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VALORACIÓ DEL CURS 2010-2011
Durant aquest curs a què posem punt i final, i seguint la línia dels darrers anys, hem volgut dedicar part de la nostra atenció a qüestions d’actualitat. El curs acadèmic 2010-2011 ha estat, doncs, un curs on s’han compaginat dues vessants ben diferenciades però al
mateix temps lligades entre si, l’actualitat i el reconeixement històric.
S’ha dut a terme un reconeixement al llegat històric de la ciutat, en la figura de personatges representatius de Sabadell com són Antoni
Farrés, Josep Torrella i Miquel Crusafont entre d’altres; així com el reconeixement al llegat en forma de continguts, com és el primer
pas donat envers tot el treball global que s’està duent a terme amb relació al Museu Tèxtil amb el projecte “Les veus del tèxtil”.
El reconeixement a la figura d’Antoni Farrés, iniciat el curs passat amb la constitució de la Comissió Toni Farrés, ha estat culminat amb
la inauguració (el passat 11 de febrer) de l’espai que la ciutat de Sabadell ha dedicat a la seva memòria, situat al Parc Catalunya. A
més, l’exposició “L’home de bronze, mostra d’esbossos d’Agustí Puig”, inaugurada el 16 de febrer, va permetre conèixer de primera
mà el procés de creació d’aquest espai.
L’acte d’homenatge a Josep Torrella, en la commemoració del seu naixement, va permetre reconèixer aquesta figura d’un director
que ha deixat empremta a la nostra entitat, i amb la lectura de fragments de la seva obra i la projecció del documental “Torrella, una
vida pel cinema” de Sergi Rubió, va ser com portar de nou la seva essència a la Fundació.
El projecte de “Les veus del tèxtil” ha nascut amb la intenció de recopilar informació jacent sobre els orígens del tèxtil a la ciutat, com
a primer pas per endinsar-nos en la rica herència tèxtil continguda a Sabadell i així poder-la fer conèixer dins el projecte de Museu
Tèxtil que la Fundació està gestionant per encàrrec del Gremi de Fabricants de Sabadell i en col·laboració amb l’Ajuntament, dintre
de l’acord marc subscrit per totes tres institucions. Aquesta voluntat de recerca d’informació té dos objectius principals: no deixar
que la memòria tèxtil de la ciutat es perdi i, al mateix temps, atorgar-li la importància que mereix i fer-la romandre com a part de
l’imaginari i arxiu documental per al futur museu.
Igualment, cal recordar també que la Comissió Bosch i Cardellach ha donat continuïtat als seus treballs després de la seva constitució
el curs passat amb la intenció de dur a terme la transcripció dels seus manuscrits i així, amb el temps, poder donar a conèixer la seva
obra.
També la conferència “Aquells químics tèxtils de Sabadell” a càrrec de Salvador Soley, dins la celebració de l’Any de la Química,
o “Parlem de llegendes” a càrrec de Maria Mercè Lleonart, en la presentació del llibre Recull de llegendes del Ripollès, formen part
d’aquest reconeixement al llegat dels qui ens han precedit.
D’altra banda, i submergint-nos en la vessant més actual dels actes, podem afirmar que s’han recollit temes d’índole molt diversa: les
infraestructures, el catalanisme en els nostres dies, els episodis recents de violència al nord d’Àfrica, la diversitat religiosa i la immigració a la ciutat de Sabadell, les noves tecnologies o el món empresarial.
Quant als temes d’actualitat que han estat presents aquest curs, el primer d’ells va ser la conferència a càrrec de la presidenta
d’Òmnium Cultural, Muriel Casals, Catalunya, una ciutat acomodada, que va constituir la Sessió Inaugural d’enguany i que va posar
llum sobre alguns dels debats més candents avui dia dins el catalanisme.
També va ser abordat, mitjançant la taula rodona Innovació i transferència de coneixement en el món empresarial i la conferència
Aplicació de les xarxes socials a l’empresa, ambdues organitzades per la Secció d’Economia i Ciències Socials, l’àmbit de les telecomunicacions i les innovacions tan present en el nostre dia a dia, des d’un punt de vista acadèmic i reflexiu.
Quant a l’àmbit local de la ciutat, aquest es va tractar des de diferents aspectes; el primer d’ells va ser dut a terme per la Secció
d’Urbanisme Territori, Geografia i Patrimoni arquitectònic, que va presentar públicament el projecte Les infraestructures viàries i
ferroviàries a la ciutat de Sabadell i entorns.
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Així, també van ser tinguts en compte dos temes d’actualitat, en certa manera controvertits, que afecten la realitat de la ciutat de
Sabadell: la immigració i la religió. Aquests dos àmbits van ser analitzats i presentats amb rigorositat a les conferències Sabadell: de
la ciutat multicultural a la ciutat intercultural, a càrrec d’Enric Prat Carvajal, i Diversitat religiosa a Sabadell: radiografia d’una ciutat en
transformació, a càrrec de M. del Mar Griera; ambdues conferències organitzades per la Secció d’Història i Arqueologia.
I de l’àmbit local, a l’àmbit més internacional. El periodista Plàcid Garcia-Planas va presentar, en la Sessió de Clausura del curs, la
conferència As de cors, narracions i supervivència, amb què ens va apropar a la seva experiència com a reporter de guerra dels contrastos culturals i de les exigències d’aquest tipus de periodisme, fent-nos sentir molt propera la realitat dels esdeveniments recents
al nord d’Àfrica.
A part d’aquests actes més destacats, també s’han dut a terme presentacions de llibres de temàtiques diverses, el curs de Didàctica
Musical en col·laboració amb Joventuts Musicals i el Dia de l’Autor, que enguany ha comptat amb la presència de Feliu Formosa. A
més, no podem oblidar la maduresa definitiva dels premis als treballs de recerca dels estudiants de batxillerat, ja que s’han complert
deu anys dels premis Montserrat Miró i Marimon i el curs vinent seran els premis Minerva, els que compliran una dècada.
Un cop més, i en línia amb la tasca endegada el curs anterior, aquest any s’ha avançat en la iniciativa de les seccions per convocar
sessions i actes propis, que, a l’igual de la resta d’actes, han aconseguit assolir una major assistència de públic, que enguany ha arribat
a una mitjana de cinquanta-dues persones per acte, prova de la major repercussió de l’entitat en l’àmbit de la ciutat.
Cal destacar també que, paral·lelament al fet de treballar per ser una entitat de referència a Sabadell, s’ha treballat vers la presència al
Vallès amb la incorporació de l’entitat al Consell Assessor de la revista Vallesos, que compta amb una dotzena de membres rellevants
de la comarca.
Per últim, unes paraules també per agrair la confiança i seguretat que ens continua proporcionant el nostre Patronat i que ens permet
afrontar amb il·lusió cada nou curs que s’inicia.
Així mateix, la incorporació contínua de nous membres fa créixer la Fundació i reforça encara més el caràcter que la defineix, fent
que un curs més la feina feta per tots els que en formem part (i molt especialment per la Junta Directiva) hagi estat profitosa i ben
acollida, i això és el que ens donarà forces, a tots, per continuar treballant-hi l’any vinent.
Josep Llobet i Bach
Director
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ASSEMBLEA D’UNNIM
Durant el curs 2010-2011 he assistit, com a representant de la Fundació Bosch i Cardellach, a les activitats de la Caixa d’Estalvis
Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa, esmentades a continuació:
-2
 3 de novembre: assemblea general extraordinària en el transcurs de la qual es van aprovar, entre altres temes, diverses modificacions dels estatuts d’Unnim per tal d’adequar-los a la legalitat vigent.
-2
 6 de maig: assemblea general ordinària en el transcurs de la qual es va aprovar, entre altres temes, l’informe anual del govern
corporatiu i els comptes anuals individuals i consolidats corresponents a l’any 2010, així com la proposta d’aplicació del resultat
de l’exercici 2010 i les línies generals del Pla d’Actuació de la caixa per a l’any 2011. També es va aprovar la gestió i la liquidació
del pressupost de l’Obra Social del 2010 i el pressupost per a l’exercici 2011.
Cal precisar que aquesta va ser la primera assemblea duta a terme després de les modificacions introduïdes en el Consell d’Administració,
en data 14 de març i amb efectes a partir del 28 del mateix mes, segons les quals el Sr. Salvador Soley i Junoy va finalitzar el seu
mandat com a president i el fins llavors vicepresident primer, Sr. Jaume Ribera i Segura, va passar a ser el nou president. També es va
nomenar director general, en substitució del Sr. Enric Mata i Tarragó, que va deixar el càrrec amb motiu de la seva jubilació, el Sr. Jordi
Mestre i González, que des de la constitució de la caixa Unnim havia ocupat el càrrec de director general adjunt de Negoci i Recursos.
En aquesta nova etapa, el Sr. Soley continua en el Consell d’Administració en el càrrec de vicepresident primer i segueix presidint el
Consell Territorial de Sabadell de l’Obra Social. Aquests canvis es van produir d’acord amb el previst en el Protocol de fusió, document
que recull els pactes de funcionament i d’organització de les caixes fusionades de Manlleu, Sabadell i Terrassa.
- 14 de juliol: reunió de treball preparatòria de la pròxima assemblea.
- 28 de juliol: assemblea general extraordinària en el transcurs de la qual, entre altres temes, es van ratificar les actuacions dutes a terme pel
Consell d’Administració en relació amb la creació de l’entitat bancària a través de la qual estava previst que Unnim exercís indirectament
la seva activitat financera. Es va aprovar, per tant, l’exercici indirecte per part d’Unnim del seu objecte propi com a entitat de crèdit
mitjançant una entitat bancària a la qual s’aportaria tot el negoci financer i les corresponents modificacions dels estatuts vigents. Així
mateix es van aprovar el balanç i la segregació de l’activitat financera de la Caixa a favor de l’entitat bancària Unnim Banc.
En el desenvolupament de l’assembla es va informar que la segregació aprovada es duria a terme amb efectes a partir del 30 de
setembre sempre que no fos possible optar per cap de les altres vies de recapitalització en les quals s’estava treballant.
Finalment, i malgrat haver treballat intensament en diverses direccions, la difícil conjuntura econòmica general i l’evolució dels
mercats així com la manca de temps per a la realització de determinats projectes van fer inviable cap de les opcions previstes.
Així doncs, amb efectes a partir de la data indicada, es va iniciar el procés de recapitalització a través del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB), que era una de les alternatives previstes en el Pla de recapitalització que el Consell d’Administració
d’Unnim va aprovar i presentar a l’organisme regulador.
Arribats en aquest punt voldria reiterar un fet que ja vaig expressar en el meu informe del curs anterior i que he tingut sempre present quan
he estat convocada per assistir a les diverses activitats, i és el suport que la Fundació Bosch i Cardellach ha rebut de la Caixa d’Estalvis de
Sabadell i actualment de la nova caixa Unnim. Els membres que fa anys que formem part de la Fundació i que hem gaudit de l’oportunitat
de tractar persones que han estat fonamentals en la història de l’Entitat hem tingut ocasió de conèixer amb detall l’aportació de la Caixa,
que ha estat decisiva en la història de la Fundació. Fins i tot pensant en el futur, és de preveure que el camí recorregut continuarà sent
important per a la Fundació ja que serà un argument que caldrà tenir molt en compte quan s’hagi de tractar de possibles col·laboracions.
Sabadell, octubre de 2011
Joana Olivé Just
Representant de la FBiC a l’Assemblea d’Unnim
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Beca d’història local Miquel Carreras
L’Ajuntament de Sabadell, la Fundació Bosch i Cardellach i l’Obra Social Caixa de Sabadell van convocar la setena edició de la
Beca d’història local Miquel Carreras.
Aquesta beca, de caràcter biennal, té per objectiu 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.
El projecte escollit ha estat “La filatura de corda a Sabadell 1850-1913. Indústria, empresa i empresaris”, a càrrec de Ricardo Medina
García.
Ramon Ten Carné
Representant de la FBiC al jurat

