums i relacions socials a Catalunya des del segle XVI– va sorprendre el jurat pel
seu nivell d’excel·lència en creativitat, rigor científic i domini de la llengua.
2. Act e de lliur ament dels pr emis
L’acte de lliurament es du a terme el 17 de juny a l’Auditori de la Caixa de Sabadell amb la presència del Sr. Manel Sabés –president del jurat–, la Sra. Montserrat Fons –directora del Centre de Recursos Pedagògics de Sabadell–, el Sr. Ramon Burgués –regidor
d’Educació de l’Ajuntament de Sabadell–, el Sr. Miquel Àngel Fos –director general de la Fundació CASSA– i el Sr. Cristòfol Torra
–fill de la Sra. Miró.
Comenten els treballs: Roser Trallero, Isabel Gómez i Cristòfol Torra. Els alumnes premiats fan una breu exposició dels seus treballs.
La brillant exposició del primer premi referma la decisió del jurat.
Roser Trallero Casañas
Membre del Jurat dels Premis de Recerca
Montserrat Miró i Marimon en representació
de la Fundació Bosch i Cardellach

BECA D’HISTÒRIA LOCAL MIQUEL CARRERAS
La Beca Miquel Carreras té com a finalitat promoure la investigació de la història de Sabadell en els àmbits i períodes més desconeguts, per tal de millorar el coneixement sobre la ciutat, incentivar-ne la divulgació i ampliar la historiografia local.
Durant el curs 2007-2008 s’ha realitzat, per part dels representants de les institucions organitzadores de la VI Beca d’Història Local
Miquel Carreras 2007-2008 –Ajuntament de Sabadell, Fundació Caixa Sabadell i Fundació Bosch i Cardellach–, el seguiment del
treball guanyador, Actituds i estratègies dels empresaris sabadellencs durant la segona República ( 1931-1939) , que s’atorgà a la historiadora Soledad Bengoechea.
Ramon Ten Carné
Membre del Jurat Beca d’Història Local Miquel Carreras
en representació de la Fundació Bosch i Cardellach
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SECCIÓ D’URBANISME, TERRITORI, GEOGRAFIA
I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
Durant el curs 2007-2008, l’activitat de la Secció de Territori de la Fundació Bosch i
Cardellach tingué com a focus temàtic l’ampliació de la xarxa dels Ferrocarrils de la
Generalitat a la nostra ciutat.
Concretament, es continuaren les discussions a la taula tècnica organitzada per la mateixa Fundació i que fou creada durant el curs acadèmic anterior amb la finalitat de consensuar una resposta unitària i local als problemes que el projecte provocava a la ciutat.
La taula la formaren –i la formen, perquè no ha estat dissolta encara– representants de la
plataforma ciutadana Sabadell-Cruïlla, representants de l’Ajuntament i representants de
diferents entitats sabadellenques com són la Cambra de Comerç i l’Oficina del Centre.
La taula tancà una primera fase de recerca del consens amb un acord signat per tots els
representants de les entitats i institucions el març de 2008. Aquest acord s’inclogué com
a annex al Pacte per a les infraestructures de Sabadell.
L’acord està dividit en diferents punts, segons la situació i l’escala de la problemàtica
debatuda. Començant pel nord, fixa terminis per a l’estudi del futur perllongament a
Castellar del Vallès, demana replantejar certs aspectes a les estacions de Ca n’Oriac,
Plaça d’Espanya i Passeig i, finalment, proposa un traçat concret per a l’àrea de Sabadell
de la nova línia Sabadell-Granollers.
A jutjar per les discussions que suscità aquest últim aspecte de la definició del traçat de la
nova línia cap a Granollers, la ubicació i materialització de l’anomenada cruïlla i l’afectació que aquesta té a les obres del perllongament actual és el punt més important de l’acord.
Resumint, es va acordar que aquesta línia (que podria fomar part d’un futur eix GranollersTerrassa) naixeria d’una bifurcació situada a l’estació de Gràcia i es dirigiria cap a
Sabadell-Centre de la Renfe. Allà s’ubicaria una estació d’enllaç. Posteriorment, creuaria
el Ripoll i tindria una nova parada a Torre-romeu. La construcció d’aquesta nova línia
implica modificacions del projecte que s’està executant a l’estació de Gràcia actualment.
Des de la signatura de l’acord, la taula s’ha reunit dues vegades per tal de fer un seguiment de l’adequació tècnica dels acords al
projecte que actualment s’està executant.
A part d’aquest focus temàtic, la secció de territori també va debatre en una sessió quina estratègia de futur ha de seguir la Gran Via.
Es preveu aprofundir aquesta temàtica durant el curs 2008-2009.
Roger Sauquet Llonch
Vocal de la Junta Directiva
de la Fundació Bosch i Cardellach
i membre de la Taula Tècnica d’Infraestructures
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COMISSIÓ DE PUBLICACIONS
Aquest curs 2007-2008 la Fundació ha publicat tres Quaderns d’Arxiu, corresponents a ponències i comunicacions presentades en
el seu moment i a un acte transcendental per a la vida de la Fundació com la signatura de la cessió del llegat d’Antoni Trallero Alós
per part de la seva família.
En primer lloc el Quadern d’Arxiu núm. 103, titulat Els residus als darrers 200 anys. Els recursos de la terra, de Jordi Renom Sotorra,
ponència llegida en sessió plenària de la Fundació Bosch i Cardellach el dia 18 de gener de 2006.
En segon lloc el Quadern d’Arxiu núm. 104, el qual conté l’acta de signatura del Llegat Trallero que va tenir lloc el dia 25 de maig
de 2006 i Arxiu i Biblioteca de la Fundació Bosch i Cardellach, de Ramon Espinach Grau, comunicació presentada a la sessió plenària del dia 14 de febrer de 2007.
En tercer lloc el Quadern d’Arxiu núm. 105, titulat Magí Colet i Mateu, pedagog i patriota català, de Pere Font i Grasa, ponència llegida en sessió plenària de la Fundació Bosch i Cardellach el dia 17 de gener de 2008.
També s’ha publicat la Memòria 2006-2007, amb un nou format que inclou fotografies dels actes realitzats.
Pr evisió de publicacions per al cur s 2007-2008
Quadern d’Arxiu núm. 106 Humor d’un il·lustrat, per Margarida Trias Pareja.
Quadern d’Arxiu núm. 100 QUADERNARI. Els Quaderns d’Arxiu 1961-2005.
Quadern d’Arxiu núm. 107 per Manel Sabés i Francesc Serra.

