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VALORACIÓ DEL CURS
Quan a les últimes línies de l’informe de la memòria del curs 2005-06 deia que “estem vivint esdeveniments decisius per al futur de
l’Entitat durant les properes dècades” era conscient que havíem iniciat una època de canvi però no podia suposar que un any després seríem on som ara.
Arran de l’acceptació del llegat Trallero i conscient de la necessitat d’ubicar-lo en un espai adequat per tal que, prèvia la indispensable
catalogació i inclusió en els arxius del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, del qual la Fundació forma part, pogués ser
consultat per les persones interessades, es va fer evident la necessitat de disposar d’un espai adequat i aquesta va coincidir amb la decisió de Caixa Sabadell de tancar la seva biblioteca i cedir a la Fundació els fons que la integren. A partir d’aquí, començà un període de
negociacions que ha conclòs amb l’adquisició, per part de Caixa Sabadell, de l’espai ubicat a la planta baixa del carrer Indústria 18, de
gairebé 1.040 m2 perquè la Fundació hi ubiqui la seva nova seu amb l’acceptació dels fons bibliogràfics de la Caixa i amb la previsió que
la resta d’entitats que actualment tenen la seva seu a l’edifici de l’Obra Social de la Caixa també tindran un espai a la nova ubicació.
Des de l’aprovació de les línies estratègiques a l’inici de la meva etapa com a director de la Fundació, la Junta ha estat treballant per
elaborar un Pla Director que ens permeti actuar en les diferents línies d’activitats d’acord amb els objectius fundacionals. En aquest
sentit, un dels canvis més importants que s’han impulsat és la nova biblioteca-arxiu, referència no sols pel nombre de documents de
què constarà, sinó també per les característiques d’aquests documents. S’ha fet patent també que cal replantejar l’activitat de l’Entitat
en funció de les inquietuds dels seus membres, de les expectatives creades per la seva nova ubicació i pels requeriments dels patrons.
Tot això ha fet que aquest curs, a més de continuar amb les activitats habituals ja programades a l’inici, fos de reflexió envers la
manera com orientar el futur de la Fundació. D’una banda, l’elaboració de l’esmentat Pla Director per part de la Junta Directiva, que
a l’inici del curs 2007-08 serà sotmès a la consideració del Consell de Membres Numeraris i del Plenari i, de l’altra, el convenciment que els patrons de la Fundació hi donaran suport, han estat les conseqüències immediates, amb la previsió que la Fundació
ampliarà la seva important referència cultural a escala de Ciutat.
Els membres de la Junta Directiva estem convençuts d’aquest plantejament i durant aquest curs hem treballat en aquesta direcció.
Una mostra del que acabo d’exposar ha estat la tasca realitzada –i la que està en curs– en relació amb un tema tan important per al
futur de Sabadell com és el perllongament dels ferrocarrils de la Generalitat. Sens dubte, aquest ha estat un dels principals centres
d’interès de les activitats de la Fundació durant el curs 2006-07. Des de l’inici del debat, la Comissió corresponent i la Junta van
optar per aprofundir els aspectes tècnics del projecte i allò que es considerava el més adient per al futur de Sabadell fins al punt de
liderar la Taula de Treball en què es debaten les diverses propostes inclosa l’oficial.
Tot això a més de les activitats en què s’han concretat les sessions acadèmiques de la Fundació i el treball intern de preparació de
les diverses activitats que, en homenatge a Miquel Carreras, seran realitat al curs 2007-08. A més de les previstes en el conveni signat a aquest efecte el maig de 2006 –una exposició al Saló Modernista de Caixa Sabadell i l’edició de quatre llibres–, la Comissió
Carreras de la Fundació ha previst la realització de diverses accions que es duran a terme en el curs 2007-08.
Certament ha estat un curs de molta activitat i aquesta ha estat orientada a un futur tan engrescador com excepcional per a la història de la Fundació. Tant de bo aquest sigui l’inici d’un futur molt positiu per a l’Entitat.
Però tot aquest procés ha pogut ser possible gràcies a l’aportació d’un grup de persones, membres de l’entitat, amb el suport del qual
he pogut comptar durant tot el curs. A totes elles el meu reconeixement i agraïment.
Josep Llobet Bach
Director
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PATRONAT DE L’ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL (OAMA)
Quatre han estat les reunions del Consell Rector durant el curs 2006-07.
Les temàtiques exposades i tractades abasten la diversitat del món cultural en tot allò que afecta l’Arxiu i els dos museus municipals:
exposicions, prestacions, adquisicions, difusió de programes i totes aquelles relacions municipals i en col·laboració amb entitats culturals diverses. També s’informa de la dotació de pressupostos per als tres ens culturals i ajuts provinents d’altres administracions
(Diputació i Generalitat), així com la relació de despeses periòdiques amb romanents o dèficits de cada ens segons l’activitat.
S’adjunten els “Ordres del dia” i les corresponents “Actes” de cadascuna de les reunions. És evident que, per qui subscriu, hi ha activitats de l’Organisme que com a delegat de l’Entitat que representa tenen un cert atractiu però que no precisarà perquè la informació resta en dipòsit a la Fundació.
Igualment, durant el curs l’Organisme lliura a cadascun dels membres del Consell Rector les publicacions següents, que resten per
a consulta i que són les següents:
Memòria de l’Arxiu Any 2004 (2006)
Catàleg de Rafael Sala 1891-1927 “L’aventura per l’art Modern” (2006)
Quaderns de Patrimoni “El Vapor Codina de Sabadell” (2006)
MHS “La Banda Sona” (2006)
MHS “Sabadell Sud: la Creu, Campoamor, Espronceda i les Termes” (2007)

Pere Molera Picañol
Vocal del Consell Rector de l’Organisme Autònom Local
Museu i Arxiu Històric de Sabadell (OAMA) en representació
de la Fundació Bosch i Cardellach
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ASSEMBLEA CAIXA SABADELL
Enguany el fet de representar la Fundació Bosch i Cardellach en l’Assemblea de Caixa Sabadell m’ha suposat participar:
• en les sessions ordinària i extraordinària de l’esmentada Assemblea dutes a terme els dies 3 de maig i 30 d’octubre respectivament,
• la sessió del jurat encarregat de la resolució del concurs convocat per a l’atorgament dels premis Fundació Caixa Sabadell 2006,
apartat Premis,
• la reunió del Consell Consultiu de la Fundació Caixa Sabadell.
A més d’aquesta representació formal, enguany, la col·laboració de la Fundació Bosch i Cardellach i Caixa Sabadell ha continuat
desenvolupant-se en les vies establertes en exercicis anteriors: el fet que Caixa Sabadell és un dels patrons de la Fundació i que la
Fundació té la seva seu social a l’edifici de l’Obra Social de la Caixa en són una mostra. També cal esmentar que durant tot el curs
s’ha treballat en l’execució dels acords establerts en el conveni signat el 21 de juliol de 2005, conjuntament amb l’Ajuntament de
Sabadell, per a la realització d’una exposició d’homenatge a Miquel Carreras i l’edició de 4 llibres de tan il·lustre sabadellenc; els
primers resultats del treball dut a terme es faran públics el setembre 2007.
A més del que s’ha dit, mereix especial menció el procés endegat arran de la decisió de Caixa Sabadell de tancar la seva biblioteca i cedir-ne el contingut a la Fundació amb el consegüent canvi d’ubicació a un espai adequat per acollir la nova “Biblioteca
d’Humanitats”. Ha estat un llarg procés de negociació que s’ha concretat en un conveni regulador que se signarà a principis del curs
2007-08. En el marc d’aquest procés cal esmentar la reunió del Consell de Membres Numeraris amb el president de Caixa Sabadell,
en el transcurs de la qual el Sr. Lluís Brunet va exposar àmpliament els motius pels quals s’havia decidit tancar la biblioteca i les previsions de futur de l’edifici de l’Obra Social on actualment està ubicada la seu de la Fundació.