Comissió Bosch i Cardellach
Per a l’estudi i difusió de la figura d’Anton Bosch i Cardellach (Sabadell 17581829) i de la seva època.
La Junta de la Fundació Bosch i Cardellach va acollir la proposta feta el 2008 pel
director de l’Arxiu Històric de Sabadell (AHS) de promoure iniciatives d’estudi
i divulgació de l’activitat del metge i intel·lectual sabadellenc Anton Bosch i
Cardellach (1758-1829), per tal de commemorar així els 250 anys del seu naixement. Certament, Bosch va dur a terme una remarcable activitat professional,
intel·lectual i política, tant a l’àmbit de l’aleshores vila de Sabadell, com fora
d’ella, mereixedora de reconeixement.
L’any 2009, la Fundació Bosch i Cardellach i l’Arxiu Històric de Sabadell
van aconseguir una subvenció de l’Institut Ramon Muntaner (IRM), en la VII
Convocatòria d’Ajuts per a projectes d’investigació o de difusió cultural, per dur
a terme la transcripció de dos manuscrits d’Anton Bosch i Cardellach:
• Resumen Històric de la Casa Bosch y Vivas de Bràfim fet en juny de 1814.
• N
 otas fetas per lo doctor Anton Bosch sobre la despesa de sa sogra Francisca
Vivas, 1807-1818.
Aquests documents, transcrits per Josep Abad, proporcionen informacions molt
precises de la vida i l’obra d’Anton Bosch i Cardellach, així com de la família i
del patrimoni a Bràfim de la seva segona esposa, Josepa Vivas. La transcripció
d’aquests documents ha finalitzat i es prepararà la seva publicació amb els corresponents estudis complementaris.
Per tal de coordinar de manera més eficaç les activitats relacionades amb Bosch
i Cardellach, la Junta de govern del 29 d’octubre de 2009 va acordar la constitució de la Comissió Bosch i Cardellach, un acord presentat a la reunió següent de
la Secció d’Història. La Comissió té l’objectiu d’impulsar i dur a terme iniciatives
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que permetin, d’una banda, tenir un millor coneixement de la figura d’aquest metge i intel·lectual sabadellenc i de la seva època i, de
l’altra, aconseguir que la seva persona sigui coneguda i valorada tant dins com fora de la nostra ciutat, tot aconseguint el seu reconeixement en els àmbits especialistes universitaris i professionals del país. Es preveu que la Comissió tingui una durada de cinc anys.
L’any 2010 s’han aconseguit altres dues subvencions a la VIII Convocatòria de l’IRM, pels projectes següents, presentats en col·
laboració amb l’AHS, el primer, i amb el Centre d’Estudis del Gaià, de Vila-rodona (Alt Camp), el segon:
• E studi de la producció científica, literària i documental de l’obra d’Anton Bosch i Cardellach (que ha comptat amb l’assessorament
dels tècnics de l’AHS i s’ha encarregat a Montserrat Sauquet).
• Estudi del patrimoni Bosch i Vivas de Bràfim (Alt Camp) a principis del segle XIX (encarregat a Josep Santesmases).
S’ha elaborat un pòster, amb el títol “Anton Bosch i Cardellach (Sabadell, 1758-1829). Dietaris i altres escrits d’un metge il·lustrat”,
per al congrés internacional “Construcció i projecció de la memòria personal a l’Europa Moderna” que es durà a terme entre el 10
i el 12 de novembre de 2011 a l’Institut d’Estudis Catalans a Barcelona.
Mercè Renom Pulit
Vocal de la Junta de la FBiC i membre de la Comissió Bosch i Cardellach

SECCIÓ D’ARTS I LLETRES
Aquest curs s’inaugurà amb la triple exposició David
Graells, com qui no diu res, antològica del pintor
sabadellenc organitzada per la secció conjuntament
amb el Museu d’Art –on s’exposà la pintura de l’autor– i l’Acadèmia de Belles Arts –que en mostrà els
dibuixos en negre. A la Fundació, on s’exposaren els
dibuixos en color de l’artista, tingué lloc el 20 d’octubre la taula rodona “David Graells, l’home i l’obra”,
moderada per Josep M. Ripoll i en què intervingueren
l’historiador de l’art Rossend Lozano, el pintor Antoni
Angle i el director teatral Francesc Ventura.
D’altra banda, el dia 1 de desembre Mariona Iribarren
pronuncià la conferència “El món discret de Ricard
Marlet”, aproximació a aquest artista sabadellenc a
partir dels records de la seva filla. Finalment, el 14
d’abril se celebrà el Dia de l’Autor, en aquest cas
amb la presència del poeta i traductor Feliu Formosa,
amb qui van conversar Josep M. Ripoll i Salvador
Fité.
Josep M. Ripoll Peña
Coordinador de la Secció d’Arts i Lletres
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PREMIS de RECERCA MINERVA
PRIMER PREMI
ROBÒTICA INDUSTRIAL, CAMÍ CAP A LA PERFECCIÓ
Autor: Àlex Villanueva i Perich
Tutor: Joaquim Cortijos Urrutia
Centre: Ins. Ramon Casas i Carbó (Palau-solità i Plegamans)
Molt ben feta la introducció de la part teòrica que ens situa perfectament
en el tema escollit sense evitar l’ètica que suposa el desplaçament de
l’home en els llocs de treball.
També cal valorar, i molt, l’explicació tècnica que dóna sobre els diferents
llenguatges de programació i la memòria sobre el procés de fabricació del
prototipus.
S’ha de reconèixer l’esforç i dedicació que ha representat aquest treball tenint
present la seva complexitat i la falta de pressupost amb què han comptat.
SEGON PREMI
JAPANESE SOCIETY THROUGH DORAMAS
Autora: Elisabet Tort Calvo
Tutora: Meritxell Vaqué Conill
Centre: Ins. Sentmenat (Sentmenat)
Com que està escrit en anglès, no l’he pogut llegir prou bé com per arribar
a treure conclusions i fer-ne una crítica.
El que sí que cal reconèixer és l’originalitat del tema i valorar positivament
la idea de fer un treball sobre uns programes de televisió del Japó (doramas,
serials japonesos de televisió) per comparar la cultura japonesa amb la nostra.
TERCER PREMI
ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL AULA DE MÚSICA DEL INS. FEDERICA MONTSENY
Autors: Manuel Grima Royes i Adrià Mármol Romero
Tutora: Carme Machi Gómez
Centre: Ins. Federica Montseny (Badia del Vallès)
El plantejament teòric és perfecte si bé tot està tret dels llibres d’acústica.
Valoro molt positivament la part pràctica del treball, encara que, com ells mateixos reconeixen, no han assolit uns resultats gaire
satisfactoris però sí concloents.
A part de la manca d’eines adequades per portar a terme el treball de recerca, potser també cal tenir en compte el nivell massa elevat
per a estudiants de 17-18 anys; amb tot i això, no desmereix l’esforç i els resultats obtinguts.
Montserrat Rafel i Abad
Professora i membre de la FBiC
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Any crusafont
Amb motiu de celebrar-se el centenari del naixement de Miquel Crusafont Pairó,
una sèrie d’entitats sabadellenques, l’ICP i una comissió ciutadana van organitzar
l’Any Crusafont, de l’octubre de 2010 al 2011.
El 2 d’octubre de 2010 va tenir lloc al Teatre Principal la inauguració de les
activitats organitzades per a l’Any Crusafont.
Aquest acte va ser un homenatge a la figura de Miquel Crusafont, i van participar-hi les diferents entitats integrades en la Comissió Any Crusafont.
Ramon Ten, en representació de la Fundació Bosch i Cardellach com també del
món de la paleontologia, va oferir un discurs acompanyat de diverses fotografies
on exposà algunes de les dates i els fets més destacats de Miquel Crusafont sabadellenc universal.
La Fundació Bosch i Cardellach va organitzar, dins els actes del centenari i
com a entitat participant de la Comissió Crusafont, una conferència, a càrrec
de Ramon Ten, i una exposició per donar a conèixer Miquel Crusafont i la seva
relació amb la nostra institució, des de la creació de la “Institució”, passant pels
dotze anys en el càrrec de director, els seus projectes dins la ciutat i el premi
Martí Peydró, entre d’altres.
Va tenir lloc també la inauguració de la remodelació de la plaça Dr. Crusafont
a Sabadell, la inauguració del nou edifici de l’Institut Català de Paleontologia, i
el cicle de cinema paleontològic.
Ramon Ten Carné
Representant de la FBiC