Memòria 2007-2008.
Llibre sobre la història de la Fundació Bosch i Cardellach que inclou l’edició facsímil dels Cinquanta anys de la Fundació Bosch i
Cardellach ( 1942-1992) , de Josep Torrella Pineda, i Setze anys més ( 1993-2008) , de Josep Alavedra Bosch.
Ramon Ten Carné
Comissionat de Publicacions

14

COMISSIÓ DE LA BIBLIOTECA
Una vegada definits els criteris per fusionar els fons de la Biblioteca de la Caixa Sabadell amb els de la Biblioteca de la Fundació,
el treball desenvolupat durant el curs s’ha centrat en la selecció estricta de documents, tasca en la qual han col·laborat, a més dels
components de la Comissió, els senyors Antonio Casamayor, Pompeu Casanovas, Miquel Gich, Francesc Gòdia, Joaquim Góngora,
Guillermo Lusa, Manel Sabés, Francesc Serra i Josep Simó, i les senyores Montserrat Amores, Carmina Graells i Assumpta Jané.
Els documents no incorporats s’oferiran, quan sigui possible i segons les seves característiques, a les institucions que hi puguin estar
interessades.
La discussió de criteris d’incorporació de llibres i documents d’arxiu ha permès també establir criteris d’acceptació de noves donacions per a les quals, si els fons oferts no s’adiuen amb el caràcter de la nova Biblioteca d’Humanitats, hi haurà la relació d’altres
possibles centres o institucions interessades.
De moment el volum conjunt dels fons de l’entitat són de l’ordre de 165.000 unitats entre documents d’arxiu, llibres i publicacions
periòdiques.
Així mateix, ha calgut decidir la ubicació de fons als locals de la Fundació i al magatzem de la Biblioteca del Vapor Badia, segons
l’orientació següent: s’ha establert com a signe distintiu de la nova biblioteca la col·lecció d’estudis locals i comarcals dels territoris de parla catalana, en virtut del pes específic que tenia ja a les antigues biblioteques de la Fundació i Caixa Sabadell i de la incorporació del llegat d’Antoni Trallero. Per aquest motiu, la Comissió ha cregut convenient destinar aquesta secció al local propi. També
s’han ubicat a la seu els fons de referència –filosofia, llengua i literatura i història–, en considerar que poden ser sol·licitats amb certa
regularitat. Per contra, l’Hemeroteca històrica (tant local com forana) i les seccions de Ciències Socials, Ciències Pures i Aplicades i
Arts s’ha decidit dipositar-les al Vapor Badia. En aquesta decisió hi han intervingut criteris temàtics però també imperatius pràctics:
les dimensions de la secció d’Arts i l’Hemeroteca fan inviable la seva localització a l’edifici del carrer de la Indústria. D’altra banda,
les publicacions periòdiques locals són consultables a l’Arxiu Històric de Sabadell –situat a escassos metres de la nova seu–, per la
qual cosa no és prioritari oferir aquest servei.
Antoni Garriga Miralles
Membre de la Comissió Biblioteca
en representació de la Junta Directiva de la
Fundació Bosch i Cardellach
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COMISSIÓ MIQUEL CARRERAS
La Comissió Miquel Carreras té l’objectiu d’impulsar tota mena d’activitats que contribueixin a tenir un major coneixement de la
figura de l’intel·lectual sabadellenc Miquel Carreras Costajussà (Sabadell, 1905 - Térmens de Segre, 1938) i a fer-ne difusió. Amb
aquest mateix objectiu va signar-se un conveni entre la Fundació Bosch i Cardellach, la Caixa Sabadell i l’Ajuntament de Sabadell
(juliol de 2006).
L’any 2007 ha fet 75 anys de la publicació dels Elements d’història de Sabadell (1932), el llibre que Miquel Carreras va escriure per
als alumnes de les escoles de Sabadell, i l’agost de 2008 ha fet setanta anys de la seva mort.
Entre les activitats dutes a terme durant el curs 2007-2008 destaquen les següents:
L’exposició “Miquel Carreras: 1905-1938. Esforç i reflexió, Memòria d’una ciutat”, amb guió i comissariat de la historiadora Àngels
Casanovas Romeu, que va exhibir-se al Saló modernista de Caixa Sabadell entre el 4 de setembre i el 4 de novembre de 2007. La
inauguració de l’exposició va tenir lloc el dimarts 4 de setembre a dos quarts de vuit del vespre amb una gran afluència de públic i
