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Carta del president

Sr. Ángel Sáez
President Fundació 
Bosch Aymerich.

Aquest any 2019 ha estat important 
per a la Fundació ja que hem assolit 
una sèrie de fites rellevants per a 
nosaltres.

Hem incrementat molt considerable-
ment els Fons Dotacionals de la 
Fundació, el que ens dona una 
major solidesa patrimonial i ens 
permet afrontar el futur amb més 
garanties, a més d’incrementar el 
nostre potencial a futur per a realit-
zar més activitats destinades als 
fins fundacionals.

Així mateix hem estrenat nova 
imatge corporativa i una nova web, 
a fi d’adaptar-les als temps actuals i 

fomentar tot el relacionat amb la 
transparència i el bon govern corpo-
ratiu. 
Els animo a visitar el nostre web: 
www.fundacioboschaymerich.org

Finalment, i no per això menys im-
portant, hem continuat amb les acti-
vitats destinades als fins fundacio-
nals amb la tercera edició de les 
beques per als estudiants residents 
als municipis d’Alp, Das, Urús i 
Bagà que tant bona acollida estan 
tenint. 

Continuant amb la intenció de donar 
a conèixer la vida i obra del nostre 
fundador es va organitzar una 

exposició junt amb el COAC de 
Figueres on es van exposar algunes 
de les obres d’en Josep Maria 
Bosch Aymerich dutes a terme a la 
província de Girona, i també es va 
inaugurar l’espai Bosch Aymerich al 
complex residencial Cap sa Sal.

Estem molt il·lusionats de cara al 
proper any 2020 ja que en el darrer 
patronat d’aquest any 2019 vàrem 
aprovar 30 projectes que endega-
rem el proper any i fins el 2022. En 
un apartat específic d’aquesta 
memòria podran veure el llistat de 
projectes aprovats. 

Seguim fent camí

 

Hem incrementat molt considera-
blement els Fons Dotacionals de 
la Fundació.

Estrenem nova imatge 
corporativa i una nova web: 
www.fundacioboschaymerich.org

Es va organitzar una exposició amb 
el COAC de Figueres amb obres 
d’en Josep Maria Bosch Aymerich.
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Patronat 
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La composició del 
Patronat que actualment 
consta en el registre de 
Fundacions de la Generali-
tat, es el següent:

Comissió permanent

Sr. Antoni Bosch
Sra. Elena Cabarrocas 
Sr. Àngel Dutras

Gerencia

Sr. Rafael Faus
President

Sr. Angel Sáez

Vice-president

Sr. Xavier Nolla

Secretari

Sr. Antoni Bosch

Vocals

Sra. Elena Cabarrocas 
Mn. Ramon Corts
Sr. Àngel Dutras
Sr. Andrés Escarpenter 
Sr. Ricard Huguet
Sr. José Ramón Moras 
Sr. Josep Maria Pujol 
Sr. José Antonio Pérez 
Sra. Montserrat Ribó

Patronat
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Activitats per al
compliment de
finalitats 2019 

Educació
Cultura
Arquitectura
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Educació
Cultura
Arquitectura 
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Tercera edició de beques 
Fundació Bosch Aymerich  
pels habitants dels municipis 
d’Alp, Das, Urús i Bagà.

ACF 2019: Educació

Per tercer any es va procedir a la 
signatura del conveni de col·labora-
ció entre la Fundació Privada 
Bosch Aymerich i la Fundació Ban-
cària Caixa d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona, “la Caixa” per a la con-
cessió de beques d’estudi per es-
tudis de grau mitjà o superior i dels 
estudis universitaris de grau dels 
habitants dels municipis d’Alp, Das 
i Urús i Bagà.

El conveni es va signar el 26 de 
Novembre del 2018, assistint per 
part de la Fundació els Srs. Xavier 
Nolla (VicePresident i Director de 
Masella), Antoni Bosch (Secretari) 
i les Sres. Elena Cabarrocas (Vocal 
i membre de la Comissió Perma-
nent de la Fundació) i Maite Martí 
(Directora Comercial de Masella), i 
per part de la Fundació Bancària La 
Caixa els Srs. Jaume Masana (Di-
rector Territorial de Catalunya) , i 
els Srs. Jordi Porta (Director de 
Zona) i Marc Porta (Director d’Ofi-
cina).