CRONOLOGIA ESPAI ANTONI FARRÉS Sabater
20 de maig de 2009
Constitució de la Comissió Toni Farrés a petició de la família del Sr. Antoni Farrés, traspassat el 13 de febrer de 2009, i presidida
per la Fundació Bosch i Cardellach. La Comissió té encomanada la tasca de canalitzar totes les iniciatives adreçades a preservar la
memòria de Toni Farrés i seleccionar un espai singular de la nostra ciutat on portar a terme l’encàrrec corresponent. Formada per:
Lluís Farrés i Jordi Farrés (família Farrés), Quim Góngora i Antoni Garriga (Fundació), Montserrat Costa i Xavi Izquierdo (Ajuntament
de Sabadell), Josep Llobet i Bach (director de la Fundació).
Juny 2009
S’obre un període de recepció d’idees a la ciutat fins al dia 30 de juny. Es convida així a tots els sabadellencs a trametre llurs propostes i suggeriments.
1 de juny: es constitueix el Grup de Treball: subcomissió formada per les persones de la FBiC més directament vinculades a la figura
de l’alcalde Toni Farrés per estudiar i fer una selecció de propostes concretes.
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Juny-juliol 2009
Es valoren tots els suggeriments però es desestimen les dues propostes més populars fetes per la ciutadania, ja que el canvi de nom
de la plaça de Catalunya i la plaça d’Espanya és una qüestió que queda contestada històricament a través de l’opinió de Toni Farrés
sobre el tema.
Es valora l’aportació d’un nou criteri: l’existència d’una adreça postal o nomenclatura que generi una permanència més forta de la
figura per recordar, alhora que hauria de ser una zona de nova creació per evitar rebatejar ubicacions.
Propostes del Grup de Treball:
1. Esplanada del Parc Catalunya. Un racó.
2. Plaça de Joan Oliu.
3. L’esplanada de la nova estació de Gràcia. Proposta dels veïns de Gràcia.
4. L’espai generat per la nova estació de la Creu Alta.
5. La Rambla.
6. Plaça de l’Argub al Parc Catalunya.
7. Un espai entre la plaça d’Espanya i Can Llong, anant cap a Castellarnau. És una zona que enllaça l’Eix Macià i el Parc
Catalunya amb el Sabadell nou.
8. Un dels espais de la plaça de Llong.
9. Espai o pont a la ribera del riu Ripoll.
10. Espai Gorina.
11. Can Gambús.
12. Ronda Zamenhof.
13. Plaça de l’Àngel. Està previst dissenyar-la de nou.
14. Plaça nova que es crearà davant del Vapor Turull, entre el c. de St. Josep i el c. de la Creueta.
15. Plaça davant de la Puríssima.
16. Un espai al c. de Cervantes, on va néixer (va néixer al c. del Sol).
17. El Parc davant de l’hospital Taulí.
18. Un nou edifici del Consorci Hospitalari Parc Taulí.
19. Espai davant de la Torre de l’Aigua que deixarà lliure l’Escola Oficial d’Idiomes després del seu trasllat.
20. Mirador Toni Farrés al punt més elevat del Parc Catalunya. Té més bona acollida que la plaça de l’Argub. Component simbòlic
afegit. Amb una escultura figurativa de bronze fruit d’un encàrrec directe.
Desembre 2009: els membres de la Comissió Toni Farrés prenen els acords sobre la terminologia, la nomenclatura i les característiques que ha de tenir el nou espai.
La Comissió Toni Farrés acorda que l’espai que millor satisfà els criteris i requisits exposats és un paratge al punt més alt del Parc
Catalunya perquè va ser una zona cabdal durant el mandat de Toni Farrés, el lloc on històricament el mateix alcalde portava els
seus interlocutors per explicar el projecte de l’Eix Macià i perquè esdevé un mirador natural, oferint una visió global de la ciutat.
Topogràficament, el Parc Catalunya no ha sofert transformacions i és un espai de per si estèticament agradable que no requereix
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gaire intervenció. Al mateix temps, el parc és un lloc tranquil i propens a la reflexió, que integraria perfectament un espai destinat
al memorial d’en Toni Farrés i podria incloure una escultura urbana sense comportar una agressió contra l’entorn.
Finalment, la comissió valora que el Parc Catalunya és un projecte emblemàtic de l’alcalde Farrés i a la vegada que pertany a tota
la ciutat, per tant, és genèric i no tan sols d’uns determinats ciutadans o barri.
La proposta de la Comissió Farrés és encarregar a l’arquitecte Manel Larrosa el projecte arquitectònic del memorial. La decisió respon a
la qualitat professional del Sr. Larrosa i al seu coneixement de la sensibilitat d’en Toni Farrés, amb qui va compartir govern i legislatura.
Per altra banda, els membres de la comissió valoren la possibilitat d’encarregar a l’artista sabadellenc Agustí Puig l’elaboració de
l’escultura que ocuparà l’espai del memorial, atesa la seva especial sensibilitat per la figura de Toni Farrés i considerant l’estil i la
bellesa de la seva obra.
Gener-febrer 2010
El president de la Comissió, Josep Llobet i Basch, en representació de la Comissió, presenta a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament
el document Memorial a l’Alcalde Antoni Farrés, amb els criteris i acords establerts per la Comissió.
L’Ajuntament proposa que la Comissió continuï el seguiment del projecte i contacti amb els tècnics i autors per generar un projecte
real.
12 de febrer de 2010: la Junta de Portaveus acorda impulsar la proposta “Memorial a l’Alcalde Antoni Farrés”.
Març-setembre 2010: al llarg d’aquests set mesos es desenvolupa la feina de creació del projecte i de l’escultura, amb visites al Parc
Catalunya, a l’estudi d’Agustí Puig i a taller de Pere Casanovas, fonedor de l’escultura.
Setembre 2010: Comissió informativa a l’Ajuntament sobre l’estat del projecte.
Octubre 2010: s’informa el Ple de l’Ajuntament del Projecte d’urbanització del Memorial Antoni Farrés al Parc Catalunya.
5 de novembre de 2010
La Junta de Govern Local acorda aprovar l’obra Projecte d’urbanització del Memorial Antoni Farrés al Parc Catalunya.
12 de novembre de 2010
L’Ajuntament de Sabadell atorga la subvenció a la Fundació Bosch i Cardellach per al finançament del projecte.
Desembre 2010
Comença el projecte d’obra al Parc Catalunya. La Fundació atorga el contracte d’obra a SERVAPIN.
Febrer 2011: inauguració de l’Espai Antoni Farrés.
Laura Vicens
Secretaria tècnica de la FBiC
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SECCIÓ D’ECONOMIA I CIÈNCIES SOCIALS
La Secció va preparar les possibles activitats per al curs 2010-11 amb la realització d’una convocatòria general als membres adscrits
a la Secció i a la resta de membres de la Fundació interessats en els àmbits d’aquesta Secció.
La Secció és conscient que l’actual conjuntura social i econòmica conté molts factors i elements tant sociològics com econòmics i
laborals que poden ser objecte d’anàlisi, estudi o, si més no, d’aproximacions multidisciplinàries per part d’experts, per tal d’aportar
perspectives diferents sobre aquesta conjuntura, i això és un objectiu bàsic del treball dins d’aquest àmbit de la Fundació.
Per aquest motiu, la reunió de la Secció que es va celebrar el dia 21 d’octubre de 2010 tenia com a punt únic informar i debatre
possibles temes d’interès i actes per al curs. Els assistents van ser Josep M. Benaul, Lluís Brunet, Carme Casablancas, Núria del Pozo,
Joan Grau, Josep Milà, Joan Rios i Joan Saborido.
En aquesta sessió es van debatre temes d’actualitat que podien ser d’interès i objecte de tractament específic en alguna sessió de la
Fundació.
Atès el context actual i la conjuntura socioeconòmica que afecta Sabadell i la seva comarca, van sorgir moltes propostes d’organitzar
conferències i possibles ponents, com també idees per impulsar estudis i informes específics sobre temes de l’àmbit social i econòmic.
Finalment, es van concretar les activitats següents, que són les que es van desenvolupar al llarg del curs 2010-2011:
1. 17 de novembre de 2010:
Conferència col·loqui: Viabilitat econòmica de la Catalunya Estat
Ponent: Centre Català de Negocis. Moderat per Carme Casablancas.
2. 26 de gener de 2011:
Taula rodona: Innovació i transferència de coneixement en el món empresarial
Ponents: Francesc Xavier Roca, responsable de polítiques tecnològiques del Centre Tecnològic LEITAT; Dr. Lluís Donoso,
director executiu d’UDIAT Centre Diagnòstic, SA (CS Parc Taulí); Francesc Gòdia, catedràtic d’Enginyeria Química de la UAB,
i Juan Alberto Favaro, del Departament de Producte de l’Escola Superior de Disseny ESDI. Moderat per Josep Milà.
3. 18 de maig de 2011:
Conferència col·loqui: Aplicació de les xarxes socials a l’empresa
Ponents: Carles Abarca, director de Tecnologia del Banc Sabadell, i Pol Navarro, director de Canals i Innovació del Banc
Sabadell. Moderat per Joan Saborido.
En la reunió de la Secció el dia 18 de maig es va començar a debatre i preparar possibles temes i actes per desenvolupar el curs
2011-12. Fruit d’aquesta reunió i dels treballs i gestions que duen a terme els membres de la Secció, es va esbossar un primer
esborrany de programa d’activitats que posteriorment s’anirà concretant i que pretén abordar els temes següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Tendències actuals de l’economia.
Situació actual i perspectives de les caixes d’estalvi.
Els mitjans de comunicació avui.
Canvis i previsions en la demografia. Acte en col·laboració amb la UAB.
El model alemany de formació professional i la seva aplicació a Catalunya.
Altres activitats:
a. Quan es tingui concretat el programa general caldrà buscar dues dates per incloure dues sessions sobre figures emprenedores
de Sabadell dins d’un cicle que està impulsant l’Institut Sallarès i Pla (el cicle es farà entre gener i abril de 2012 i les dues

sessions a la Fundació podrien tenir lloc el mes de març de 2012 si tenim en compte l’encaix en la programació detallada
en els punts anteriors).
b. S’acorda iniciar una línia de preparació d’algunes propostes per realitzar informes i estudis breus sobre temes concrets
d’interès per l’actual situació socioeconòmica, que els pugui dirigir la Fundació, i presentar-ne els resultats.
c. També es mantindran contactes amb algunes empreses rellevants de Sabadell i el seu entorn per fer presentacions de casos
i temes concrets.
Josep Milà i Masoliver
Coordinador de la Secció d’Economia