amb parlaments dels senyors Lluís Brunet, president de Caixa Sabadell; Lluís Monge, tinent d’alcalde de Presidència i regidor de
Cultura de l’Ajuntament de Sabadell; Josep Llobet, director de la Fundació Bosch i Cardellach, i de la Sra. Àngels Casanovas, comissària de l’exposició. De manera complementària, va publicar-se un magnífic catàleg que té el mateix títol (Sabadell, Obra Social
Caixa Sabadell, 2007) i va fer-se un documental, amb el títol Miquel Carreras, infortuni i bondat, dut a terme per Emma Teodoro,
realitzadora, Àngels Casanovas, directora, i Pompeu Casanovas, productor, projectat en el marc de l’exposició esmentada, i passat
a DVD per tal de facilitar-ne la difusió (IDT-GRES, 2007).
L’estudi, publicat amb el títol Cartes en temps de guerra. Epistolari entre
Miquel Carreras i Costajussà i Joan Llonch i Salas ( 1936-1938)
(Barcelona, Editorial Mediterrània, 2007), realitzat per l’historiador i
membre de la Fundació Bosch i Cardellach Josep Lluís Martín Berbois,
que va ser presentat al públic el dia 13 de setembre de 2007 a la Sala
d’Actes del Museu d’Història de Sabadell. La presentació va anar a
càrrec de l’historiador i arxiver Joan Comasòlives Font, director de
l’Arxiu Històric de Sabadell, i van prendre la paraula els esmentats
Srs. Lluís Monge, Lluís Brunet i Josep Llobet, en funció dels seus
càrrecs representatius, a més de l’autor del llibre. L’acte va comptar
amb la presència d’un públic molt nombrós.
La taula rodona sobre el documental Miquel Carreras, infortuni i bondat, celebrada el dimarts 2 d’octubre de 2007 a la Sala de Conferències de l’edifici de l’Obra
Social de Caixa Sabadell, amb la participació d’Emma Teodoro, realitzadora;
Àngels Casanovas, directora; Pompeu Casanovas, productor, i en què actuà de
moderadora Mercè Renom, membre de la Comissió Miquel Carreras i membre
numerari de la Fundació Bosch i Cardellach. Les persones assistents van mostrar el
seu interès amb les pertinents preguntes i observacions.
La conferència “Universitat i pensament en el temps de Miquel Carreras”, impartida pel Dr. Pompeu Casanovas, director de l’Institut de Dret i Tecnologia de la
Universitat Autònoma de Barcelona i membre de la Fundació Bosch i Cardellach,
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el dimarts 16 d’octubre de 2007, a la Sala de Conferències de l’edifici de l’Obra Social de Caixa Sabadell, que va ser rebuda amb
molt bona acceptació pel nombrós públic.
La Jornada “Miquel Carreras i la filosofia catalana d’entreguerres (1918-1939)”, celebrada a Barcelona, a la seu de l’Institut d’Estudis
Catalans (IEC), el divendres 16 de maig de 2008. La Jornada, inscrita en el conjunt de les activitats de la Societat Catalana de Filosofia
(IV Jornada científica), va ser coorganitzada per la Xarxa Temàtica Història Intel·lectual de la Cultura Catalana i va ser coordinada
pels professors Pompeu Casanovas (UAB) i Josep Monserrat (UB). A més, va tenir el suport de la Fundació Bosch i Cardellach (FBC)
i de l’Institut de Dret i Tecnologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (IDT). Els debats van ser vius i rigorosos, i les aportacions seran publicades properament per l’IEC. Els originals del llibre Miquel Carreras i la filosofia catalana d’entreguerres ( 19181939) ja han estat lliurats a les publicacions de l’IEC i esperem que estarà imprès a principis del 2009.
Per difondre el coneixement sobre Miquel Carreras, hi ha un web compartit entre la FBC i l’IDT que conté informacions, fotografies,
escrits i altres documents (s’hi pot accedir per les dues adreces següents: www.fbc.cat.ac/; www.idt.uab.cat/carreras/index.htm). Així
mateix, el web de la FBC orienta per a l’adquisició de les publicacions esmentades i del DVD.
La Comissió està formada pels membres següents de la Fundació: Josep Llobet Bach (director), Joana Olivé Just (vicedirectora), Àngels
Casanovas Romeu, Pompeu Casanovas Romeu, Joan Comasòlivas Font, Esteve Deu Baigual, Josep Lluís Martín Berbois, Mercè
Renom Pulit i Joaquim Sala-Sanahuja.
Mercè Renom
Vocal de la Junta de la Fundació Bosch i Cardellach
i membre de la Comissió Miquel Carreras