Joana Olivé Just
Representant de la Fundació Bosch i Cardellach a
l’Assemblea de Caixa Sabadell
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COMISSIÓ DEL PAISATGE URBÀ DE SABADELL (PEIPU)
Fem memòria que la finalitat de la Comissió és la d’ajudar perquè la ciutat i, evidentment, els seus arquitectes, proposin solucions
que mantinguin l’originalitat sense estridències i l’harmonia en el conjunt, sense caure en l’ensopiment, especialment en la part
externa dels edificis que és la que conforma el paisatge urbà.
Els projectes són presentats bé per sol·licitud dels seus autors o per decisió dels tècnics municipals, quan estimen que el seu passi
per la taula del PEIPU pot ajudar a millorar-los. Durant l’any han passat per la Comissió uns 50 projectes.
La Taula ha treballat per atorgar un premi (Premi PEIPU 2005-2006) sobre obres que han passat per la Comissió i han estat acabades durant l’any 2006. La finalitat és seleccionar un projecte ordenat, amb propostes imaginatives dintre dels objectius bàsics abans
esmentats. El resultat serà fet públic en un acte que se celebrarà el mes de novembre.

Francesc Aluju Ferrer
Representant de la Fundació Bosch i Cardellach
a la Comissió del Paisatge Urbà de Sabadell

SECCIÓ D’ART I LLETRES
Aquest curs la Secció ha treballat poc; bàsicament, només ha organitzat el Dia de l’Autor en col·laboració amb l’Obra Social de
Caixa Sabadell. El debat per seleccionar l’autor va ser molt ric i participatiu i en la presentació de les propostes es van tenir en compte aspectes com l’estil literari, la llengua, el sexe, etc. Vàrem acordar convidar Josep M. Benet i Jornet, essent valorat per la seva
extensa obra, com a estudiós i gran coneixedor literari, especialment de poesia i teatre.
L’acte es va dur a terme el dia 22 de març de 2007 a l’Auditori de Caixa Sabadell en format de conversa amb els membres de la
Fundació Antoni Dalmases i Anna Fité. Com en altres anys, al Foyer de l’Auditori es va exposar una mostra de llibres cedits per
Salvador i Anna Fité i del fons de la biblioteca de Caixa Sabadell. Va ser un acte molt enriquidor amb una presència de públic més
que significativa.
D’altra banda, es van tractar temes que el proper curs es perfilarien aprofitant el 25 aniversari de la mort de Joan Oliver, Pere Quart;
es va parlar d’una beca o l’edició d’un epistolari... o una reedició, que es podria fer en col·laboració amb altres entitats.
A més, hem participat durant tot el curs en la taula de literatura convocada per l’Ajuntament de Sabadell en la qual també participen: l’Alliance Française, els llibreters de Sabadell, Ordint la Trama, la Fundació Maria-Mercè Marçal, la Fundació La Mirada, les
biblioteques municipals, l’Àgora, Papers de Versàlia...

Joaquim Góngora Garcia
Coordinador de la Secció d’Art i Lletres
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PREMIS MINERVA ALS TREBALLS DE RECERCA
El passat 7 de juny, a les 7 de la tarda, a la Casa de Petit Format Ateneu de Castellar del Vallès va tenir lloc el lliurament dels premis
de la cinquena convocatòria per a treballs de recerca Minerva per a alumnes de batxillerat, organitzada conjuntament pels Serveis
Educatius de Badia del Vallès, Castellar del Vallès i la Fundació Bosch i Cardellach.
Relació de treballs premiats:
Primer premi

“Bioètica i eutanàsia”
Anna Cañete Pellicer
Professor tutor: Xavier Fernández, IES Castellar (Castellar del Vallès)

Tracta molt delicadament i extensament tots els aspectes de la bioètica i l’eutanàsia des de diversos punts de vista:
• Filosòfic

• Ètic

• Legal

• Moral

• Religiós

• Científic

• Històric

• Mèdic

Defineix molt bé els conceptes que es tracten en aquest treball i revisa des del punt de vista jurídic les lleis que regulen aquests
aspectes en diferents països.
Ens ha agradat molt el capítol de l’eutanàsia com a fet social i el gran repte de la seva despenalització.
Segon premi

“Srevinu: dels nostres dies al Big Bang”
Gemma Laura Carretero i Ana Valcarce Nogueiras
Professor tutor: Víctor Villaronga IES Frederica Montseny (Badia del Vallès)

Molt original la idea d’anar enrere en el desenvolupament de l’univers des dels nostres dies fins al seu naixement.
A partir de la teoria del Big Bang, més o menys ja acceptada per tothom, ens presenta una sèrie de teories molt innovadores que ens
endinsen en un mon barreja de ciència i misteri, com poden ser els forats negres, el Big Crung i el Big Rip.
D’on venim i on anem? Acaba el treball en la confiança que algun dia podem donar resposta a tot això.
Tercer premi

“Translation and dubbing: words, voices, images”
Maria Pàez Playà
Professor tutor: José Manuel Hernández IES Ramon Casas i Carbó (Palau-solità i Plegamans)

S’ha donat el tercer premi a aquest treball de recerca ja que es va considerar que fer-ho en una llengua no habitualment parlada
tenia molt mèrit i calia, doncs, valorar-ho.
Una vegada més em plau manifestar el meu agraïment a les entitats organitzadores per la confiança.