SECCIÓ D’HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA
La Secció d’Història i Arqueologia proposà tres conferències per al curs 2010-2011. La primera tingué lloc el 10 de novembre de
2010, a càrrec de la membre de la Fundació i historiadora Maria del Mar Griera, sobre la Diversitat religiosa a Sabadell: radiografia
d’una ciutat en transformació. La segona conferència, realitzada el 24 de novembre de 2010 per la membre de la Fundació i
historiadora Maria Mercè Lleonart, dugué per títol Avui parlarem de llegendes i en la qual també es presentà el llibre Recull de
llegendes del Ripollès. La tercera es realitzà el 8 de juny de 2011 a càrrec de l’historiador i membre de la Fundació Enric Prat Carvajal,
amb el títol de Sabadell: de la ciutat multicultural a la ciutat intercultural.
La Comissió Bosch i Cardellach ha continuat treballant en l’estudi i difusió dels coneixements de la figura del metge i intel·lectual
sabadellenc Anton Bosch i Cardellach (Sabadell, 1758-1829) i de la seva època.
Cal destacar també que la Fundació, en col·laboració amb familiars i altres entitats, ha homenatjat dos dels seus exdirectors amb
motiu del centenari del seu naixement: Josep Torrella Pineda i Miquel Crusafont Pairó. El 16 de març de 2011 es realitzà l’acte
d’homenatge a Josep Torrella i el 4 de maig de 2011 la Fundació inaugurà l’exposició Miquel Crusafont Pairó i la Fundació Bosch
i Cardellach. Aquell mateix dia el membre de la Fundació i arqueòleg Ramon Ten dictà una conferència amb el mateix títol que
l’exposició.
Durant el curs també s’han presentat els llibres següents: Els anys del PSUC. El partit de l’antifranquisme (17-XII-2010. Carme Molinero
i Pere Ysàs); La Guerra del francès a Catalunya segons el diari de Raimon Ferrer (09-II-2011. Antoni Moliner); Un cadáver en el espejo.
La odisea de Juan Camacho: Gádor, Mauthausen, Montevideo (17-II-2011. David Serrano Blanquer), i Joan Salas Anton (01-VI-2011.
Jordi Serrano).
Josep Lluís Martín Berbois
Vicesecretari i coordinador de la Secció d’Història i Arqueologia
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SECCIÓ d’Urbanisme, Territori, geografia i Patrimoni arquitectònic
El començament del curs 2010-11 va significar per a la Secció la finalització del projecte “Les infraestructures viàries i ferroviàries
a Sabadell i entorns”, dirigit per Roger Sauquet, subvencionat per l’AGAUR (Agències de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca)
i elaborat amb l’ajuda de Jaime Sesé i Cristina Barquero, estudiants de la UPC, mitjançant un conveni de cooperació educativa.
La investigació es va presentar públicament el 3 de novembre de 2010, en una conferència presentada per Roger Sauquet, amb una
roda de premsa prèvia que va suscitar força interès a la ciutat i comarca.
Paral·lelament la Fundació va presentar al Ministeri de Foment les al·legacions a l’Estudi Informatiu EI 4-B-16 “Cierre de la autovía
orbital de Barcelona”, realitzades sobre la base del projecte mencionat anteriorment a partir del resum dels punts més importants,
especialment aquell que fa referència a la Ronda Vallès.
Tant el Projecte com les al·legacions van ser els punts principals en dues de les reunions de la Secció, el setembre i el desembre, on
els membres van poder conèixer els resultats de la investigació “Les infraestructures viàries i ferroviàries a Sabadell i entorns” així
com contribuir amb aportacions pròpies.
A inicis de l’any 2011 es va començar a preparar el canvi de coordinador de la Secció per la marxa temporal d’en Roger Sauquet
cap als EUA per tal d’encarar el tram final de la seva tesi doctoral. El procés va acabar amb el nomenament com a coordinador interí
del Dr. Xavier Mayor, que també s’incorporà a la Junta Directiva de l’entitat en tant que vocal de Territori i Urbanisme.
Durant aquest període s’han realitzat dues convocatòries de la Secció. La primera d’aquestes va servir per tal de presentar oficialment
el nou coordinador als membres. D’aquesta primera cal destacar una valoració sobre el paper de la FBiC i el desenvolupament de
l’acte de reconeixement de la ciutat cap a la persona d’Antoni Farrés, la inauguració de l’Espai Farrés celebrat l’11 de febrer de 2011
i que va tenir una expressió material amb la inauguració del monument a la seva il·lustre persona. També cal destacar la ponència
realitzada pel membre Sr. Pere Molera, que va exposar de manera acurada i ben documentada una anàlisi sobre Valor patrimonial
de determinats detalls constructius de façanes de cases de Sabadell de la qual va deixar documentació gràfica i escrita.
La segona de les trobades, a banda de tractar els punts més habituals de l’ordre del dia (informacions vàries, lectura de l’informe
del representant, senyor Francesc Aluju, de la Fundació Bosch i Cardellach al PEiPU, etc.), es va centrar a desenvolupar la idea del
coordinador d’incentivar i donar impuls als temes ambientals i de sostenibilitat dins del marc de la Secció. Aquesta idea, exposada prèviament a la Junta amb acollida unànime favorable, ha de servir per actualitzar els continguts d’una secció on els aspectes
territorials i urbanístics avui per avui tenen un component ambiental molt important, tal com correspon a una societat moderna i
avançada. A banda d’exposar aquesta necessitat, el coordinador va fer una breu presentació amb suport digital del valor, l’evolució
i els reptes del coneixement ambiental. Anuncià també que el programa d’activitats de l’any següent incorporaria aquests aspectes
de manera significada.
Xavier Mayor Farguell
Coordinador de la Secció d’Urbanisme
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Taula de PATRIMONI ARQUITECTÒNIC de Sabadell
Al llarg del curs 2010-2011 la Taula de Patrimoni ha sofert diversos canvis. En l’àmbit polític, el Sr. Juan Carlos Sánchez Salinas (tinent
d’alcalde de l’Àrea d’Urbanisme i Espai Públic) va ser substituït pel Sr. Joan Manau.
A finals de l’any 2010 va tenir lloc l’acomiadament del Sr. Isaac Àlvarez, el qual havia presidit la Taula durant els darrers anys. En
substitució d’ell ha tornat a presidir-la (en algunes sessions) el Sr. Manel Somoza, en altres ocasions ens hem trobat tan sols amb la Sra.
Anna Simó i la Sra. Vanesa Piriz (secretària). A la sessió del mes de novembre, el Sr. Manel Somoza ens va presentar la Sra. Angelina
Català (cap de servei de llicències i Oficina de Patrimoni), la qual passarà a presidir la Taula a partir d’ara.
També s’ha acomiadat de nosaltres l’entranyable company i amic Sr. Simón Saura, el qual ens va exposar la seva necessitat de donar
per acabat el seu pas per la Taula, però que malgrat tot anirà fent la seva assistència fins a trobar un substitut. Vull valorar molt positivament les intervencions del Sr. Saura al llarg d’aquests anys. A diferència de nosaltres, ha actuat donant una visió diferent, com
a home de ciutat (no com a professional). Gran coneixedor de Sabadell, del seu patrimoni, dels seus carrers, de la seva gent i dels
seus costums, festes i tradicions, les seves aportacions han estat sempre valorades i rebudes amb gran interès. En nom dels membres
de la Taula, volem agrair-li la seva aportació i sobretot la seva amistat.
Els membres hem exposat de nou l’ampliació de la representació de la Taula, i també la preocupació per l’absència continuada del
representant del Museu d’Història de la Ciutat.
Regest dels temes més singulars tractats a la Taula de Patrimoni:
Modificació del projecte de rehabilitació i ampliació d’un dels edificis del conjunt de cases Salvany
Pel que fa a la imatge del conjunt, el projecte preveu actuar en el volum protegit mantenint les dues façanes principals, recuperant
els forats arquitectònics originals i construint una nova façana pel volum de comunicacions.
Reforma de local a la casa Mató
Actualment es proposa la reforma del local existent en planta baixa, per tal d’adequar-lo per a comerç de xarcuteria.
Els elements afectats per la intervenció són principalment les fusteries, que s’hauran d’adequar tant als requeriments del nou ús del
local, com a l’interès patrimonial de l’edifici.
Estudi preliminar de l’estat actual i documentació històrica del Vapor Cusidó
D’acord amb la Llei d’urbanisme, recentment el jurat d’expropiació ha obligat l’Ajuntament a la compra d’aquest solar que fins ara
havia estat de propietat privada. Es farà el desmuntatge de les parts inestables amb caràcter urgent i posteriorment es procedirà a
l’enderroc total de l’edificació. Els membres de la Taula van fer constar la seva preocupació per la manera com es dugui a terme
l’enderroc i el seu seguiment.
Reforma i ampliació de l’escola de la Salut
El passat mes d’agost s’ha procedit a l’enderroc de l’edifici aïllat a l’interior del pati. Es determina que es reubicaran al pati les fonts
de pedra artificial, així com les rajoles d’ofici que es puguin recuperar.
Rehabilitació de la façana lateral de l’església de Sant Antoni Maria Claret
La proposta inclou la neteja del parament, la reposició de les parts malmeses, l’arrebossat del parament amb un cromatisme similar
a l’existent i la millora en el traçat del cablejat d’instal·lacions existent a la façana.
Rehabilitació de la façana posterior de l’edifici de la Caixa d’Estalvis de Sabadell (Unnim), al carrer de Gràcia, 17
El projecte que es presenta enguany proposa la rehabilitació d’aquesta façana posterior, a causa de la necessitat de reparar els danys
deguts al pas del temps.
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Es proposa el sanejament de les zones afectades i la seva restitució amb materials adients.
Altres
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Adequació d’accés a la casa despatx M. Sampere des de la plaça de Miquel Crusafont.
Reforma interior de la casa al carrer de la Creueta, 65.
Rehabilitació de façana al carrer de Narcisa Freixas, 39.
Rehabilitació de façana del Despatx Solé.
Rehabilitació de la façana de l’edifici Morral.
Restauració de la façana principal de l’Escola Pia.
Rehabilitació de façana a la Rambla, 109C.
Proposta de modificació de les fusteries de l’edifici de l’Escola Industrial.
Rehabilitació de coberta del conjunt de cases d’en Ramon Duran del carrer de Sant Antoni Maria Claret, número 17.
Rehabilitació de façana al rengle del carrer del Sol (número 156).
Rehabilitació de façana al carrer de Corominas, 73.
David Laudo Cortina
Representant de la FBiC

Donacions a la Biblioteca
La Fundació Bosch i Cardellach vol agrair les donacions realitzades a la Biblioteca Miquel Carreras en els darrers dos anys.
– Donació Fons Pere Roca: el 3 de març de 2011 es va signar el Conveni entre la Fundació i Annie Hayaux per a la donació de la
Col·lecció bibliogràfica d’arxiu Pere Roca Garriga. La sra. Annie Hayaux va donar a la biblioteca aquest material: obres d’autors
locals del Sabadell del segle XX; documentació personal de Pere Roca: apunts, quaderns d’estudiant, notes i escrits, reculls de
premsa; carpetes de notes i documentació de diferents personatges sabadellencs; fitxes d’autors sabadellencs; carpeta de dibuixos
personals; Correspondència no familiar.
– Donació d’un dietari de M. Antònia Llonch que completa els Dietaris del Fons Izard-Llonch. Donat per la família Soler-Izard i
Izard-Gavarró (novembre 2010).
– Donació de Quim Góngora de diverses publicacions editades per La Mirada i Papers de Versàlia.
– Donació de Manel Udina d’un llibre editat pel Gremi de Fabricants amb motiu de la festivitat de sant Sebastià de l’any 1963. El
llibre va ser una ofrena a Santiago Udina Martorell, pare del Sr. Udina, que fou també membre de la Fundació. Aquesta publicació
consisteix en una col·lecció de fotografies de les riuades sofertes a Sabadell el 25 de setembre de 1962 (juliol 2011).
– Donació de Manel Sabés i Maria Xamaní de fotografies familiars relacionades amb el tèxtil de Sabadell (juny 2011).
– Altres persones: Joan Tarruell Plans i Lluís Artigas.
– De les diverses presentacions de llibres hem rebut en donació els exemplars següents:
• El Gremi de Fabricants de Sabadell, 1559-2009. Organització empresarial i ciutat industrial
• Conflictes socials i revolució. Sabadell, 1718-1823, de Mercè Renom
• Cipo, quaranta anys al servei de les persones, de Josep Maria Farrés i Sabater
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•
•
•
•
•