COMISSIÓ DEL PAISATGE URBÀ (PEIPU)
Tal com ja hem explicat altres vegades, l’objectiu del PEIPU és aconseguir la millor integració dels nous edificis en l’entorn i la idiosincràsia de la ciutat, sobretot pel que fa a l’aspecte extern.
Durant el curs s’han examinat uns 60 projectes, la majoria de construcció promoguda per la iniciativa privada, però també alguns
de projectats des de les administracions públiques, com ara escoles, remodelacions urbanístiques, etc.
Cal assenyalar que els suggeriments de la Taula no són de compliment obligat però, en general, solen ser ben acollits pels autors i
promotors dels projectes.
Més endavant s’atorgarà la menció del PEIPU a l’edificació que, enllestida durant el curs i entre les que hagin passat l’examen de la
Taula, s’estimi de realització més ben integrada al seu entorn.
Ultra la Fundació, al PEIPU hi estan integrats diferents col·lectius ciutadans relacionats amb la construcció i les arts plàstiques.
Francesc Aluju Ferrer
Representant de la Fundació Bosch i Cardellach
a la Comissió del Paisatge Urbà de Sabadell
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CASAL D’EUROPA
El curs 2007-08 ha estat un curs singular per al Casal d’Europa, ja que malgrat haver pogut portar a terme activitats ja consolidades
com el dia d’Europa, s’ha vist obligat a fer un procés de reflexió respecte al seu funcionaments i a la seva estructura en el futur imminent.
Aquest procés ha estat induït pel fet que les diferents activitats que s’havien programat no varen rebre el suport econòmic que havien
rebut fins al present curs. Per altra banda, la resposta popular a les activitats que s’oferien tampoc no havia estat la dels darrers cursos. Aquest fet va obligar fins i tot a suspendre’n alguna que es venia programant de manera ininterrompuda des de feia molts anys.
Ateses totes aquestes circumstàncies, encara agreujades per la situació econòmica de la Fundació Casal d’Europa, tot plegat conduïa l’entitat a un estat difícilment sostenible i la deixava en un atzucac complicat de superar.
A proposta dels representants de l’Ajuntament en el Patronat, i després d’una anàlisi de la situació estatutària i econòmica que varen
portar a terme els serveis jurídics i d’intervenció de l’Ajuntament, s’inicià un llarg procés d’avaluació i discussió i s’acceptà la proposta dels representants municipals d’iniciar el procés de dissolució de la Fundació.
Amb aquests pas es concloïa una etapa que havia deixat a la ciutat de Sabadell un llegat d’una tasca singular i brillant, acostant i
donant a conèixer la realitat de les institucions europees.
Tot el Patronat acordà que aquest gest permetia obrir nous camins a altres iniciatives europeistes que podien sorgir a la ciutat.
Aquest curs li va ser concedida la medalla ciutat de Sabadell a una institució en motiu dels vint-i-cinc anys de la seva fundació.
Manel Sabès i Xamaní
Representant de la Fundació Bosch i Cardellach
al Casal d’Europa
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RESUM D’ACTIVITATS REALITZADES CURS 2007-2008

SETEMBRE..
4
Inauguració de l’exposició “Miquel Carreras
( 1905-1938) . Esforç i reflexió. Memòria
d’una ciutat” al Saló Modernista de Caixa
Sabadell. (1)

10
Conferència: Pompeu Casanovas Romeu, “Universitat i pensament en el temps de Miquel Carreras” . (1)

NOVEMBRE..
6
Reunió del Consell de Membres Numeraris, per tractar:
Reunió extraordinària del Patronat (28/9/2007)
Informacions nova seu de la Fundació
Informacions activitats Comissió de Biblioteca
Presentació Pla d’Activitats curs 2007-08
Elecció de nous membres numeraris

13
Presentació del llibre de Josep Lluís Martín Cartes en temps
de guerra. Epistolari entre Miquel Carreras Costajussà i Joan
Llonch Salas, 1936-1938 al Museu d’Història de Sabadell. (1)

OCTUBRE..
2
Taula rodona sobre el documental “Miquel Carreras, infortuni
i bondat” . (1)

6
I Sessió plenària.

15
II Sessió plenària, per tractar de:
Aprovació de la Memòria 2006-07
Liquidació del pressupost del curs 2006-07
Pla d’Activitats del curs 2007-08
Pressupost curs 2007-08
Sessió inaugural del curs 2007-2008, ponent: Lluís Ferrer
Caubet, rector de la UAB, “La UAB: maduresa i somnis dels
40 anys”, a la sala d’actes del Centre Metal·lúrgic.

10
Reunió extraordinària del Consell de Membres Numeraris,
per tractar del Pla Director de la Fundació.

10
Sessió plenària extraordinària, per tractar de la participació de
la Fundació en el debat ciutadà entorn del perllongament
dels Ferrocarrils de la Generalitat.
(1) Acte inclòs dins les activitats de l’Any Carreras.
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DESEMBRE..
13
III Sessió plenària.
Comunicació: Carles Siscart Ferrer, “Tecnologia. Noves aplicacions en entitats financeres” .
Ponència: Plàcid Garcia-Planas Marcet “Es pot explicar una guerra?”