L’objectiu de les beques és ajudar 
a fomentar la millor formació dels 
habitants de la comarca de la Cer-
danya com a mitjà per a poten-
ciar-ne el seu desenvolupament 
futur mitjançant una població més 
preparada. És també un dels objec-
tius de la Fundació Privada Bosch 
Aymerich el retornar via ajudes, a 
les poblacions allà on hi és pre-
sent, mitjançant l’activitat 

empresarial de les seves empre-
ses, part dels beneficis obtinguts 
per l’activitat d’aquestes.

En aquesta edició es van presentar 
42 sol.licituds de les quals es van 
atorgar 20 beques amb una nota 
mitjana dels expedients de 7,58 i 
un valor total de 40.000 euros en 
beques atorgades. 

En l’acte de lliurament hi van parti-
cipar dels patrons de la Fundació 
Privada Bosch i Aymerich, directius 
de Masella i de Caixa Bank, dels 
alcaldes d’aquests municipis, del 
President del Consell Comarcal de 
la Cerdanya i del Conseller de Te-
rritori i Sostenibilitat de la Generali-
tat de Catalunya, el Sr. Damià 
Calvet, que amb el seu parlament 
va cloure l’acte. Entre els parla-
ments de l’acte es va lloar la inicia-
tiva de les beques-estudi de la Fun-
dació, a  la vegada que es va glos-
sar la figura de Josep M Bosch 
Aymerich, cofundador de Masella 
que predicava en l’exemple en la 
cultura de l’esforç. Així que fidel als 
principis de l’impulsor de la Funda-
ció, en els parlaments totes les 
autoritats van emplaçar a tots els 
joves guanyadors de la importància 
de l’esforç i la tenacitat en els estu-
dis per tal de garantir bons profes-
sionals que en el futur seran el 
millor actiu per la Cerdanya i el 
Berguedà.

En aquesta edició es van presentar 42 sol.licituds 
de les quals es van atorgar 20 beques amb una 
nota mitjana dels expedients de 7,58 i un valor 
total de 40.000 euros en beques atorgades.
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Educació
Cultura
Arquitectura 



11F B A

Exposició COAC Alt Empordà
Josep Mª Bosch Aymerich.

La prolífica trajectòria d’un visionari exposada
a la delegació de l’Alt Empordà del COAC

ACF 2019: Cultura-Arquitectura - Col·leccions COAC Alt Empordà

-Col·leccions COAC
Josep Mª Bosch Aymerich 

L’exposició va presentar una selecció de 
projectes de l’arquitecte, enginyer i empresa-
ri Josep Maria Bosch Aymerich, procedents 
de part del fons documental que la Fundació 
Privada Bosch Aymerich, gestora del seu 
llegat, cedeix a l’Arxiu Històric del COAC.

El dia  20 febrer de 2019 , la Delegació 
de l’Alt Empordà del Col·legi d’Arqui-
tectes de Catalunya (COAC) de Figue-
res, va acollir la inauguració de l’expo-
sició “Col·leccions COAC / Josep 
Maria Bosch Aymerich”. En concret, 
en aquesta itinerància, es va mostrar 
l’apartat «oci i turisme» que donà a 
conèixer, a través de maquetes, plà-
nols, dibuixos i fotografies, els projec-
tes de l’Hotel Cap Sa Sal a Begur 
(1955-1963), el projecte no realitzat 
del Flotel (hotel flotant) (1978), el Xalet 
per al Sr. Bloch, i l’estació d’esquí de 
Masella. Pirineu de Girona 
(1965-1967).