Un cadáver en el espejo. La odisea de Juan Camacho: Gádor, Mauthausen, Montevideo, de David Serrano Blanquer
Recull de llegendes del Ripollès, de Maria Mercè Lleonart
Els silencis de Derrís, de Bartomeu Cruells
La Guerra del Francès a Catalunya segons el diari de Raimon Ferrer, d’Antoni Moliner Prada.
Vallesos, gent, terra i patrimoni

– Les donacions rebudes de l’intercanvi de publicacions amb diferents biblioteques i centres d’estudis de Catalunya com l’Institut
d’Estudis Catalans, el Centre d’Estudis de Granollers, el Centre d’Estudis Molletans, Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda,
Associació Amics UAB, Centre de Lectura de Reus, Càritas Sabadell, Institut Ramon Muntaner, Coral la Industrial, Amics de l’Art
Romànic, l’Acadèmia Catòlica i la Parròquia de la Puríssima.

Comissió de publicacions
Aquest curs s’ha publicat:
• Q
 uadern d’Arxiu 109, Agustí Bartra a Sabadell: anys decisius, 19171928, de D. Sam Abrams.
• L’home de bronze. Plaquette editada amb motiu de la inauguració
de l’Espai Antoni Farrés i de l’exposició de l’artista Agustí Puig a la
Fundació. Introducció a càrrec de Joaquim Sala-Sanahuja.
• La memòria del curs passat.
 allesos, gent, terra i patrimoni
V
El 31 de maig es va constituir el Consell Assessor de la revista a la seu de
la Fundació Bosch i Cardellach. Està constituït per 13 persones de diferents
àmbits disciplinaris, entre elles Josep Llobet i Bach, director de la Fundació.
Ramon Ten Carné
Vocal de Publicacions

Organisme Autònom Local Museus i Arxiu Històric de Sabadell (OAMA)
Les diferents reunions del Consell rector de l’OAMA tractaren, com cada any, les resolucions de la presidència i s’aprovà la memòria
corresponent a l’any 2010 de l’organisme autònom. Així mateix, es ratificà l’adquisició de la col·lecció de Joan i Màrius Vilatobà,
que es compon d’obra fotogràfica i pictòrica i altres documents i peces.
Es prengueren acords sobre les biblioteques del Museu d’Història i de l’Arxiu Històric de Sabadell.
Amb motiu de les eleccions municipals del 22 de maig de 2011 es renovà la composició de l’organisme autònom, el qual es va
constituir el 25 de juliol sota la presidència de Juan Carlos Sánchez Salinas.
Ramon Ten Carné
Representant de la FBiC
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PREMIS DE RECERCA MONTSERRAT MIRÓ I MARIMON
1. Avaluació i veredicte
Reunit el jurat, el 14 de juny de 2011, amb la composició següent:
Sra. Pilar Garcia. Fundació Bosch i Cardellach
Sr. Manel Sabés. Fundació Bosch i Cardellach
Sr. Cristòfol Torra. Fill de la Sra. Montserrat Miró
Sr. Joan Salomon. Departament d’Educació
Sr. Francesc Costa. ICE-UAB
Sra. M. Cruz Santos. Professora de secundària
Sra. Elena Quintanilla Alcaide. Centre Municipal de
Formació d’Adults
Sr. Víctor López Simó. Guanyador del premi
Montserrat Miró i Marimon l’any 2002-2003
Sr. Joan Hernàndez Guiteras. Guanyador del premi
Montserrat Miró i Marimon l’any 2003-2004
Sra. Alícia Subires Orenes. Guanyadora del premi
Montserrat Miró i Marimon l’any 2001-2002
Sra. Isabel Gómez. Companyia d’Aigües de Sabadell
Sra. Carme Pallès. Ajuntament de Sabadell
Hem de destacar que en aquesta edició s’ha comptat, dins el jurat, amb tres dels guanyadors d’edicions anteriors. L’organització de
la desena edició va considerar que seria prou interessant retrobar-se amb alguns dels primers guanyadors i incorporar-los al jurat.
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, es féu la valoració dels sis treballs finalistes, els quals es varen seleccionar a partir de dues lectures
prèvies del jurat on es puntuà d’1 a 10 cada un dels 24 treballs d’onze centres de Sabadell i Sant Quirze.
Després d’una llarga discussió, el jurat procedí a dictar el veredicte següent:
FINALISTES
Albert Trelis Sàiz
Pel treball: Utilització de les noves tecnologies en els adolescents de l’Escola Pia de Sabadell
Tutora: Estefania Cónsul Pou, de l’Escola Pia
Marc Serra Ureta
Pel treball: Circuit urbà de Sabadell
Tutor: Xavier Mayoral, de l’Escola Pia
Tercer premi:
Jéssica Aguilar González, Adriana Carmona Rodríguez, Cristina Delgado Giménez, Melina López Camacho, Anna Pérez Sánchez i
Montserrat Serrano Rodríguez
Pel treball: La indumentària a Grècia i Roma
Tutora: Mercè Polo Gómez, de l’Institut Joan Oliver
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Segon premi:
Joan Ferreres i Serafini i Josep Marquino Falguera
Pel treball: Aplicacions mèdiques de les radiacions ionitzants
Tutora: Aurora Arruebo Loshuertos, de l’Institut Pau Vila
Primer premi:
Laura Triguero i Llonch i Jordi Domènech Mas
Pel treball: Fabricació de miralls
Tutora: Mireia Panadés Uroz, de l’Institut Escola Industrial
El jurat valorà molt positivament els treballs presentats en l’edició d’enguany, l’originalitat, el treball metòdic realitzat i la redacció
dels treballs presentats en general i, especialment, els escollits.
2. Acte de lliurament dels premis
L’acte de lliurament es duu a terme el 20 de juny a les 6 de la tarda a la seu de la Fundació Bosch i Cardellach amb la presència del
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. Lluís Baulenas –director dels Serveis Territorials d’Ensenyament del
Vallès Occidental 1–, Sr. Josep Llobet –director de la Fundació Bosch i Cardellach– i Sr. Cristòfol Torra, fill de la Sra. Montserrat
Miró.
Enguany es va dur a terme una edició especial per commemorar els deu anys del premi. Al llarg de la sessió es projectà un vídeo
editat específicament per a aquest moment. Durant els 20 minuts d’aquesta projecció, apareixen persones que durant aquests deu
anys han participat en el premi Montserrat Miró i Marimon com a organitzadors, membres dels jurats o guardonats, i narren alguns
dels seus records i la seva experiència pel que fa al premi
Manel Sabés Xamaní
President del jurat dels premis

Consell d’Entitats Ciutat i Escola de Sabadell
Es va assistir a la reunió d’entitats Ciutat i Escola de Sabadell. La inauguració del curs 2010-2011 es va fer a l’Institut Català de
Paleontologia amb motiu d’haver-se acabat les reformes del local al carrer de l’Escola Industrial. Com sempre, es va oferir als mestres, si creien interessant visitar la nostra seu, que amb molt de gust ens posaríem d’acord per rebre’ls.
M. Mercè Lleonart Silvestre
Representant de la FBiC
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Secció de ciència i tecnologia
La Secció de Ciència i Tecnologia ha tingut un curs 2010-11 complet i enriquidor al llarg del qual ha pogut organitzar fins a 5 actes
on han destacat l’Any de la Química i l’Any de Madame Curie.
A finals de 2010 vam comptar amb dues personalitats de la medicina, la Dra. Alícia Casals, que va realitzar una exposició molt
il·lustrativa sobre les aplicacions de la robòtica a la cirurgia, i el Dr. Lluís Blanch, membre de la Fundació, que va explicar-nos el
projecte del Parc Taulí i els estudis i la recerca que s’hi duen a terme.
L’any 2011 va començar l’Any de la Química amb la conferència de Salvador Soley i l’homenatge als químics tèxtils de Sabadell.
El mes de maig va tenir lloc el dia dedicat a Marie Curie. Manel Sabés va fer una presentació de la persona i la seva feina, i de la
importància del descobriment de la radioactivitat. Posteriorment es va visionar la pel·lícula Els mèrits de Madame Curie. La totalitat
de la sessió es va poder comentar en un pica-pica posterior que es va oferir a la Fundació, tot buscant l’intercanvi d’opinions i els
punts de vista entre els assistents a l’acte. Un format d’activitat que esperem repetir.
Finalment el 25 de maig, igualment dins els actes de l’Any de la Química, però també de l’Any d’intercanvi Rússia-Espanya, es va
oferir una conferència homenatge a Mendeleiev i la taula periòdica, pronunciada per Josep Ros.
A finals de maig la Secció de Ciència i Tecnologia es va reunir per començar a organitzar els actes del curs 2011-12, que continuaran
amb referències a la química i la radioactivitat.
Jordi Renom Sotorra
Coordinador de la Secció de Ciència i Tecnologia

taula del Paisatge Urbà (Peipu)
Un altre any en què l’activitat constructora ha estat de poc volum. Això fa que les presentacions a la taula hagin estat escasses pel
que fa a vivendes al nucli urbà. S’han visionat i debatut projectes de rehabilitació i, especialment, habitatges unifamiliars.
A les sessions han tingut, en canvi, força presència els projectes del sector comercial de Sant Pau de Riu-sec. Tots ells són objecte
d’estudi profund, tant per part dels serveis tècnics d’urbanisme municipal com de la Comissió. Cal tenir present el fort pes de les
marques internacionals que s’hi volen ubicar (Ikea, Leroy Merlin, McDonald’s), ja que cadascuna vol tenir protagonisme i distingir-se
visualment i a distància amb la seva imatge corporativa. Les deliberacions de cada cas són complexes.
Francesc Aluju Ferrer
Representant de la FBiC
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RESUM D’ACTIVITATS

Resum d’activitats realitzades curs 2010-2011

AGOST..
31

Inauguració de l’exposició David Graells, com qui no diu res.
1910-1992. En col·laboració amb l’Acadèmia de Belles Arts de
Sabadell i el Museu d’Art de Sabadell.