GENER.
17

28
Conferència: Jaume Pujol Capdevila, “20 anys d’ensenyament
superior d’informàtica a Sabadell” .
Sessió plenària extraordinària d’ordre intern, per tractar:
Informe Comissió Biblioteca
Informació Pla Director

MARÇ.
13

IV Sessió plenària.
Comunicació: Alfons Aragoneses Aguado, “De les XII taules a
l’esperit de la transició. Funció del mite al dret” .
Ponència: Pere Font Grasa, “Magí Colet, pedagog i patriota
català” .

VI Sessió plenària.
Comunicació: Carme Suárez Vila, “Quin futur per a l’euroregió Pirineus-Mediterrània?”
Ponència: Joan Brunet Mauri, “Notes, anècdotes i reflexions
entorn de la comunicació institucional de la Generalitat de
Catalunya durant la II República” .

Reunió extraordinària del Consell de Membres Numeraris,
per aprovar la proposta del Pla Director.

26

31
Conferència: Francesc Serra Mestres, “La guerra de corrents” .

Signatura formal dels acords referents al perllongament dels
Ferrocarrils de la Generalitat, adoptats a la Taula Tècnica
d’Infraestructures formada per diverses institucions sabadellenques.

FEBRER.
14
V Sessió plenària.
Comunicació: Josep Alavedra Bosch, “La sociabilitat confraternal a la vila de Sabadell, segles XVI-XVIII” .
Ponència: Dolors Calvet Puig, “On són les dones? Guies per
detectar possibles discriminacions” .
Conferència: Llorenç Huguet i Rotger: La signatura electrònica: tecnomàtica per al comerç i els diners electrònics, organitzada conjuntament per la UAB i la Fundació Bosch i
Cardellach, dins les activitats previstes en l’Any de la
Computació de la UAB.
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27
Conferència: Francesc Gòdia Casablancas, “Una aplicació de
la biotecnologia: sistemes de suport de vida a l’espai” .

ABRIL
5
7es Jornades de Difusió del Patrimoni del Riu Ripoll. Sessió
de comunicacions.

10
Dia de l’autor amb Antonio Fraguas Forges.

16
IV Jornada científica de la Societat Catalana de Filosofia a
l’Institut d’Estudis Catalans, Sala Puig i Cadafalch. (1)

27
Conferència. Taula rodona Xavier Vinader: d’un temps, d’un
país. Ponents: Jaume Busqué, Josep M. Benaul, Pere Font,
Lluïsa Domingo. Moderador: Joan Brunet M. Cloenda a
càrrec de Xavier Vinader.

28
12
7es Jornades de Difusió del Patrimoni del Riu Ripoll. Sortida
guiada pel riu Ripoll.

22
Conferència: Ricard Estrada Arimon, “La gestió del sòl no
urbanitzable de les àrees periurbanes. El cas del Parc Agrari
de Sabadell” .

Lliurament dels premis als treballs de recerca Minerva.

JUNY.
3

23

Sessió plenària extraordinària d’ordre intern, per tractar de:
Acceptació formal del llegat del Sr. Miquel Forrellad Solà i
homenatge a qui fou director i membre numerari d’honor de
l’Entitat.

Com cada any, la Fundació va participar en la festa dels jardins de la Caixa, amb motiu de la diada de Sant Jordi.

3
Conferència de clausura de curs a càrrec del Sr. Jordi Pujol,
“Bases morals del progrés”.

MAIG
15

17
Lliurament dels premis als treballs de recerca Montserrat Miró.

VII Sessió plenària.
Comunicació: Miquel Gich Viñas, “Algunes consideracions
sobre el canvi climàtic” .
Ponència: Xavier Domènech Sampere, “Els moviments socials
i la construcció de la ciutat democràtica: Sabadell 19641979”.
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JULIOL.
2
Reunió del Consell de Membres Numeraris.

2
Sessió plenària d’ordre intern.
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DIRECTORI

COMPOSICIÓ DEL PATRONAT
PRESIDENT
Il·lm. Sr. Manuel Bustos Garrido
Alcalde de Sabadell
VOCALS:
Gremi de Fabricants de Sabadell
President: Sr. Josep Casas Bedós

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA
Director:
Vicedirectora:
Secretari:

Josep Llobet Bach
Joana Olivé Just
Ramon Espinach Grau (fins el 28 de maig)
Àngels Casanovas Romeu (a partir del 28 de maig)
Vicesecretari: Josep Lluís Martín Berbois
Administrador: Antoni Garriga Miralles
Vocals:

Jordi Renom Sotorra
Mercè Renom Pulit
Francesc Serra Mestres
Manel Sabés Xamaní (a partir del 2 de juliol)
Roger Sauquet Llonch

Comissionats

Pere Molera Picañol
Manel Sabés Xamani (fin el 2 de juliol)