L’acte va comptar amb la conferència 
inaugural del  Sr. Roger Subirà, arqui-
tecte i comissari de  l’exposició, que 
va fer un repàs de la trajectòria profes-
sional de Bosch Aymerich, arquitecte,  
enginyer i empresari
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L’exposició que es va inaugurar el 8 
de novembre de 2018, a la sala d’ex-
posicions del COAC a Barcelona, 
presentava la seva figura i l’obra de 
Bosch Aymerich en el conjunt de 
l’arquitectura del segle XX al nostre 
país. I ho feia a través de quatre 
grans apartats: «grans clients», «pai-
satges corporatius», «oci i turisme» i 
«serveis socials». La mostra es va 
fer a partir d’un recull de maquetes, 
plànols, dibuixos i fotografies selec-
cionades entre el conjunt documen-
tal que la Fundació Privada Bosch 
Aymerich va cedir a l’Arxiu Històric 
del COAC.

La seu de Figueres va mostrar l’apar-
tat d’oci i turisme el qual es situa en 
els anys centrals de l’obra de Bosch 
Aymerich que coincideixen amb la 
gran explosió de la indústria turística 
a l’Estat espanyol.
Entre aquests projectes s’observa 
més diversitat estilística i més lliber-
tat formal. Projectes plens d’optimis-
me que inclouen rareses i curiositats 
com un gran complex turístic flotant 
amb una arquitectura clarament 
influenciada per les arquitectures 
utòpiques de la dècada dels seixanta 
d’Archigram.
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-

També s’hi van exposar grans 
complexos turístics amb interes-
sants conjunts arquitectònics de 
creixement orgànic i desplega-
ments espacials, especialment a 
la Costa del Sol andalusa, com 
era propi de les dècades dels 
seixanta i setanta, barrejats amb 
elements de les arquitectures 
vernacles mediterrànies.

En aquest espai si van destacar 
obres com:

Hotel Cap Sa Sal, Begur (1955-1963

Estació d’esquí de Masella, Pirineu de Girona 
(1965-1967)

El caràcter topogràfic i massiu 
d’aquesta arquitectura, en la qual 
Rubió i Tudurí col·laborà com a 
paisatgista i Josep Guinovart com 
a muralista, mostra un dels exem-
ples més clars d’un primer moment  
del desenvolupament turístic al 
nostre país.

Xalets
Molts dels seus habitatges unifamiliars corresponen a segones residències i consti-
tueixen alguns dels exemples més reeixits de la seva arquitectura, fins al punt que algu-
nes d’elles van entrar al catàleg d’arquitectura moderna del Docomomo Ibèric.

Josep Maria Bosch Aymerich 
(1917-2015) va ser un estudiant 
brillant. Va simultaniejar els estudis 
d’enginyeria i arquitectura —aca-
bats en temps rècord— amb la 
direcció de l’acadèmia Humet de 
reforç a estudiants.
Els èxits com a estudiant li van 
donar l’oportunitat de ser delegat 
de l’Institut Nacional de la Indústria 
als Estats Units, on va completar la 
seva formació al Massachusetts 
Institute of Technology i va coincidir 
amb les principals figures del movi-
ment modern.
El 1947 va retornar a Barcelona 
com a director tècnic industrial de 
la Zona Franca, on va tenir un 
paper clau en l’establiment de la 
fàbrica SEAT a la ciutat.
El 1953 es va associar amb Frede-
ric H. Harris —gegant americà de 
l’enginyeria responsable d’instal·la-
cions petrolieres al Golf Pèrsic—i 
va crear Harris Bosch Aymerich 
SA, amb qui va dur a terme obres 
com la xarxa d’autopistes del País 
Basc, el pantalà del Port de Barce-
lona o les bases americanes.
També va fundar empreses i institu-
cions com l’Institut d’Estudis 

Nord-americans o el Banco Madrid.
Malgrat tenir dificultats per accedir 
a grans encàrrecs a Catalunya, va 
deixar edificis notables com l’Hotel 
Cap Sa Sal a Begur, el conjunt 
d’habitatges per a treballadors de 
la Seat al passeig de la Zona 
Franca, l’Institut d’Estudis 
Nord-americans a la Via Augusta, 
la clínica L’Aliança o la seu de l’em-
presa química Hoechst a la Traves-
sera de Gràcia, tots quatre a Bar-
celona. D’altra banda, alguns dels 
projectes clau de la seva trajec-
tòria, com un gratacel a la plaça 
Catalunya, no van veure mai la llum 
per oposició del govern local.
Com a promotor, va ser pioner en 
la importació a l’Estat espanyol del 
model americà de suburbi extensiu 
residencial a sectors com La Mora-
leja. També va ser una figura clau 
del desenvolupament turístic de la 
costa espanyola, especialment al 
sud d’Espanya o al Pirineu català, 
on fundà l’estació d’esquí de Ma-
sella. Fins a la seva mort, la seva 
taula era plena de grans projectes, 
com els de barris de promoció 
pròpia a Madrid, Manchester o 
Londres.