SETEMBRE.
13

Reunió de la Junta Directiva.

15

Reunió de la Secció d’Urbanisme, Territori, Geografia i
Patrimoni Arquitectònic.

15

Reunió del Patronat.

18

Reunió de la Junta Directiva.

19 a les 19.30 h:
I Sessió de Didàctica Musical a càrrec d’Albert Ferrer i
Flamarich: Gustav Mahler. En col·laboració amb Joventuts
Musicals.
20 a les 19.30 h:
Taula rodona organitzada per la Secció d’Art i Lletres: David
Graells, l’home i l’obra. Amb la participació de Rossend Lozano,
Francesc Ventura, Antoni Angle i Josep M. Ripoll. Moderadora:
Àngels Casanovas.

29

Reunió de la Junta Directiva.

13

Reunió de la Comissió Bosch i Cardellach.

OCTUBRE.
2

Acte d’inici de l’Any Crusafont al Teatre Principal de Sabadell,
amb participació del membre de la FBC que parla de M.
Crusafont un sabadellenc universal

14

I Sessió plenària d’ordre intern.
Aprovació, de l’acta de la Sessió plenària anterior (1.7.2010)
Aprovació, de la Memòria del curs 2009-2010
Aprovació, del Pla d’Activitats del curs 2010-2011
Donar compte de la liquidació del pressupost del curs 2009-2010
Informació sobre l’estat del pas de pressupostos per cursos
acadèmics a pressupostos per anys
Informacions diverses
Torn obert de paraules
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Reunió de la Secció d’Economia i Ciències Socials.

27 a les 19.30 h:
Conferència organitzada per la Secció de Ciència i Tecnologia
a càrrec de la Dra. Alícia Casals: Aplicacions de la robòtica a
la cirurgia.
28

Reunió de la Comissió Toni Farrés.

28

Reunió del Grup de Treball Toni Farrés.
25

NOVEMBRE.
3 a la 13 h:
Roda de premsa per presentar les al·legacions a l’estudi informatiu EI 4-B-16 16 “Cierre de la autovía orbital de Barcelona”.
3 a les 19.30 h:

Conferència organitzada
per la Secció d’Urbanisme, Territori, Geografia i
Patrimoni Arquitectònic a
càrrec de Roger Sauquet:
presentació del projecte Les infraestructures viàries i ferroviàries a la ciutat de Sabadell i entorns.

10

Reunió de la Secció d’Història i Arqueologia.

18 a les 19.30 h:
Presentació de la traducció del llibre de Bartomeu Cruells Els
silencis de Derrís. Amb la intervenció de Vicente Carballido,
director comercial de Flamma Editorial.
23 a les 19.30 h:
II Sessió de Didàctica Musical a càrrec d’Elio Ronco: La física
de la música. En col·laboració amb Joventuts Musicals.
24 a les 19.30 h:
Conferència organitzada per la Secció d’Història i Arqueologia
a càrrec de Maria Mercè Lleonart: Avui parlarem de llegendes
(presentació del llibre Recull de llegendes del Ripollès).
29

Reunió de la Comissió Xavier Vinader.

30

Reunió de la Junta Directiva.

10 a les 19.30 h:

Conferència organitzada per la Secció d’Història i Arqueologia
a càrrec de M. del Mar Griera: Diversitat religiosa a Sabadell:
radiografia d’una ciutat en transformació.

DESEMBRE.
1 a les 19.30 h:
III Sessió plenària.
Conferència organitzada per la Secció d’Art i Lletres a càrrec
de Mariona Iribarren: El món discret de Ricard Marlet.
14 a les 19.30 h:
III Sessió de Didàctica
Musical a càrrec de Martí
Romero Torrelles: Funcionament i procés de construcció d’instruments de
corda. En col·laboració
amb Joventuts Musicals.

11 a les 19.30 h:
II Sessió plenària.
Sessió inaugural: Muriel Casals. Catalunya, una societat acomodada.
17 a les 19.30 h:
Taula rodona organitzada per la Secció d’Economia i Ciències
Socials en col·laboració amb el Cercle Català de Negocis:
Viabilitat econòmica de la Catalunya Estat.
26

16

Reunió de la Secció d’Urbanisme, Territori, Geografia i
Patrimoni Arquitectònic.

17 a les 19 h:
Presentació del llibre Els anys del PSUC. El partit de l’antifranquisme, de Carme Molinero i Pere Ysàs. Amb la intervenció
d’Enric Prat, Antoni Lucchetti, Joan Mena i Josep Llobet en
representació de les institucions organitzadores, M. Dolors
Calvet, diputada pel PSUC a les eleccions de 1977, i els autors
del llibre, Carme Molinero i Pere Ysàs.
23

Reunió de la Junta Directiva.

GENER.

20 a les 19.30 h:
Reunió del Consell de Membres Numeraris:
Aprovació de l’acta anterior (1.07.2010)
Presentació de la Memòria del curs 2009-10
Informe de les principals activitats i projectes de la Fundació
per al curs 2010-11
Presentació del Comissionat de Comunicació
Presentació de l’escrit Alguns elements de reflexió per encarar la segona dècada del segle XXI a la Fundació Bosch i
Cardellach, de Josep M. Benaul
Presentació del Reglament de beques de la Fundació
Torn obert de paraules

12 a les 19.30 h:
Presentació del llibre Geografia literària dels Països Catalans,
de Llorenç Soldevila.

26 a les 19.30 h:
IV Sessió plenària.
Taula rodona organitzada per la Secció d’Economia i Ciències
Socials: Innovació i transferència de coneixement en el món
empresarial. Amb la participació de Francesc Xavier Roca,
responsable de polítiques tecnològiques del Centre Tecnològic
LEITAT; Dr. Lluís Donoso, director executiu d’UDIAT Centre
Diagnòstic, SA (CS Parc Taulí); Francesc Gòdia, catedràtic
d’Enginyeria Química de la UAB; i Juan Alberto Favaro, del
Departament de Producte de l’Escola Superior de Disseny
ESDI.

17

FEBRER.

10

Reunió de la Junta Directiva.

10

Entrega de la Biografia Miquel Carreras a l’Ajuntament.

Reunió de la Comissió Toni Farrés i del Grup de Treball Toni
Farrés.

4

Reunió del Patronat.

17

Reunió del Premi Montserrat Miró i Marimon.

7

Reunió de la Junta Directiva.

17

Reunió de la Junta Directiva.

18 a les 19.30 h:

IV Sessió de Didàctica Musical a càrrec de Gerard Pastor:
Forma Sonata. En col·laboració amb Joventuts Musicals.

19 a les 19.30 h:
Conferència organitzada per la
Secció de Ciència i Tecnologia a
càrrec de Lluís Blanch: Innovació
i recerca, el cas del Parc Taulí.

9 a les 19.30 h:

Presentació del llibre La Guerra del francès a Catalunya segons
el diari de Raimon Ferrer, d’Antoni Moliner Prada. Amb la
intervenció de l’autor del llibre, Antoni Moliner; el Dr. Borja
de Riquer, catedràtic d’Història Contemporània de la UAB; el
Dr. Bonaventura Bassegoda, vicerector de Transferència Social
i Cultural de la UAB, i Josep Lluís Martín Berbois.

10

Reunió de la Secció d’Economia i Ciències Socials.
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16 a les 19.30 h:
Inauguració de l’exposició L’home de bronze. Espai Antoni
Farrés i Sabater. Mostra d’esbossos d’Agustí Puig.
17 a les 19.30 h:
Presentació del llibre Un cadáver en el espejo. La odisea de
Juan Camacho: Gádor, Mauthausen, Montevideo, de David
Serrano Blanquer, editat per la Fundació Ars. Amb la participació de Manuel Costa, president del patronat de la Fundació
Ars, Rosa Toran, presidenta de l’Amical de Mauthausen,
Esteban Martínez, poeta, i David Serrano, autor del llibre.
18

Inauguració de la remodelació de la plaça del Doctor
Crusafont, dins els actes de l’Any Miquel Crusafont.

22 a les 19.30 h:
V Sessió de Didàctica Musical a càrrec de Joan Alsina: Música
del Renaixement. En col·laboració amb Joventuts Musicals de
Sabadell.
28

Reunió de la Secció d’Història i Arqueologia i reunió de la
Comissió Bosch i Cardellach.

MARÇ
2

Reunió de la Junta Directiva.

2 a les 19.30 h:
V Sessió plenària.
Conferència organitzada per la Secció de Ciència i Tecnologia
a càrrec de Salvador Soley: Els químics a Sabadell, dins la celebració de l’Any de la Química.
Acte de donació del fons Pere Roca i Garriga.
9 a les 19.30 h:

Conferència a càrrec de Pere-A. Fàbregas Vidal: Sabadell i
el gas. De l’enllumenat del segle XIX al museu del segle XXI.
Presentació del projecte del Museu del Gas.

28

17 a les 19.30 h:
Acte d’homenatge a Josep Torrella: Commemoració del naixement de Josep Torrella Pineda (1910-2003).
Lectura de fragments de la seva obra i projecció del documental
Torrella, una vida pel cinema, de Sergi Rubió.

22 a les 19:30 h:
VI Sessió de Didàctica Musical a càrrec d’Albert Ferrer
Flamarich: Dones compositores. Dins els actes del Dia de la
Dona. En col·laboració amb Joventuts Musicals de Sabadell.
23

Reunió de la Comissió Vinader.

23

Reunió de la Junta Directiva.

30 a les 19.30 h:
Presentació del llibre: Salvat-Papasseit: poetavanguardistacatala. Amb la intervenció de Maia Creus, doctora en Història i
Teoria de l’Art; Joaquim Sala-Sanahuja, professor de la Facultat
de Traducció i Interpretació de la UAB, i Manuel Costa, president de la Fundació Ars.

ABRIL.
5

Reunió de la Secció d’Urbanisme, Territori, Geografia i
Patrimoni Arquitectònic.

5

Reunió de la Junta Directiva.

12 a les 19.30 h:
VII Sessió de Didàctica Musical a càrrec d’Albert Beorlegui: La
música en el cinema. El gran musical americà. Primera part. En
col·laboració amb Joventuts Musicals de Sabadell.

14 a les 19.30 h:
Dia de l’autor amb Feliu
Formosa. Amb la participació
de Josep M. Ripoll i Salvador
Fité.
18

Reunió de la Junta Directiva.

23

Reunió de la Junta Directiva.

24 a les 19.30 h:
VIII Sessió de Didàctica Musical a càrrec de Jordi Elias: Música
i astronomia. En col·laboració amb Joventuts Musicals.
25 a les 19 h:

MAIG.

Inauguració de l’exposició
sobre Miquel Crusafont a la
FBiC

4 a les 19.30 h:

Conferència a càrrec de
Ramon Ten: Miquel Crusafont
Pairó i la Fundació Bosch i
Cardellach. Dins els actes de
celebració de l’Any Crusafont.

4

Reunió de la Junta Directiva.

11 a les 19.30 h:
Activitat organitzada per la Secció de Ciència i Tecnologia:
Marie Curie, una dona Premi Nobel de Física i Química. 80
anys de la seva visita a Barcelona. Projecció de la pel·lícula Els
mèrits de Madame Curie.
14-15

Recercat (Jornada de Cultura
i Recerca local dels territoris
de parla catalana) a les Escaldes-Engordany (Andorra).

18

Reunió de la Secció d’Economia i Ciències Socials.

18 a les 19.30 h:
VI Sessió Plenària.
Conferència organitzada per la Secció d’Economia i Ciències
Socials: Aplicació de les xarxes socials a l’empresa. Amb la
participació de Carles Abarca, director de Tecnologia del
Banc Sabadell; Pol Navarro, director de Canals i Innovació
del Banc Sabadell, i Joan Saborido com a moderador.

25 a les 19.30 h:
Conferència organitzada per la Secció de Ciència i Tecnologia
a càrrec de Josep Ros Badosa: Els elements endreçats,
Mendeléiev i la taula periòdica. Dins de l’Any Internacional de
la Química i de l’Any d’Espanya a Rússia i de Rússia a Espanya.
30

Reunió de la Secció de Ciència i Tecnologia.

31 a les 19.30 h:
Presentació de la revista Vallesos, gent, terra i patrimoni.

JUNY.
1

Reunió del Consell de Numeraris:
Aprovació de l’acta anterior (01.07.2010 / 20.01.2011)
Renovació de càrrecs de la Junta Directiva
Presentació de la modificació dels Estatuts de la Fundació
Llistat de proposta d’incorporació de nous membres
Informar de les primeres activitats programades per al curs
2011-12
Informe dels projectes de la Fundació: Vallesos i Abans
Sabadell
Torn obert de paraules
29

1 a les 19.30 h:

Presentació del llibre Joan
Salas Anton, de Jordi Serrano
Blanquer. Amb la intervenció
de Josep M. Benaul.

2

Lliurament del Premi Minerva, a Barberà del Vallès.

2

Reunió de la Secció d’Urbanisme, Territori, Geografia i
Patrimoni Arquitectònic.

8 a les 19.30 h:

Conferència organitzada per la Secció d’Història i Arqueologia
a càrrec d’Enric Prat Carvajal: Sabadell: de la ciutat multicultural a la ciutat intercultural.

9

Reunió de la Junta Directiva.

9 a les 19.30 h:

Cloenda del curs 2010-11.
Conferència a càrrec de Plàcid
Garcia-Planas: As de cors, narracions i supervivència.

20 a les 18 h:
Acte de lliurament dels premis als treballs de recerca Montserrat
Miró i Marimon, desè aniversari.
22 a les 19 h: VII Sessió plenària, d’ordre intern:
Aprovació de les actes de les reunions anteriors (14.10.2010,
26.01.2011)
Aprovació, del Pressupost modificat de l’any 2011
Balanç d’activitats del curs 2010-11 i línies generals del programa 2011-2012
Renovació, de tres vocals de la Junta Directiva
Acceptació, de nous membres
Informació de baixes de membres
Presentació de l’estat del projecte Les veus del tèxtil a càrrec
d’Àngels Casanovas
Torn obert de paraules
30

DIRECTORI

COMPOSICIÓ DEL PATRONAT

Composició de la Junta Directiva

President
Il·lm. Sr. Manuel Bustos Garrido
Alcalde de Sabadell

Director:
Josep Llobet i Bach
Vicedirector:
Francesc Serra Mestres (1)
Secretària:
Àngels Casanovas Romeu (1)
Vicesecretari:
Josep Lluís Martín Berbois
Administradora: 	Carme Casablancas Segura

Vocals
Unnim Caixa Sabadell
Vicepresident 1r: Sr. Salvador Soley i Junoy (1)
Banc Sabadell
President: Sr. Josep Oliu Creus
Gremi de Fabricants de Sabadell
President: Sr. Josep Casas Bedós

Vocals:

Jordi Renom Sotorra (2)
Mercè Renom Pulit
Manel Sabés Xamaní (2)
	Roger Sauquet Llonch
Xavier Mayor Farguell (3)
	Ramon Ten Carné (2)
Joan Brunet Mauri (4)

Companyia d’Aigües de Sabadell
President: Sr. Xavier Bigatà Ribé

(1) R
 eelecció en el Consell de Numeraris de l’1 de juny de 2011.
(2) Reelecció en la VII Sessió plenària del 22 de juny de 2011.
(3) A partir del 2 de gener de 2011 Xavier Mayor Farguell
substitueix provisionalment Roger Sauquet Llonch com a
vocal d’Urbanisme i Territori.
(4) Comissionat de Societat.

Centre Metal·lúrgic de Sabadell
Presidenta: Sra. Sofia Gabarró i Taulé

Personal de la FUNDACIÓ

Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell
President: Sr. Antoni Maria Brunet Berch

Corporació Sanitària Parc Taulí
President: Sr. Pere Fonolleda Prats
Universitat Autònoma de Barcelona
Rectora: Excma. i Magnífica Sra. Ana Ripoll Aracil

Bibliotecària:
Magda Costa Vallés
Secretària tècnica:	Laura Vicens Najarro
Auxiliar biblioteca/recepcionista: Martina Moirón Romero
Administrativa: 	Carolina Peñas Gómez

El Director de la Fundació Bosch i Cardellach
Sr. Josep Llobet i Bach
L’Administradora de la Fundació Bosch i Cardellach
Sra. Carme Casablancas Segura
La Secretària de la Fundació Bosch i Cardellach
Sra. Àngels Casanovas Romeu
(1) El Sr. Salvador Soley i Junoy passa a ser vicepresident 1r
d’Unnim des de l’abril de 2011

33

Composició de les Comissions
Coordinadors de les Seccions
S ecció d’Arts i Lletres
Sr. Josep M. Ripoll Peña
Secció d’Urbanisme, Territori, Geografia i Patrimoni
Arquitectònic
M. Assumpta Jané Renau
Roger Sauquet Llonch (1)
Secció d’Economia i Ciències Socials
Josep Milà Masoliver
Secció d’Història i Arqueologia
Josep Lluís Martín Berbois
Secció de Ciència i Tecnologia
Jordi Renom Sotorra
(1) A
 partir del 2 de gener de 2011 Xavier Mayor Farguell el
substitueix provisionalment.
Comissió de Publicacions
Manel Camps Bosser
Oriol Farrés Juste
Salvador Fité Borguñó
Joan Ripoll Bisbe
Josep M. Ripoll Peña
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 Bosch i Cardellach
Josep Abad i Sentís
Josep M. Benaul Berenguer
Àngels Casanovas Romeu
Pompeu Casanovas Romeu
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Joan Comasòlivas Font
M. Concepció Marcè Espuñes
Josep Oriol Garriga Gusi
Mercè Renom Pulit
Pere Roca Fabregat
Joaquim Sala-Sanahuja
Montserrat Sauquet Llonch
Ramon Ten Carné
Margarida Trias Pareja
Col·laboradors de la Comissió Bosch i Cardellach:
Joaquim Puigvert Solà
Josep Santesmases Ollé
Alfons Zarzoso Orellana
Comissió Antoni Farrés SABATER
Josep Llobet i Bach
Antoni Garriga Miralles
Joaquim Góngora Garcia
Jordi Farrés Sabater, en representació de la família Farrés
Lluís Farrés Sabater, en representació de la família Farrés
Montserrat Costa Serra, en representació de l’Ajuntament de
Sabadell
Xavier Izquierdo Vilavella, en representació de l’Ajuntament
de Sabadell
Grup de Treball Antoni Farrés Sabater
Antoni Garriga Miralles
Joaquim Góngora Garcia
Manel Larrosa Padró
M. Dolors Calvet Puig
Marc Batlle Santasuana
Joan Brunet Mauri
Josep Llobet i Bach
Persones de la Fundació Bosch i Cardellach més directament
vinculades a la figura de l’alcalde Antoni Farrés Sabater.

Representació
en organismes i entitats
OAMA Organisme Autònom Local Museus i Arxiu Històric de
Sabadell:
Ramon Ten Carné
Assemblea d’Unnim Caixa Sabadell:
Joana Olivé Just
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana:
Ramon Ten Carné
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:
Comissió de l’Eix Central
Josep Llobet i Bach
Comissió de Cultura
Àngels Casanovas Romeu
Premis de recerca Montserrat Miró i Marimon:
Manel Sabés Xamaní (president)
Pilar Garcia Rovira
Premis de recerca Minerva:
Montserrat Rafel Abad
Consell d’Entitats Ciutat i Escola de Sabadell:
M. Mercè Lleonart Silvestre
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MEMBRES NUMERARIS
1. TRUYOLS SANTONJA, JAUME Membre Numerari d’Honor
2. RENOM PULIT, Esteve E H
3. SAUQUET CANET, Xavier U
4. ARÚS MOLINS, Ramon U H
5. BATLLE SANTASUANA, Marc A U
6. CUSIDÓ CIURANETA, Albert
7. LLADÓ FUSTER, Josep
8. GRÀCIA VALLÈS, Ramon
9. CLUSA ORIACH, Joaquim U E
10. RIPOLL BISBE, Joan A
11. RIOS MASANELL, Joan E H
12. LLOBET BACH, Josep U
13. ESPUNY TOMÀS, M. Jesús E H
14. BENAUL BERENGUER, Josep M. E H
15. FITÉ BORGUÑÓ, Salvador A H
16. MOLERA PICAÑOL, Pere U
17. DEU BAIGUAL, Esteve E H
18. CUSCÓ AYMAMÍ, Joan A
19. PUIG CASTELLS, Jaume U H
20. ROIG DEULOFEU, Albert U
21. JANÉ RENAU, M. Assumpta U E
22. CALVET PUIG, Jordi U H
23. ESTRADA ARIMON, Ricard U E
24. MARÍN CORBERA, Martí E H
25. MORENO RICO, Xavier A H
26. OLIVÉ JUST, Joana A E
27. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Ana U
28. PONS-PONS, Fermí U E
29. PEÑA RASO, Maria A H (1)
30. MIRA LOZANO, Teresa U
31. CANYAMERES RAMONEDA, Esteve U H
32. RENOM PULIT, Mercè E H
33. MAÑÉ LLONCH, Pere U H
34. SALA-SANAHUJA, Joaquim A H
35. TEN CARNÉ, Ramon U H
36. ESPINACH GRAU, Ramon U
37. MILÀ MASOLIVER, Josep U E
38. CAMPS BOSSER, Manel H
39. RENOM SOTORRA, Jordi U
40. SERRA MESTRES, Francesc C
41. GARRIGA MIRALLES, Antoni E
42. MARTÍN BERBOIS, Josep Lluís H
43. CASANOVAS ROMEU, Àngels H
44. CASANOVAS ROMEU, Pompeu E H
45. SABÈS XAMANÍ, Manel U C
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46. SAUQUET LLONCH, Roger U
47. LARROSA PADRÓ, Manel U
48. TRALLERO CASAÑAS, Roser
49. CASABLANCAS SEGURA, Carme

E

(1) Maria Peña Raso va morir el 22 de març de 2011; era membre de la Fundació des del 15 de novembre de 1979.