Caixa Sabadell
President: Sr. Salvador Soley i Junoy
Banc Sabadell
President: Sr. Josep Oliu Creus
Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell
President: Sr. Antoni Maria Brunet Berch
Sabadell Asseguradora
President: Sr. Joan Corominas Guerín
Companyia d’Aigües de Sabadell
President: Sr. Xavier Bigatà Ribé
Centre Metal·lúrgic de Sabadell
President: Sr. Ramon Alberich Ferrer
Corporació Sanitària Parc Taulí
President: Sr. Pere Fonolleda Prats
Universitat Autònoma de Barcelona
Rector: Sr. Lluís Ferrer Caubet
El Director de la Fundació Bosch i Cardellach
Sr. Josep Llobet Bach
L’Administrador de la Fundació Bosch i Cardellach
Sr. Antoni Garriga Miralles
Secretari:
El Secretari de la Fundació Bosch i Cardellach
Sr. Ramon Espinach Grau (fins el 28 de maig)
Sra. Àngels Casanovas Romeu (a partir del 28 de maig)
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Bibliotecària: Magdalena Costa Vallès
Arxiver:
Aitor Parra Bellón
Secretaria administrativa: Noèlia Amador Jiménez
RENOVACIÓ PARCIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA
En compliment del que determinen els Estatuts de la Fundació,
durant el mes juny es va procedir a la renovació parcial de la
Junta Directiva. Concretament, es van adoptar el acords següents:
• El Consell de Membres Numeraris, en la sessió del 2 de juliol
va aprovar l’elecció de la Sra. Àngels Casanovas Romeu com a
secretària en substitució del Sr. Ramon Espinach Grau.
• En la Sessió Plenària del 2 de juliol van ser elegits com a vocals
de junta el Sr. Manel Sabés Xamaní i la Sra. Àngels Casanovas
Romeu i causan baixa el Sr. Ramon Espinach Grau i Sr. Oriol
Farrés Juste.

COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS
COMISSIÓ DE PUBLICACIONS
Manel Camps Bosser
Oriol Farrés Juste
Salvador Fité Borguñó
Joan Ripoll Bisbe
Clara Soley Manuel
Ramon Ten Carné
COMISSIÓ DIA DE L’AUTOR
Roc Casagran Casañas
Salvador Fité Borguñó
Anna Fité Salvans
Joaquim Góngora Garcia
Joana Olivé Just
Joan Ripoll Bisbe
Josep M. Ripoll Peña
Clara Soley Manuel

COORDINADORS SECCIONS
A Secció d’Art i Lletres

Joaquim Góngora Garcia
U Secció d’Urbanisme Territori, Geografia i Patrimoni

Arquitectònic
M. Assumpta Jané Renau
Jordi Pino Pruna
E Secció d’Economia i Ciències Socials

Josep Milà Masoliver
H Secció d’Història i Arqueologia

Josep Lluís Martín Berbois

COMISSIÓ MIQUEL CARRERAS
Josep Llobet Bach
Joana Olivé Just
Àngels Casanovas Romeu
Pompeu Casanovas Romeu
Joan Comasòlivas Font
Esteve Deu Baigual
Josep Lluís Martín Berbois
Mercè Renom Pulit
Joaquim Sala-Sanahuja
COMISSIÓ BIBLIOTECA
Josep Llobet Bach
Antoni Garriga Miralles
Marc Batlle Santasuana
Joan Ripoll Bisbe
Pere Molera Picañol
Josep M. Benaul Berenguer
Esteve Deu Baigual
Joaquim Sala-Sanahuja
Montserrat Pi Masvidal, bibliotecària, en representació de
Caixa Sabadell
Rosa M. Garcia Burdó, bibliotecària en representació de Caixa
Sabadell
Magda Costa Valls, bibliotecària, en representació de la
Fundació Bosch i Cardellach
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REPRESENTACIÓ
EN ORGANISMES I ENTITATS
La Fundació Bosch i Cardellach està representada als organismes següents pels membres que s’esmenten a continuació.
OAMA Museus Municipals de Sabadell:
Pere Molera Picañol
Assemblea de Caixa Sabadell:
Joana Olivé Just
Fundació Casal d’Europa:
Ramon Ten Carné
Manel Sabés Xamaní
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana:
Vacant
Taula de Patrimoni Arquitectònic de Sabadell (Ajuntament de
Sabadell):
David Laudo Cortina
Comissió del Paisatge Urbà (Ajuntament de Sabadell):
Francesc Aluju Ferrer
Beca d’història local Miquel Carreras:
Ramon Ten Carné
Oficina de Dinamització del Centre:
Pere Molera Picañol
Premis de recerca Montserrat Miró Marimon:
Manel Sabés Xamaní (president)
Roser Trallero Casañas
Premis de recerca Minerva:
Montserrat Rafel Abad
Consell d’Entitats Ciutat i Escola de Sabadell:
M. Mercè Lleonart Silvestre
Consell de redacció de la revista Quadern:
Oriol Farrés Juste
Clara Soley Manuel
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MEMBRES NUMERARIS
1. ROCA GARRIGA, Pere Membre Numerari d’Honor
2. SANMIQUEL PLANELL, Josep Miquel E H
3. RENOM PULIT, Esteve E H
4. SAUQUET CANET, Xavier U
5. ARÚS MOLINS, Ramon U H
6. BATLLE SANTASUANA, Marc U
7. CUSIDÓ CIURANETA, Albert
8. LLADÓ FUSTER, Josep
9. GRÀCIA VALLÈS, Ramon
10. CLUSA ORIACH, Joaquim U E
11. RIPOLL BISBE, Joan A
12. RIOS MASANELL, Joan E H
13. LLOBET BACH, Josep U
14. ESPUNY TOMÀS, M. Jesús E H
15. BENAUL BERENGUER, Josep M. E H
16. FITÉ BORGUÑÓ, Salvador A H
17. MOLERA PICAÑOL, Pere U
18. DEU BAIGUAL, Esteve E H
19. TORRAS CASALS, Camil H (1)
20. CUSCÓ AYMERICH, Joan A
21. PUIG CASTELLS, Jaume U H
22. ROIG DEULOFEU, Albert U
23. JANÉ RENAU, M. Assumpta U E
24. CALVET PUIG, Jordi U H
25. ESTRADA ARIMON, Ricard U E
26. MARÍN CORBERA, Martí E H
27. MORENO RICO, Xavier A H
28. OLIVÉ JUST, Joana A E
29. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Ana U
30. PONS PONS, Fermí U E
31. PEÑA RASO, Maria A H
32. MIRA LOZANO, Teresa U
33. CANYAMERES RAMONEDA, Esteve U H
34. RENOM PULIT, Mercè E H
35. MAÑÉ LLONCH, Pere U H
36. SALA-SANAHUJA, Joaquim A H
37. TEN CARNÉ, Ramon U H
38. ESPINACH GRAU, Ramon U
39. MILÀ MASOLIVER, Josep U E
40. CAMPS BOSSER, Manel H
41. RENOM SOTORRA, Jordi U
42. SERRA MESTRES, Francesc
43. GARRIGA MIRALLES, Antoni E
44. MARTÍN BERBOIS, Josep Lluís H