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 DEL CURS 2006-2007
1. Avaluació i veredicte
El jurat dels premis Montserrat Miró i Marimon, constituït per:
Sra. Roser Trallero. Fundació Bosch i Cardellach.
Sr. Cristòfol Torra. Fill de la Sra. Montserrat Miró i Marimon.
Sra. Eulàlia Picas. Inspecció del Departament d’Educació de la Generalitat.
Sra. Montserrat Corrius. Inspecció del Departament d’Educació de la Generalitat.
Sr. Francesc Costa. Institut de Ciències de l’Educació. UAB.
Sra. Raquel Barber. Professora d’Educació Secundària. IES Les Termes.
Sra. Consol Rios. Professora d’Educació Secundària. IES Ferran Casablancas.
Sra. Tona Sallent. Serveis Educatius Vallès Occidental.
Sra. Isabel Gómez González. Companyia d’Aigües de Sabadell.
Sra. Carme Pallès. Ajuntament de Sabadell.
es reuneix el mes de maig, sota la presidència del Sr. Manel Sabés, de la Fundació Bosch i Cardellach, i actuant com a secretària la
Sra. Teresa Alastuey, del Centre de Recursos Pedagògics, per tal de distribuir els 19 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:
a) Correcció científica en el tractament dels temes.
b) Presentació del treball.
c) Capacitats desenvolupades per l’alumnat en l’elaboració del treball.
Els 5 treballs més ben puntuats són revisats per cada un dels membres del jurat i puntuats novament. Amb aquesta nova puntuació,
queden establerts els 3 treballs premiats:
1r premi) La cuina romana segons Apici.
2n premi) Ara que ja no hi ha Olimp.
3r premi) Educació o manipulació?: L’escola franquista.
I els 2 treballs finalistes
1) Codificació de la informació: criptografia.
2) Síndrome de Down a Sabadell: una oportunitat per la diferència.
2. Valoració general dels treballs presentats
S’observa, en general, que els alumnes tendeixen a acumular molta informació sobre el tema que tracten, extreta i sovint copiada
de les fonts consultades, principalment d’internet i que la part més experimental, d’anàlisi o valoració crítica està poc treballada.
També s’observen problemes de metodologia en l’estructura dels treballs: falta de claredat en el plantejament de les hipòtesis o
objectius dels treballs, o falta de correspondència entre el plantejament inicial i les conclusions. L’ús del llenguatge és també motiu
de crítiques per part dels membres del jurat. Es comenta que s’hauria de potenciar el paper dels tutors, i que caldria insistir en la
correcció metodològica.
11

3. Acte de lliurament dels premis
L’acte de lliurament es du a terme el dia 26 de juny, a les 19 hores, a l’Auditori de la Caixa de Sabadell. Condueix l’acte la Sra.
Carme Pallès i constitueixen la taula: Sr. Manel Sabés –president del jurat–, Sra. Montserrat Fons –directora del Centre de Recursos
Pedagògics de Sabadell–, Sr. Ramon Burgués –regidor d’Educació de l’Ajuntament de Sabadell–, Sr. Josep Llobet –director de la
Fundació Bosch i Cardellach–, Sr. Miquel Àngel Fos –director general de la Fundació CASSA– i el Sr. Cristòfol Torra –fill de la Sra.
Miró.
Després de les intervencions de la Sra. Montserrat Fons, el Sr. Josep Llobet i el Sr. Ramon Burgués, que destaquen la rellevància d’aquest acte, el Sr. Manel Sabés llegeix el veredicte del jurat.
Es lliuren els premis als treballs finalistes i als premiats. Després del parlament del patrocinador, Sr. Miquel Àngel Fos, s’inicia l’exposició dels treballs de recerca:
Tercer premi:
Educació o manipulació?: L’escola franquista.
Comenten el treball la membre del jurat Sra. Tona Sallent i el tutor Sr. Francesc Iglesias.
Presentació: Josep Limonero, Blai Sales i Ignasi González, del centre educatiu Centre d’Estudis Ramar II.
Segon premi:
Ara que ja no hi ha Olimp.
Comenten el treball el membre del jurat Sr. Cristòfol Torra i la tutora Sra. Sònia Carrillo.
Presentació: Xavier Pastor i Guillem Izquierdo, del centre educatiu Escola Pia.

Primer premi:
La cuina romana segons Apici.
Comenten el treball la membre del jurat Sra. Roser Trallero i la tutora Sra. Mercedes Polo.
Presentació: Jordi Jiménez, Isabel León, Alicia Madrigal i Sònia Marquès, del centre educatiu IES Joan Oliver.
Finalment, la conductora de l’acte convida els assistents a veure l’exposició a la sala de conferències i al refrigeri que té lloc a la
sala contigua a l’auditori, i es dóna per finalitzat l’acte de lliurament de l’edició 2006-2007 dels premis Montserrat Miró.