Un personatge excepcional en el 
panorama arquitectònic del 
segle XX a Catalunya
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Creació de l’espai 
Bosch Aymerich a Cap Sa Sal

La unió del seu creador
i la seva obra

ACF 2019: Cultura-Arquitectura - Creació de l’espai Bosch Aymerich a Cap Sa Sal

-

El dia 27 de setembre es  va inaugu-
ra l”Espai Bosch Aymerich”, al com-
plex residencial de Cap Sa Sal. 
L’acte que va coincidir amb la troba-
da anual dels arquitectes de la de-
marcació de Girona COAC, va 
comptar amb les intervencions del 
president de la comunitat, el Sr. 
Xavier- García Milà, que va fer una 
presentació de la història de Cap Sa 
Sal , el Patró de la Fundació, el Sr. 
José Antonio Pérez Melón, que va 
fer una menció a la figura del seu 
creador i per part de la demarcació 
del COAC de Girona el seu presi-
dent, el Sr. Marc Riera i l’alcadessa 
de Begur, la Sra. Maite Selva. 

Cap Sa Sal, es troba a la costa 
de Begur, on el 4 de juliol de 
1963, després de 8 anys de 
grans obres donat el caràcter 
topogràfic i massiu d’aquesta 
arquitectura, es va inaugurar un 
hotel de luxe.
Aquesta obra pertany al període 
dels anys centrals de l’obra de 
l’arquitecte Josep Ma. Bosch 
Aymerich, que es corresponen 
amb la gran explosió de la indús-
tria turística a l’Estat Espanyol
Aymerich, que es corresponen 
amb la gran explosió de la indús-
tria turística a l’Estat Espanyol

La creació de l’Espai Bosch Ayme-
rich neix de l’interès per part dels 
membres de la Comunitat de Propie-
taris que ha volgut crear un espai 
que faci que el CREADOR i la seva 
OBRA romanguin de per vida units

La Comunitat disposa de plànols ori-
ginals presentats a l’ Ajuntament i 
que van ser respectats a la seva  
construcció , també disposa d’un 
ampli dossier fotogràfic de les dife-
rents fases de construcció de  l’edifi-
ci, algunes de les quals s’han inclòs 
a l’Espai Bosch Aymerich. La Funda-
ció Bosch Aymerich ha aportat la 
reproducció de la maqueta de Cap 
Sa Sal, per tal que sigui exposada 
conjuntament amb els plànols i foto-
grafies de l’arxiu de la comunitat.
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Cap Sa Sal es va concebre com a un 
hotel de luxe, on s’hi van allotjar 
grans figures de l’època com, la 
ex-emperadriu Soraya (esposa del 
Sha de Pèrsia), artistes de renom 
internacional, com l’actor Rock 
Hudson o el músic Xavier Cugat, 
actuacions de Júlio Iglesias o Ra-
phael. La seva imatge i el seu renom 
van fer que fos escenari de rodatge 
de pel·lícules de l’època, com “El 
turisme és un gran invent”, “La dina-
mita està servida” o “Some girls 
do”, entre d’altres. A partir de 1979, 
l’hotel va haver de canviar la seva 
activitat, donat el seu estat econò-
mic, va ser llavors quan es va propo-
sar un nou pla de negocis i l’edifici 
es va reconvertit en un complex resi-
dencial privat, que actualment està 
dirigit per la seva pròpia comunitat 
de propietaris. 50 anys després, l’as-
pecte de la seva imponent façana 
sobre el penya segat on es troba 
situat, a l’inici de la Reserva Marina 
de Ses Negres, segueix essent el 
mateix, tot i que la seva activitat s’ha 
vist transformada.
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Aplicacions a
fins fundacionals
aprovades pel
2020-2022
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Aplicacions a fins fundacionals aprovades pel 2020-2022