U

H

MEMBRES
45. CASANOVAS ROMEU, Àngels H
46. CASANOVAS ROMEU, Pompeu E
47. SABÉS XAMANÍ, Manel U
48. SAUQUET LLONCH, Roger U
49. LARROSA PADRÓ, Manel U H

H

(1) Camil Torras Casals va morir el 29 d’octubre de
2007. Era membre de la Fundació des del 27 de
desembre de 1947.

ACHE VICENTE, Josep
AGUILÓ SABADELL, Anna M.
ALAVEDRA BOSCH, Josep
ALAVEDRA RIBOT, Pere
ALUJU FERRER, Francesc
ARAGONESES AGUADO, Alfons
ARDERIU LLOBET, Santiago (1)
ARGANY COMAS, Isabel U H
ARGEMI FONTANET, Joan E
ARGEMÍ HERNÁNDEZ, M. Rosa U E
ARGEMÍ RELAT, Mercè U H
ARMENGOL OBRADORS, Benet E
ARÚS GORINA, Pere-Josep U E
ASPACHS BRACONS, Mariona
BAULIES CORTAL, Jordi U H
BIGATÀ RIBÉ, Xavier
BIGORRA LLOSAS, Joan
BROS DURAN, Montserrat A H
BRUNET MAURI, Joan
BUSQUÉ BARCELÓ, Jaume
BUXÓ REYNALS, Jaume U H
CÀCERES MUÑOZ, Anna
CALVET PUIG, M. Dolors U H
CARBONELL FERRANDO, Antoni
CARDÚS GRAU, Josep U H
CARMONA MARÍN, M. Carme
CARNICER COLS, Jofre
CARRERAS CARRERAS, Joan
CASABLANCAS DOMINGO, Benet A
CASABLANCAS SEGURA, Carme
CASAGRAN CASAÑAS, Roc A
CASALS COUTURIER, Muriel U
CASAÑAS GURI, Tomàs
CASAS ONTENIENTE, Joan B. E
CASSOL VICEDO, Josep
CIVIL DESVEUS, Oriol U
COMASÒLIVAS FONT, Joan H
COSTA FERNÁNDEZ, Manuel
CREUS MUÑOZ, Miquel (Miquel Desclot)
CREUS VIRGILI, Antoni
CRUZ VENTURA, Anna de la
CULLELL VINYOLAS, Pere A E
DALMASES PARDO, Antoni A
DOMÈNECH FARGAS, Josep M. U H