Roser Trallero Casañas
Membre del Jurat dels Premis de Recerca
Montserrat Miró i Marimon en representació
de la Fundació Bosch i Cardellach
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SECCIÓ D’URBANISME, TERRITORI, GEOGRAFIA
I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
La temàtica de les trobades de la Secció durant el curs 2006-07 giraren entorn de la problemàtica del perllongament dels Ferrocarrils
de la Generalitat a la nostra ciutat.
El mes de novembre, membres del col·lectiu Territoris es posaren en contacte amb el director de la Fundació per tal d’explicar-li
l’al·legació que el grup havia presentat a l’Estudi informatiu del perllongament proposat per la Generalitat i mostrat en exposició
pública durant l’agost. L’al·legació consistia en un traçat alternatiu a l’oficial, que, a grans trets, proposava bifurcar la línia des de
Sabadell Estació cap a dues direccions: una cap al nord (Castellar) i l’altra cap a l’est. Aquesta, inicialment, s’aturaria a Torre-romeu
però a la llarga arribaria a Granollers passant per Polinyà, Palau i Lliçà. L’alternativa s’anomenà Sabadell cruïlla, nom que prengué,
mesos més tard, la plataforma ciutadana que la recolzà.
Davant aquesta interessant proposta, els membres de la Secció cregueren oportú realitzar un seguit de reunions monogràfiques, que
engeguessin un procés de reflexió, assessorament i aprenentatge, per tal que l’entitat pogués tenir una opinió formada sobre la problemàtica sorgida entre els qui defensaven el traçat “oficial” i els defensors de “l’alternatiu”. Així, s’inicià una primera ronda de reunions:
1a. Dimarts 12 de desembre de 2006 - Reunió informativa. Membres del col·lectiu Territoris expliquen el projecte alternatiu.
2a. Dimecres 20 de desembre de 2006 - Reunió amb aportació de documents gràfics relacionats amb el planejament territorial i
d’infraestructures a la comarca. S’acorda realitzar una jornada de treball on es convidarien tècnics vinculats al món de les infraestructures ferroviàries per tal d’ampliar el camp de visió davant el conjunt de dubtes que a l’entorn del món dels ferrocarrils anaven sorgint.
3a. Dimecres 31 de gener de 2007 - Reunió dedicada a la jornada de treball. Es proposen i debaten els tècnics més adients per assistir a la jornada.
El dijous 22 de febrer es realitzà la jornada de treball. Aquesta fou oberta a tots els membres de la Fundació amb perfil tècnic (tot i que
també hi accediren els membres que mostraren un interès especial per assistir-hi), per tal de dotar de profunditat la gènesi dels debats.
Els tècnics convidats per a la jornada foren:
• David Prat (cap del Servei de Planejament i Estudis de la Direcció General de Ports i Transports)
• Jordi Julià (director general tècnic d’IFERCAT)
• Oriol Juncadella (Ferrocarrils de la Generalitat)
• Manel Herce (director del Departament d’ITT –Infraestructura del Transport i del Territori– de la UPC)
Tècnics convidats per part de Sabadell Cruïlla:
• Joan Carles Salles (arquitecte)
• Josep Vall (enginyer)
La jornada fou densa, ja que es barrejaren diferents escales de visió de la problemàtica i tesis territorials d’arrel molt diversa amb
dades concretes d’enginyeria i explotació ferroviària.
Una comissió formada pels dos membres de la Secció de Territori a la junta més el director de la Fundació s’encarregà de redactar
un posicionament de l’entitat vers el perllongament. Aquest posicionament tingué diverses versions, la primera de les quals es debaté en el si de la secció el dimecres 11 d’abril de 2007.
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Tanmateix, no fou fins dos mesos més tard quan es presentà el posicionament definitiu. Aquest es mostrava en sintonia amb els anteriors posicionaments que la Fundació havia tingut davant altres propostes d’infraestructures a la comarca. A grans trets el document
defensava, amb modificacions, en determinats punts, substancials, el perllongament proposat per la Generalitat i emplaçava a tots
els ens implicats en la redacció dels plans territorials i dels traçats de les infraestructures a estudiar l’obertura ferroviària cap a l’est
amb una nova línia de clara vocació transversal, tot seguint l’anomenat 4t cinturó ferroviari, que s’encreuaria a Sabadell amb la línia
ara ampliada fins a Ca n’Oriac.
El posicionament no fou un document de culminació d’un procés, sinó l’inici d’una segona volta de discussions que tindrien lloc a
la mateixa Fundació en l’anomenada Taula Tècnica de Treball sobre el perllongament dels Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell.
La creació de la taula fou una iniciativa de la direcció de l’entitat i la intenció era trobar un projecte de consens factible, que comptés amb el vistiplau dels tècnics de la Generalitat i que resultés el màxim de beneficiós per a la ciutat. La conveniència de crear la
Taula es debaté en una reunió amb els membres de la Secció de Territori el 18 de juliol.
La Fundació fou la creadora de la taula i l’amfitriona dels dos protagonistes principals d’aquesta discussió: l’Ajuntament de Sabadell
i la plataforma “Sabadell Cruïlla”. Les tres entitats tenien, i tenen, mentre duri l’activitat de la taula, dos representants al fòrum.
Aquest grup de sis persones es va complementant amb tècnics especialistes convidats en funció de la problemàtica debatuda en cada
reunió.
Les primeres reunions de la taula es feren durant el juliol i l’agost passat, i en la data de l’acabament del curs tot just es començaven a tenir alguns punts d’acord entre els membres. La concreció de les mesures adoptades a una escala de més detall es realitzarà
els primers mesos de la tardor del curs següent.
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
Comissió de publicacions:
Quaderns d’Arxiu de la Fundació Bosch i Cardellach
S’ha realitzat la publicació: Les obres socials de les Caixes d’Estalvis i l’Obra Social Caixa Sabadell durant el tercer trimestre de 2007.
Pendents de publicar:
“Història del tractament dels residus”, per Jordi Renom.
“Balanç d’Ordint la Trama”, per Roc Casagran.
“Quadern número 100”.

Oriol Farrés Juste
Coordinador de la Comissió de Publicacions

VI BECA MIQUEL CARRERAS
L’any 2007 s’ha convocat la VI Beca d’Història local Miquel Carreras 2007-08, seguint la tradició bianual d’aquest certamen organitzat per l’Ajuntament de Sabadell, la Fundació Caixa de Sabadell i la Fundació Bosch i Cardellach i que 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.
La VI convocatòria coincideix amb una sèrie d’actes del centenari del naixement de Miquel Carreras i amb una temàtica que correspon a algun o diversos aspectes del període corresponent a la II República a Sabadell.
A la convocatòria es van presentar tres treballs, que van ser avaluats pel jurat de la beca compost per un representant de cada institució organitzadora.
Avaluats els projectes de recerca, s’acordà atorgar la sisena beca d’història local al projecte Actituds i estratègies dels empresaris
sabadellencs durant la segona república ( 1931-1939) , presentat per Soledad Bengoechea. S’ha entregat el treball final corresponent
a la beca guanyadora de la edició 2005-2006. V beca Miquel Carreras. La menestralia a Sabadell. Família i mercat de treball ( 16501824) , de Lídia Torra Fernández.
Així mateix, el 7 de març de 2007 es va realitzar la presentació de la publicació del treball guanyador de l’edició 2003-2004 Medis
obrers i innovació cultural a Sabadell ( 1900-1939) . L’altra aventura de la ciutat industrial, d’Eduard Masjuan, corresponent a la IV
Beca Miquel Carreras. Publicat per la UAB dintre de la col·lecció “Ciència i Tècnica-Història” i editada per la UAB, Ajuntament de
Sabadell, Obra Social Caixa Sabadell i Fundació Bosch i Cardellach.

Ramon Ten Carné
Membre del Jurat Beca d’Història Local Miquel Carreras
en representació de la Fundació Bosch i Cardellach
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FUNDACIÓ CASAL D’EUROPA
L’any 2007 ha estat designat per la Comissió Europea com a Any Europeu de la Igualtat d’Oportunitats. En aquest sentit, es faran una
sèrie d’activitats durant el segon semestre de 2007.
S’han publicat articles al Diari de Sabadell sobre Bulgària i Romania, nous països de la Unió Europea.
Amb motiu del dia d’Europa 2007 s’han realitzat una sèrie d’actes populars i va tenir lloc un acte amb els cònsols europeus, amb
motiu de batejar amb noms de països europeus els carrers de la nova urbanització de Can Gambús.
Al Casal Pere Quart va tenir lloc una conferència del senyor Masdeu, periodista, sobre el tema “El nou Tractat Europeu”

Ramon Ten Carné
Representant de la Fundació Bosch i Cardellach
a la Fundació Casal d’Europa

INFORME DE LA BIBLIOTECA
Arran de la proposta d’incorporar els fons de la biblioteca de la Caixa d’Estalvis de Sabadell a la biblioteca de la Fundació ,varen
començar els treballs de discussió i definició de conceptes i criteris per afrontar el procés de fusió. Avançar en la definició del model
i establir un protocol de treball per poder gestionar la integració i el trasllat de tots els fons va ocupar en un primer període l’activitat de la Comissió constituïda amb aquesta finalitat.
Uns primers documents de reflexió, dels senyors Joaquim Sala-Sanahuja i Josep M. Benaul Berenguer, respectivament, i un document de treball, elaborat per la bibliotecària de la Fundació amb la col·laboració de les bibliotecàries de la Caixa, han estat l’inici
de les tasques que la comissió està desenvolupant.
En la fase actual la Comissió estableix els criteris de selecció per tal que els tècnics d’ambdues entitats puguin fer després la selecció provisional de fons de manera coordinada. Aquesta Comissió, formada per nou membres de la Fundació, s’està reunint, amb
dedicació força regular una tarda cada setmana, conjuntament amb les bibliotecàries de la Caixa i la de la Fundació.