A

Secció d’Arts i Lletres

U

S ecció d’Urbanisme, Territori,
Geografia i Patrimoni Arquitectònic

E

Secció d’Economia i Ciències Socials

H

Secció d’Història i Arqueologia

C

Secció de Ciència i Tecnologia

MEMBRES
ABAD I SENTÍS, Josep H
ACHE VICENTE, Josep
AGUILÓ SABADELL, Anna M.
ALAVEDRA BOSCH, Josep
ALAVEDRA RIBOT, Pere C
ALUJU FERRER, Francesc
ARAGONESES AGUADO, Alfons
ARGANY COMAS, Isabel U H
ARGEMÍ HERNÁNDEZ, M. Rosa U
ARGEMÍ RELAT, Mercè U H
ARGEMÍ RENOM, Josep C
ARGEMÍ I ROCA, Aureli
AGUILERA CARTAÑÁ, Jordi
ARMENGOL OBRADORS, Benet E
ARÚS GORINA, Pere-Josep U E
ASPACHS BRACONS, Mariona
BAULIES CORTAL, Jordi U H
BIGATÀ RIBÉ, Xavier
BIGORRA LLOSAS, Joan
BLANCH TORRA, Lluís C
BLANES LLORENS, Amand
BORRELL PALAZÓN, Alfons
BROS DURAN, Montserrat A H
BRUNET BERCH, Lluís E
BRUNET BERCH, Antoni M.
BRUNET MAURI, Joan
BUSOMS JULIÀ, Jaume C
BUSQUÉ BARCELÓ, Jaume
BUXÓ REYNALS, Jaume U H
CÁCERES MUÑOZ, Anna
CALÇADA I OLIVELLA, Miquel
CALVET PUIG, M. Dolors U H
CARBONELL FERRANDO, Antoni
CARDÚS GRAU, Josep U H
CARMONA MARÍN, Maria Carme
CARNICER COLS, Jofre
CARRASCO PONS, Sílvia E
CARRERAS CARRERAS, Joan
CASABLANCAS DOMINGO, Benet
CASAGRAN CASAÑAS, Roc A
CASALS COUTURIER, Muriel U
CASAÑAS GURI, Tomàs
CASAS BEDÓS, Josep
CASAS ONTENIENTE, Joan B. E
CASOL VICEDO, Josep (1)

E

A

H

CIVIL DESVEUS, Oriol U
COMADRAN ORPÍ, Marc H
COMASÒLIVAS FONT, Joan H
COSTA FERNÁNDEZ, Manuel
CREUS MUÑOZ, Miquel A
CULLELL VIÑOLAS, Pere A E
DALMASES PARDO, Antoni A
CRUZ VENTURA, Anna de la
DEL POZO ESTOP, Núria E
DOMÈNECH FARGAS, Josep M. U H
DOMÈNECH SAMPERE, Xavier H
DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, Virginia U H
DONOSO BACH, Lluís C
ERILL PINYOT, Gustau
ESTRADA-RIUS, Albert U E
FARELL FERRER, Montserrat
FARRÀS FARRÀS, Jaume E
FARRÉS JUSTE, Oriol A
FAYOS BASSAGANYES, Francesc A H
FERNÁNDEZ LÓPEZ, Lluís A H
FERRER CHALER, Robert
FITÉ SALVANS, Anna A E
FONOLLEDA PRATS, Pere
FONT GRASA, Pere
FORRELLAD DOMÈNECH, M. Dolors U
FUSTER MERCADÉ, Joan A
GABARRÓ I TAULÉ, Sofia
GARCIA BALAÑÀ, Albert
GARCIA CARRERA, Raimon
GARCIA ROVIRA, M. Pilar C
GARCIA-PLANAS MARCET, Plàcid
GARRIGA GUSI, Josep Oriol H
GERONA FUMÀS, Josep A
GICH VIÑAS, Miquel C
GÒDIA CASABLANCAS, Francesc C
GÓNGORA GARCIA, Joaquim A
GONZÁLEZ ANADÓN, Glòria
GRÀCIA GINER, Joan U H
GRAELLS CAMPANALES, Carmina
GRAU I TARRUELL, Joan E
GRIERA LLONCH, Maria del Mar
IBÁÑEZ FUENTES, Marta A H
IZARD BADIA, Rafael U H
IZARD GRANADOS, Isabel A
JUNYENT CARRERAS, Eugeni
LACALLE GALLARDET, Àngel A
LAUDO CORTINA, David

E

LLEONART SILVESTRE, Antoni
LLEONART SILVESTRE, M. Mercè U H
LLONCH ANDREU, Joan
LLONCH CASANOVAS, Montserrat E
LLONCH SOLER, Jordi U
LÓPEZ NAVARRO, Tomàs E H (2)
LUQUE I FERNÁNDEZ, Rafael H
LUSA MONFORTE, Guillermo E H
MACIÀ GUILÀ, Francesc U
MACIÀ MERCADÉ, Joan E H
MALET I LLADÓ, Antoni H
MARCÈ ESPUÑES, Maria Concepció H
MARCET I MORERA, Joan
MARCOS MORAL, Ferran
MAS GUITERAS, Josep
MASAGUÉ TORNÉ, Josep M. U H
MASJUAN BRACONS, Eduard
MASOLIVER GARCIA, Jaume
MAYOR FARGUELL, Xavier U
MERCADÉ VERGÉS, Jaume A H
MESTRE GONZÁLEZ, Jordi
MESTRES QUADRENY, Ramon C
MOLINS NUBIOLA, Miquel
MOLINER PRADA, Antoni H
MONTSERRAT RIBAS, Salvador C
MOYÀ SOLÀ, Salvador H
OBIOLS ARDERIUS, Pere C
OLIU CREUS, Josep E
OLIVER PUIGDOMÈNECH, Joan H
PADRÓS ENAMORADO, Jaume E H
PEÑARROYA TRENCH, Antoni
PERA I ISERN, Joaquim
PÉREZ CALVO (Paulí), Lluís
PINO PRUNA, Jordi U (3)
PINYOT GARRÓS, Joan H
POZO GONZÁLEZ, Jose A.
PRAT CARVAJAL, Enric
PUIG USTRELL, Pere H
PUJOL CAPDEVILA, Jaume C
QUINTANA PETRUS, Antoni A
RAFEL ABAD, Montserrat A
RELAT TARRATS, M. Teresa U
RENOM PULIT, Carme
RIBÉ MONGE, Genís H
RIOS FIGUEROLA, Mercè U H
RIPOLL PEÑA, Josep M. A
ROCA FABREGAT, Pere H

H
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ROVIRA ESTEBAN, Josep Ricard
SABORIDO CAMPS, Joan U E
SALLÈS ROCA, Elisabet
SALVADOR PADROSA, Montserrat A
SAMARRA AROZA, Màrius
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Miquel H
SANTAFÉ LLOPIS, Josep Vicenç U
SANZ DATZIRA, Josep
SAUQUET LLONCH, Montserrat
SAURÍ PUJOL, David U
SELLENT ARÚS, Joan A
SERRANO BLANQUER, Jordi H
SISCART FERRER, Carles C
SOBREGRAU FERNÁNDEZ, Pere C. U
SOLEY JUNOY, Salvador A
SOLEY MANUEL, Clara A
SOLEY MANUEL, Xavier E H
SOROLLA EDO, Albert E
SUÁREZ VILA, Carme
SUBIRANA REBOLLOSO, Lluís A
TORRUELLA COMERMA, Dionís E
TRIAS PAREJA, Margarida
UDINA I ABELLÓ, Manel
URETA I BUXEDA, Josep Maria
VEGA I CASTELLVÍ, Joan U C
VIDAL PALET, Pere
VILARDELL RIERA, Immaculada E
VILARRUBIAS GARCIA, Elisenda
VILLALBA I VILÀ, Dionís

MEMBRES PROTECTORS
H

H

(1) Josep Casol Vicedo va morir el 20 de gener de
2011; era membre de la Fundació des de l’1 de
juny de 2007.
(2) Tomàs López Navarro va morir el 15 de maig de
2011; era membre de la Fundació des del 16 de
febrer de 1989.
(3) Jordi Pino Pruna va causar baixa voluntària el 29
de setembre de 2010; era membre de la Fundació des del 26 de juliol de 2002.

A

Secció d’Arts i Lletres

U

S ecció d’Urbanisme, Territori,
Geografia i Patrimoni Arquitectònic

E

Secció d’Economia i Ciències Socials

H

Secció d’Història i Arqueologia

C

Secció de Ciència i Tecnologia
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BARCONS FREIXAS, Llibert
BOSSER ROVIRA, Miquel
BORGUÑÓ CASABAYÓ, Joan G.
BOY TORRAS, Mariano
BUSQUETS GRUART, Joaquim
DOMEDEL APARICIO, Bautista
DURAN BARRIONUEVO, Lluís
FOS VIECO, Miquel Àngel
GABARRÓ BADIA, Ramon
GARCIA-PLANAS VILARRUBIA, Josep M.
GARCIA RICART, Jaume
GARRIGA GUSI, Francesc
GENERÓ DOMÈNECH, Lluís
HAYAUX, Annie (1)
LLONCH SOLER, Francesc
MANICH DURAN, Marc
MAÑERO CONSTRUCTOR, SL
MASCLANS SASTRE, Miquel
MONÈS GINER, Antoni (2)
MONÈS FARRÉ, Antoni (2)
SALA SERRA, Antoni (3)
IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE SABADELL
(1) Annie Hayaux, vídua de Pere Roca Garriga, es dóna d’alta com a membre protector en data 10 de març
de 2011.
(2) Antoni Monès Giner va morir el 28 de setembre de 2010. A partir del 24 de novembre de 2010 el substitueix el seu fill Antoni Monès Farré.
(3) Antoni Sala Serra va morir el 5 de juliol de 2011; era membre protector des del 2 de novembre de 1978.

Fundació Bosch i Cardellach