H

A

DOMÈNECH SAMPERE, Xavier H
DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, Virgínia H
ERILL PINYOT, Gustau
ESQUIROL JIMÉNEZ, Teresa A H
ESTAPÉ FERRER, Antoni H (2)
FARRÀS FARRÀS, Jaume E
FARRÉS JUSTE, Oriol A
FERNÁNDEZ LÓPEZ, Lluís A H
FERRER CHALER, Robert
FITÉ SALVANS, Anna A E
FONT GRASA, Pere
FORRELLAD DOMÈNECH, M. Dolors U E
FUSTER MERCADÉ, Joan A
GARCIA BALAÑÁ, Albert
GARCIA CARRERA, Raimon
GARCIA ROVIRA, M. Pilar
GARCIA-PLANAS MARCET, Plàcid
GIBERT CLOS, Josep (3)
GICH VIÑAS, Miquel
GÒDIA CASABLANCAS, Francesc
GÓNGORA GARCIA, Joaquim A
GRÀCIA GINER, Joan U H
GRAELLS CAMPANALES, Carmina
GRIERA LLONCH, M. del Mar
IBAÑEZ FUENTES, Marta A H
IZARD BADIA, Rafael U H
IZARD GRANADOS, Isabel A
JUAN-MUNS PLANS, Núria
JUNYENT CARRERAS, Eugeni
LAUDO CORTINA, David
LLEONART SILVESTRE, M. Mercè U H
LLEONART SILVESTRE, Antoni
LLONCH ANDREU, Joan
LLONCH CASANOVAS, Montserrat E H
LLONCH SOLER, Jordi U
LÓPEZ NAVARRO, Tomàs E H
LUSA MONFORTE, Guillermo E H
MACIÀ GUILÀ, Francesc U
MACIÀ MERCADÉ, Joan E H
MARCÉ ESPUÑES, M. Concepció H
MARCOS MORAL, Ferran
MAS GUITERAS, Josep
MASAGUÉ TORNÉ, Josep M. U H
MASJUAN BRACONS, Eduard
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MEMBRES PROTECTORS
MASOLIVÉ GARCIA, Jaume
MERCADÉ VERGÉS, Jaume A H
MESTRES GONZÁLEZ, Jordi
MOLINS NUBIOLA, Miquel
MOLINÉ PRADA, Antoni
MOYÀ SOLÀ, Salvador H
OBIOLS ARDERIUS, Pere
PADRÓS ENAMORADO, Jaume E
PEÑARROYA TRENCH, Antoni
PÉREZ CALVO, Lluís “Paulí”
PINO PRUNA, Jordi U
PINYOT GARRÓS, Joan H
POZO ESTOP, Núria del E
PRAT CARVAJAL, Enric
PUIG USTRELL, Pere H
PUJOL CAPDEVILA, Jaume
QUINTANA PETRUS, Antoni A
RAFEL ABAD, Montserrat A
RELAT TARRATS, M. Teresa U
RENOM PULIT, Carme
RIBÉ MONGE, Genís H
RIOS FIGUEROLA, M. Mercè U H
RIPOLL PEÑA, Josep M. A
ROSELL HORTOS, Amadeu E
ROVIRA ESTEBAN, Josep Ricard
SALLÉS ROCA, Elisabet
SALVADOR PADROSA, Montserrat
SAMARRA AROZA, Màrius
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Miquel H
SANLLEHÍ UBACH, Josep E H
SANTAFÉ LLOPIS, Josep Vicenç U
SANZ DATZIRA, Josep
SELLENT ARÚS, Joan A
SISCART FERRER, Carles
SOBREGRAU FERNÁNDEZ, Pere C. de
SOLEY MANUEL, Clara A
SOLEY MANUEL, Xavier E H
SOROLLA EDO, Albert
SUÁREZ VILA, Carmen
SUBIRANA Ollé, Rafael
SUBIRANA REBOLLOSO, Lluís A
TORRELLA NIUBÓ, Francesc
TORRUELLA COMERMA, Dionís U
TRALLERO CASAÑAS, Roser
28

TRIAS PAREJA, Margarida
TRUYOLS SANTONJA, Jaume
URETA BUXEDA, J. Maria
VIDAL PALET, Pere
VILARRUBIAS GARCIA, Elisenda
VEGA I CASTELLVÍ, Joan
H

A

H

A

Secció d’Ar t i Llet r es

U

Secció d’Urbanisme Territori,
Geografia i Patrimoni Arquitectònic

E

Secció d’Economia i Ciències Socials

H

Secció d’Història i Arqueologia

U H

E

(1) Santiago Arderiu Llobet va morir el 10 de desembre de 2007. Era membre de la Fundació des del
25 de gener de 1959.
(2) Antoni Estapé Ferrer va causar baixa voluntària el
16 de juny de 2008. Era membre de la Fundació
des del 1 de desembre de 1982.
(3) Josep Gibert Clos va morir el 7 d’octubre de
2007. Era membre de la Fundació des del 16 de
novembre de 1983.

BARCONS FREIXAS, Llibert
BORGUÑÓ CASABAYÓ, Joan G.
BOSSER ROVIRA, Miquel
BOY TORRAS, Marià
BUSQUETS GRUARTS, Joaquim
CLAPÉS FLAQUÉ, Josep M.
DOMEDEL APARICIO, Bautista
DURAN BARRIONUEVO, Lluís
FOS VIECO, Miquel Àngel
GABARRO BADIA, Ramon
GARCIA-PLANAS VILARRUBIA, Josep M.
GARCIA RICARD, Jaume
GARRIGA GUSI, Francesc
GENERÓ DOMÈNECH, Lluís
GRAU TARRUELL, Joan
LLOCH SOLER, Francesc
MANICH DURAN, Marc
MAÑERO CONSTRUCTOR, SL
MASCLANS SASTRE, Miquel
MONÈS GINER, Antoni
SALA SERRA, Antoni

FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH