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 Fundació Bosch i Cardellach, la Caixa Sabadell i l’Ajuntament de Sabadell van signar un conveni el 21 de juliol de 2006 per tal
de desenvolupar una sèrie d’activitats entorn de la figura de l’intel·lectual sabadellenc Miquel Carreras Costajussà (Sabadell, 1905 Térmens de Segre, 1938). En concret, es va acordar de fer quatre estudis, amb les corresponents publicacions, dos d’ells l’any 2007,
un el 2008 i un altre el 2009, a més d’una exposició sobre Carreras al Saló modernista de Caixa Sabadell. A més de l’interès d’aprofundir i difondre el coneixement sobre Carreras, s’escau que fa 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 farà setanta anys de la seva
mort.
L’exposició estarà oberta al públic entre el 4 de setembre i el 4 de novembre de 2007, amb el títol “Miquel Carreras: 1905-1938.
Esforç i reflexió, Memòria d’una ciutat”, amb guió i comissariat de la historiadora de l’art Àngels Casanovas Romeu. S’ha publicat
un magnífic catàleg que té el mateix títol (Sabadell, Obra Social Caixa Sabadell, 2007) i un documental de títol Miquel Carreras,
infortuni i bondat, dut a terme per Emma Teodoro, realitzadora, Àngels Casanovas, directora, i Pompeu Casanovas, productor, que a
més de ser projectat en el marc de l’exposició esmentada es podrà adquirir en DVD (IDT-GRES, 2007).
Aquesta exposició havia estat precedida per una altra de format més petit, també sobre Miquel Carreras, impulsada des de la
Fundació Bosch i Cardellach, aleshores dirigida per Ricard Estrada, que comptà amb el suport del Museu d’Història de Sabadell i de
la seva directora Núria Juan-Muns. Va ser encarregar-la a l’historiador Josep Lluís Martín Berbois, va estar oberta al públic a les
dependències del Museu esmentat entre l’11 d’octubre i el 20 de novembre de 2005, i va anar acompanyada d’un petit opuscle de
quatre pàgines amb algunes imatges i frases de Carreras.
Pel que fa als estudis, el primer ha estat realitzat per l’historiador i membre de la Fundació Bosch i Cardellach Josep Lluís Martín
Berbois i ha estat 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). La presentació del llibre tindrà lloc el dia 13 de setembre de 2007 a la Sala
d’Actes del Museu d’Història de Sabadell.
El segon estudi l’està realitzant Joaquim Sala-Sanahuja, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de la Fundació
Bosch i Cardellach, sobre la base de diversa correspondència de Miquel Carreras. La previsió és que estigui finalitzat i publicat
durant l’any 2007.
Els altres dos estudis en curs es publicaran al 2008 i al 2009 respectivament. Pompeu Casanovas, professor de la Universitat
Autònoma de Barcelona, director de l’Institut de Dret i Tecnologia UAB i membre de la Fundació Bosch i Cardellach, analitza el perfil de Miquel Carreras com a filòsof del dret. I l’esmentat Joaquim Sala-Sanahuja prepara una edició crítica dels Conceptes i dites de
Martí Rialp, de Miquel Carreras.
La Fundació Bosch i Cardellach va crear la Comissió Miquel Carreras per dur a terme les activitats proposades. 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 SalaSanahuja.
A banda dels compromisos continguts en el conveni signat a tres bandes, la Fundació ha preparat altres actuacions per al curs 20072008, agrupades en el que s’ha anomenat l’Any Miquel Carreras Costajussà (1905-1938), anunciades en un tríptic destinat a la seva
difusió. Entre d’altres, hi ha un web monogràfic, amb fotografies, escrits del mateix Carreras i escrits que s’hi refereixen (amb accés
des del web de la Fundació: www.fboschcardellach.cat), una taula rodona sobre el documental Miquel Carreras, infortuni i bondat;
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una conferència, amb títol “Universitat i pensament en el temps de Miquel Carreras”, a càrrec del 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; el curs
“Miquel Carreras Costajussà (1905-1938): història, filosofia, política”, que se celebrarà a Sabadell (març-abril de 2008); i la jornada
“Miquel Carreras i la filosofia catalana d’entreguerres (1918-1939)”, que tindrà lloc a Barcelona, a la seu de l’Institut d’Estudis
Catalans (maig de 2008), curs i jornada coordinats pels professors Pompeu Casanovas (UAB) i Josep Montserrat (UB).

Mercè Renom Pulit
Vocal de la Junta Directiva de la Fundació Bosch i Cardellach
i membre de la Comissió Miquel Carreras

OFICINA DEL CENTRE
Durant el curs 2006-07 s’assistí a dues reunions convocades per “l’OFICINA” substituint el representant, que fins aquell moment
havia estat el Sr. Ricard Estrada.
La primera reunió se celebrà a la Sala d’Actes del Centre Excursionista de Sabadell. La presidí el Sr. Joan Marcet, que presentà el Sr.
Carles Marlés com a màxim representant de l’OFICINA.
L’assistència dels delegats de les entitats fou força nodrida i el tema principal exposat fou el “Projecte dels Ferrocarrils de la
Generalitat”. No obstant això, cap assistent encetà el debat, excepte el representant d’un partit polític a l’oposició el qual féu un
comentari que no anà més enllà.
La segona reunió, celebrada el mes de juny passat, fou de nou encapçalada pel Sr. Marcet i el lloc, la Sala de l’Acadèmia Catòlica. El
tema, “El metro de Sabadell”, exposat des de la visió “oficialista”, amb tocs d’obertura mental per tal d’escoltar propostes diferenciades, però insistint en els avantatges que ofereix l’ocasió històrica, la qual prové d’un òrgan superior al municipi i que calia aprofitar.
L’ordre del dia es completà amb el tema “Espais i racons del Centre de la Ciutat” per convertir-los en llocs de trobades culturals. Res
quedà clar. El que sí que suscità a dos membres dels únics 7 o 8 presents que representaven les respectives entitats va ser la manca
d’itineraris del transport públic entre el centre i la perifèria els dies festius, com també la problemàtica dels vehicles no adaptats per
a persones discapacitades.
Periòdicament es rep el Butlletí Informatiu de SABADELL al DIA amb avisos i notícies.

Pere Molera Picañol
Representant de la Fundació Bosch i Cardellach
a l’Oficina del Centre
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RELACIÓ CRONOLÒGICA DE LES ACTIVITATS REALITZADES

AGOST..

OCTUBRE..

31

5

assistència a la recepció oficial de la Festa Major

reunió de la Junta Directiva

SETEMBRE..
11
assistència als actes institucionals de la Diada Nacional de
Catalunya

14
reunió de la Junta Directiva

16
assistència a la visita realitzada pel conseller de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, senyor Ferran Mascarell, per mantenir una trobada amb les entitats culturals de la ciutat. Acte
organitzat per l’Ajuntament de Sabadell

11
I Sessió Plenària, en el transcurs de la qual es va aprovar la
Memòria i la liquidació del pressupost del curs 2005-2006,
així com el programa d’activitats i el pressupost del curs 20062007. En aquesta sessió el Sr. Oriol Farrés Juste va ser elegit
vocal de la Junta Directiva en substitució
del Sr. David Laudo, que havia presentat la
seva dimissió per motius personals

16
assistència a la sessió inaugural dels actes
commemoratius del Centenari de l’Institut
d’Estudis Catalans, que es dugué a terme al
Palau de la Música de Barcelona

19
reunió del Consell de Membres Numeraris en el transcurs de la
qual va ser elegit el Sr. Antoni Garriga Miralles com a administrador, i es va donar compte del Pla d’Activitats previst per al
curs 2006-07

19

NOVEMBRE..

DESEMBRE..

2

1

reunió de la Junta Directiva

assistència als actes commemoratius de Sant Eloi organitzats
pel Centre Metal·lúrgic

9
II Sessió Plenària. Sessió
Inaugural del curs acadèmic 2006-2007
Ponència: “Catalunya a
la cruïlla”, a càrrec del
Dr. Salvador Giner, sociòleg, president de
l’Institut d’Estudis Catalans. L’acte va tenir lloc a
la Sala principal de la
seu social de la Companyia d’Aigües de Sabadell (CASSA) i va ser presidit pels membres del
Patronat de la Fundació

12
reunió de la Secció de Territori

14
III sessió Plenària:
Comunicació: “Dos plecs de cordill del llegat Pau Vila a
l’Antologia de Textos Musicals de l’Escola Superior de Música
de Catalunya (ESMUC)”, a càrrec del Sr. Josep Ache
Ponència: “Balanç d’Ordint la Trama”, a càrrec del Sr. Roc
Casagran

19
reunió de la Secció d’Art i Lletres

20
reunió de la Secció de Territori

16

21

reunió de la Junta Directiva

reunió de la Junta Directiva

23
Conferència: “125 primers anys del Banc Sabadell”, a càrrec
del Sr. Adrià Royes. L’acte va tenir lloc a l’Auditori del Banc
Sabadell

29
reunió de la Secció d’Art i Lletres

30
assistència a l’acte d’inauguració de l’oficina principal del
Banc Sabadell

20

GENER..

FEBRER..

9

8

reunió extraordinària del Consell Membres Numeraris amb
l’assistència del Sr. Lluís Brunet, president de Caixa Sabadell

reunió de la Comissió Biblioteca

17

reunió ordinària del Patronat de la Fundació en el transcurs de
la qual el rector de la UAB, Sr. Lluís Ferrer Caubet, va prendre
possessió del càrrec de patró. També ho va fer el Sr. Josep Casas
Bedós, president del Gremi de Fabricants, en substitució del Sr.
Joan Garcia-Planas. Es va aprovar la memòria i la liquidació
del pressupost del curs anterior i el pressupost del curs actual

IV Sessió Plenària
Comunicació: “L’humor d’un il·lustrat: edició d’un poema de
Bosch i Cardellach”, a càrrec de la Sra. Margarida Trias
Ponència: “El moviment per la pau dels anys 80 a Sabadell”, a
càrrec del Sr. Enric Prat

20
assistència als actes commemoratius de Sant Sebastià organitzats pel Gremi de Fabricants de Sabadell

25
reunió de la Junta Directiva

31
reunió de la Secció de Territori. Sessió monogràfica dedicada a
l’organització de la jornada de treball prevista per al dia 22 de
febrer

9

12
reunió de la Comissió Biblioteca

14
V Sessió Plenària
Comunicació: “Informe biblioteca i arxiu Fundació Bosch i
Cardellach”, a càrrec del Sr. Ramon Espinach
Ponència: “La Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona
y la introducción en España de la electricidad industrial (18271899)”, a càrrec del Sr. Guillermo Lusa

22
(tarda) Jornada de Treball sobre el
perllongament de la línia dels FGC
a Sabadell.
Tècnics convidats:
Sr. David Prat (cap de Servei de
Planejament i Estudi de la Direcció
General de Ports i Transports)
Sr. Jordi Julià (director general tècnic d’IFERCAT)
Sr. Oriol Juncadella (Ferrocarrils de
la Generalitat)
Sra. Carme Miralles (directora de
l’Institut d’Estudis Regionals Metro politans de Barcelona, professora
de la UAB)
Sr. Manel Herce (director del Departament d’ITT –Infraestructura del
Transport i del Territori de la UPC)
21

Tècnics convidats en representació de Sabadell Cruïlla (a més
dels senyors Manel Larrosa i Marc Batlle, que també hi participaven com a membres de la Fundació)
Sr. Joan Carles Salles (arquitecte)
Sr. Josep Vall (enginyer)

ABRIL..

22

21

(vespre) Conferència: “La recerca biomèdica com a generadora de valors: el seu paper a Catalunya”, a càrrec del Dr. Joan
Bigorra

en el transcurs de l’acte organitzat a l’efecte, que va ser presidit pel conseller de Cultura de la Generalitat i l’alcaldessa de
Sant Quirze del Vallès, la Fundació va rebre un dels Mussols de
l’any. Aquests premis, que enguany han celebrat la seva quinzena edició, són organitzats per l’Ateneu de Sant Quirze i
l’Ajuntament d’aquell municipi i, en aquest cas, se li va atorgar
a la Fundació perquè el logotip identificatiu dels premis
Minerva és un mussol. Va recollir el premi el director de la
Fundació conjuntament amb els representants dels Serveis
Educatius de Badia i Castellar del Vallès, que són els coorganitzadors de l’activitat conjuntament amb la Fundació

27
reunió de la Comissió Biblioteca

MARÇ..
7
reunió de la Comissió Biblioteca

11
reunió de la Secció de Territori

22

8
acte de presentació del llibre Medis obrers i innovació cultural
a Sabadell ( 1900-1939) . L’altra aventura de la ciutat industrial,
del Sr. Eduard Masjuan. Organitzat pel Museu d’Història de
Sabadell, la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Obra Social
Caixa Sabadell i la Fundació Bosch i Cardellach

14
VI Sessió Plenària
Comunicació: “Referent a l’arquitectura del paisatge”, a càrrec
del Sr. Roger Sauquet
Ponència: “La mort de Miquel Carreras”, a càrrec del Sr.
Joaquim Sala-Sanahuja

el Dia de l’Autor, conversa amb Josep M. Benet i Jornet; en el
seu transcurs, el Sr. Antoni Dalmases i la Sra. Anna Fité, en nom
de les institucions organitzadores de l’acte, van conversar amb
l’autor sobre diversos aspectes del seu univers literari

23
Diada de Sant Jordi: exposició i venda de les publicacions de
la Fundació als Jardins de Caixa Sabadell
22

24
assistència a l’acte de presentació dels resultats del primer any
de funcionament de l’Oficina del Síndic Municipal de
Sabadell, a càrrec del Sr. Josep Escartín Laurito, Síndic
Municipal de Greuges de Sabadell

JUNY..
7
acte de lliurament dels guardons de la
cinquena edició dels premis Minerva als
treballs de recerca d’alumnes de secundària a l’Ateneu de Castellar del Vallès,
organitzats conjuntament pel Centre de
Recursos Pedagògics del Vallès
Occidental VII del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i la Fundació Bosch i
Cardellach

MAIG..
16
VII Sessió Plenària
Comunicació: “La força del vapor al barri de Gràcia de Sabadell.
Indústries i entorn”, a càrrec del Sr. Eugeni Junyent
Ponència: “El treball de les dones en el tèxtil de Sabadell”, a
càrrec de la Sra. Virgínia Domínguez

8
reunió de la Junta Directiva

17
reunió de la Comissió Biblioteca

22
conferència: “La Cambra de Comerç i Indústria. Una institució
centenària de Sabadell amb influència comarcal”, a càrrec del
Sr. Antoni Peñarroya Trench, membre de la Fundació i expresident de la Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell

21
reunió del Consell de Membres Numeraris en el transcurs de la
qual la Sra. Joana Olivé va ser reelegida com a vicedirectora i
es va donar compte de la proposta d’incorporació de nous
membres. Així mateix, es va informar del programa d’actes dut
a terme durant el curs 2006-07 i la previsió per al 2007-08

25
assistència a l’acte de lliurament dels Premis Cambra 2007.
Acte organitzat per la Cambra de Comerç de Sabadell

26
acte de lliurament dels guardons de la
sisena edició del premis Montserrat Miró
i Marimon als treballs de recerca d’alumnes de secundària, organitzat conjuntament per l’Ajuntament de Sabadell, el
Centre de Recursos Pedagògics del Vallès
Occidental I i la Fundació Bosch i
Cardellach, amb la col·laboració econòmica del grup CASSA

23

28
reunió de la Comissió Biblioteca

AGOST..

28

1

VIII Sessió Plenària
A l’inici de la sessió es va fer un
modest homenatge a la Sra. M.
Àngela Ribas, en agraïment pels 17
anys de dedicació a l’entitat en la
realització de les tasques de secretària administrativa. Posteriorment es va procedir a l’aprovació
de la proposta d’incorporació de nous membres, es va elegir el
Sr. Francesc Serra Mestres com a vocal de la Junta, en substitució del Sr. Ricard Estrada Arimon, i van ser reelegits com a tals
els senyors Jordi Renom Sotorra i Oriol Farrés Juste

assistència a la conferència del Dr. Salvador Giner “L’Institut
d’Estudis Catalans: l’herència acadèmica de l’obra d’Enric Prat
de la Riba”, a la Casa Museu de Prat de la Riba de Castellterçol,
acte commemoratiu del 90è aniversari de la seva mort

JULIOL..
3
reunió de la Junta Directiva

5
reunió de la Comissió Biblioteca

10
assistència a la presentació del número 30 de la revista Arraona

11
reunió de la Comissió Miquel Carreras

12
reunió de la Junta Directiva

17
reunió de la Junta Directiva

18
reunió de la Secció de Territori

19
reunió de la Comissió Biblioteca
24

28
reunió de la Taula d’Infraestructures

DIRECTORI

COMPOSICIÓ DEL PATRONAT
PRESIDENT
Il·lm. Sr. Manuel Bustos Garrido
Alcalde de Sabadell
VOCALS:
Gremi de Fabricants de Sabadell
President:
Sr. Joan Garcia-Planas Marcet (fins al 9 de febrer)
Sr. Josep Casas Bedós (a partir del 9 de febrer)
Caixa Sabadell
President Sr. Lluís Brunet Berch
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
Sabadell Mutual
President: Sr. Ricard Soler Izard
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 (a partir del 9 de febrer)
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

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA
Director:
Vicedirectora:
Secretari:
Vicesecretari:
Administrador:

Josep Llobet Bach
Joana Olivé Just
Ramon Espinach Grau
Josep Lluís Martín Berbois
Antoni Garriga Miralles

Vocals: David Laudo Cortina (fins a l’11 d’octubre)
Oriol Farrés Juste (a partir de l’11 d’octubre)
Jordi Renom Sotorra
Mercè Renom Pulit
Ricard Estrada Arimon (fins al 8 de juny)
Manel Larrosa Padró (fins al dia 14 de desembre)
Roger Sauquet Llonch (a partir del dia 14 de desembre)
Bibliotecària: Magdalena Costa Vallès
Secretaria administrativa:
Guillem Fuster Usas (de l’1 de novembre al 28 de febrer)
Júlia Creus Orriols (de l’1 de març al 3 d’agost)
El Consell de Membres Numeraris, en la reunió duta a terme el
21 de juny, va estar d’acord amb la proposta de la Junta
Directiva d’incorporar-hi, excepcionalment, els dos comissionats indicats a continuació per a la realització de les tasques
que també s’esmenten:
Pere Molera Picañol: per dur a terme el seguiment de les obres
de la nova seu de la Fundació al carrer Indústria, 18.
Manel Sabés Xamaní: per atendre totes les qüestions referents
al personal contractat per la Fundació.
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 21 de juny,
va aprovar la reelecció de la Sra. Joana Olivé Just com a vicedirectora. Així mateix, va ser confirmat en el càrrec de secretari el Sr. Ramon Espinach Grau per un any més, ja que va ocupar el càrrec a mig mandat substituint la Sra. Teresa Mira i posteriorment va renovar el càrrec per quatre anys més, de manera que, en total, ha exercit el càrrec de secretari durant set anys.
• en la Sessió Plenària del 28 de juny va ser elegit com a vocal de
Junta el Sr. Francesc Serra Mestres en substitució del Sr. Ricard
Estrada Arimon. Així mateix, van ser reelegits com a vocals per un
altre període els senyors Jordi Renom Sotorra i Oriol Farrés Juste
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COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS
COMISSIÓ DE PUBLICACIONS
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
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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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

REPRESENTACIÓ
EN ORGANISMES I ENTITATS
La Fundació Bosch i Cardellach està representada als organismes següents pels membres que s’esmenten a continuació.
OAM 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:
Ricard Estrada Arimon (fins al 8 de juny de 2007)
Pere Molera Picañol (a partir del 8 de juny de 2007)
Premis de recerca Montserrat Miró Marimon:
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

MEMBRES NUMERARIS
1. ROCA GARRIGA, Pere
Membre Numerari d’Honor U
2. FORRELLAD SOLÀ, Miquel Membre Numerari d’Honor (1) E
3. SANMIQUEL PLANELL, Josep Miquel E H
4. RENOM PULIT, Esteve E H
5. SAUQUET CANET, Xavier U
6. ARÚS MOLINS, Ramon U H
7. BATLLE SANTASUANA, Marc U
8. CUSIDÓ CIURANETA, Albert
9. LLADÓ FUSTER, Josep
10. GRÀCIA VALLÈS, Ramon
11. CLUSA ORIACH, Joaquim U E
12. RIPOLL BISBE, Joan A
13. RIOS MASANELL, Joan E H
14. LLOBET BACH, Josep U
15. ESPUNY TOMÀS, M. Jesús E H
16. BENAUL BERENGUER, Josep M. E H
17. FITÉ BORGUÑÓ, Salvador A H
18. MOLERA PICAÑOL, Pere U
19. DEU BAIGUAL, Esteve E H
20. TORRAS CASALS, Camil H
21. CUSCÓ AYMERICH, Joan A
22. LARROSA PADRÓ, Manel (2) U H
23. PUIG CASTELLS, Jaume U H
24. ROIG DEULOFEU, Albert U
25. JANÉ RENAU, M. Assumpta U E
26. CALVET PUIG, Jordi U H
27. ESTRADA ARIMON, Ricard U E
28. MARÍN CORBERA, Martí E H
29. MORENO RICO, Xavier A H
30. OLIVÉ JUST, Joana A E
31. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Ana U
32. PONS PONS, Fermí U E
33. PEÑA RASO, Maria A H
34. MIRA LOZANO, Teresa U
35. CANYAMERES RAMONEDA, Esteve U H
36. RENOM PULIT, Mercè E H
37. MAÑÉ LLONCH, Pere U H
38. SALA-SANAHUJA, Joaquim A H
39. TEN CARNÉ, Ramon U H
40. ESPINACH GRAU, Ramon U
41. MILÀ MASOLIVER, Josep U E
42. CAMPS BOSSER, Manel H
43. RENOM SOTORRA, Jordi U
44. SERRA MESTRES, Francesc

H
H

(1) Miquel Forrellad Solà va morir el 12 de novembre de 2006. Era membre de
la Fundació des de l’1 de març de 1947.
(2) Manel Larrosa Padró va causar baixa voluntària l’1 de juliol de 2007. Era
membre de la Fundació des del 19 de gener de 1990.
29

MEMBRES
ACHE VICENTE, Josep
AGUILÓ SABADELL, Anna M.
ALAVEDRA BOSCH, Josep
ALAVEDRA RIBOT, Pere
ALUJU FERRER, Francesc
ARAGONESES AGUADO, Alfons
ARDERIU LLOBET, Santiago
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
BALAGUÉ BOSCH, Calassanç (1) A
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
CASANOVAS ROMEU, Àngels H
CASANOVAS ROMEU, Pompeu E H
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
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H

A

CULLELL VINYOLAS, Pere A E
DALMASES PARDO, Antoni A
DOMÈNECH FARGAS, Josep M. U H
DOMÈNECH SAMPERE, Xavier H
DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, Virgínia H
ERILL PINYOT, Gustau
ESQUIROL JIMÉNEZ, Teresa A H
ESTAPÉ FERRER, Antoni H
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
FUSTER MERCADÉ, Joan A
GARCIA BALAÑÁ, Albert
GARCIA CARRERA, Raimon
GARCIA-PLANAS MARCET, Plàcid
GARRIGA MIRALLES, Antoni E
GIBERT CLOLS, Josep
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
LLONCH ANDREU, Joan
LLONCH CASANOVAS, Montserrat E
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
MARTÍN BERBOIS, Josep Lluís H

E

H

MAS GUITERAS, Josep
MASAGUÉ TORNÉ, Josep M. U H
MASJUAN BRACONS, Eduard
MASOLIVÉ GARCIA, Jaume
MERCADÉ VERGÉS, Jaume A H
MESTRES GONZÁLEZ, Jordi
MOLINS NUBIOLA, Miquel
MOYÀ SOLÀ, Salvador H
OBIOLS ARDERIUS, Pere
PADRÓS ENAMORADO, Jaume E H
PEÑARROYA TRENCH, Antoni
PÉREZ CALVO, Lluís “Paulí”
PINO PRUNA, Jordi U
PINYOT GARRÓS, Joan H
PLANELL PIQUERAS, Imma (2) U E
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
RIBÉ MONGE, Genís H
RIOS FIGUEROLA, M. Mercè U H
RIPOLL PEÑA, Josep M. A
ROSELL HORTOS, Amadeu E
ROVIRA ESTEBAN, Josep Ricard
SABÉS XAMANÍ, Manel U
SALLÉS ROCA, Elisabet
SALVADOR PADROSA, Montserrat A
SAMARRA AROZA, Màrius
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Miquel H
SANLLEHÍ UBACH, Josep E H
SANTAFÉ LLOPIS, Josep Vicenç U
SANZ DATZIRA, Josep
SAUQUET LLONCH, Roger U
SELLENT ARÚS, Joan A
SISCART FERRER, Carles
SOBREGRAU FERNÁNDEZ, Pere C. de U
SOLEY MANUEL, Clara A
SOLEY MANUEL, Xavier E H
SOR OLLA EDO, Albert
SUÁREZ VILA, Carmen
SUBIRANA OLLÉ, Rafael (3) H

H

H

MEMBRES PROTECTORS
SUBIRANA REBOLLOSO, Lluís A
TAULÉ TELLO, Albert, (4) U H
TORRELLA NIUBÓ, Francesc
TORRUELLA COMERMA, Dionís
TRALLERO CASAÑAS, Roser
TRIAS PAREJA, Margarida
TRUYOLS SANTONJA, Jaume
VIDAL PALET, Pere
VILARRUBIAS GARCIA, Elisenda

U

E

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

(1) Calassanç Balagué Bosch va morir el 31 d’octubre de 2006. Era membre de
la Fundació des del 19 de novembre de 1987.
(2) Imma Planell Piqueras va causar baixa voluntària el 6 d’octubre de 2006.
Era membre de la Fundació des del 19 de novembre de 1987.
(3) Rafael Subirana Ollé va morir el 26 de gener de 2007. Era membre de la
Fundació des de l’11 de gener de 1971.
(4) Albert Taulé Tello va causar baixa voluntària el 25 de juliol de 2007. Era membre de la Fundació des del 6 d’octubre de 1987.

BARCONS FREIXAS, Llibert
BORGUÑÓ CASABAYÓ, Joan G.
BOSSER ROVIRA, Miquel
BOY TORRAS, Marià
BUSQUETS GRUARTS, Joaquim
CASAS CUNILL, Francesc
CLAPÉS FLAQUÉ, Josep M. (1)
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
OBIOLS ARDERIUS, Pere (2)
SALA SERRA, Antoni

(1) Josep M. Clapes Flaqué va causar baixa voluntària el 31 de desembre de
2006.
(2) Pere Obiols Arderius – passa a ser membre.
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