Seguim fent camí per assolir els 
objectius d’obra fundacional de la 
Fundació Bosch Aymerich per a la 
creació, foment i desenvolupament 
d’activitats d’interès general, prefe-
rentment dins del territori de Cata-
lunya, relacionades amb el món de 
les Arts, la Cultura, les Ciències, 
l’Esport, la Salut, el foment de la 
qualitat de vida de persones de la 
tercera edat, la formació i/o educa-
ció en el lleure de la Joventut, l’Ar-
quitectura i l‘Urbanisme. 

Per a la convocatoria d’ajuts per al 
2019-2020, la Fundació Bosch Ay-
merich va rebre 46 sol·licituds d’en-
titats i més de 80 projectes de dife-
rents àmbits, que van ser analitzats 

Es van seleccionar un total de 29 
projectes, amb l’aval dels patrons 
de la Fundació. L’aprovació dels 
projectes s’ha realitzat en funció a 
l’àmbit de pertinença, d’acord amb 
el compliment dels estatuts d’obra 
fundacional de la Fundació Privada 
Bosch Aymerich 

Inversió a fins fundacionals
aprovades pel 2020-2022 

Projectes aprovats per a la convocatoria 2019-2020 per categories:



Arquitectura
Parroquia de la Concepció     Projecte obres de reforma.
Escola Bac de Cerdanya      Millores equipaments de l’escola. 
Col·legi Monterols   Ajudes per reforma.

Art
Liceu  Projecte dìl·luminació vitralls wagnerians. 

Cultura
Liceu  Ópera participativa “El Monstre al laberint” 
FBA    Catalogació Arxiu Esplugues. 
FBA    Llibre i obra de Josep Mª Bosch Aymerich. 

Educació
UIC   Dotació per cátedra d'investigació sobre empresa familiar: Jordi de Juan Casadevall 
Col·legi Monterols      Beques pera 4 estudiants
Barcelona lnstitute of Science and Technology (BIST)    Fellows Bosch Aymerich. Captació 
de talent pera la recerca i la docencia d'Excel-léncia en medicina i medi ambient.
Projecte Home  Horitzó 2022: Innovació i eficiència a Projecte Home Catalunya 
Grup  Som  Via: Via  Assistencial   Centre Residencial Viladrosa
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Aplicacions a fins fundacionals aprovades pel 2020-2022



Esport
Escola Llums del Nord      Beques per a finançar Setmana Blanca alumnes.
Institut Pere Borrell de Puigcerdà     Beques per a finançar Setmana Blanca alumnes. 
Escola Bac de Cerdanya  Beques per a finançar Setmana Blanca alumnes.
Club d’esquí familiar   Beques per a finançar part dels forfaits  de les  famílies.
FBA   Centre  d’Alt  Rendiment  Bosch  Aymerich a La Collada.

Gent Gran
STIMA   Beques Josep Mª Bosch Aymerich per a la promoció i autonomía de les persones 
majors de 65 anys. 

Gent Jove i família
FANOC    Dotació de finançament per l'estada de 40 families nombroses a esquiar amb for-
faits i estades als hotels del Grup Bosch Aymerich 
ELF - European Large Families   Projecte de la tarja europea per les famílies nombroses i 
xarxa de municipis europeus per les famílies nombroses.  
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Aplicacions a fins fundacionals aprovades pel 2020-2022



Salut
Fundación FERO    Esponsorització de la beca FERO.
Grup Som Vía:Fundació Via Activa    Programa: Ments Despertes. 
IDIBGI    Replicació cromossómica per al tractament tumoral -lnstitut d'lnvestigació 
Biomédica Dr. Josep Trueta de Girona.
Hospital Clínic    Nou assaig clinic amb 1O pacients.
AcidH  Estudi de recerca clínica amb persones amb persones amb intel·ligéncia límit.
Fundació Miquel Valls  Atenció a malalts d'ELA i les seves families.
CHAC Fundación   Finançament de despeses de recerca.
Associació per a la Recerca i Assistència Sanitària en el Medi Natural  Beques per a for-
mació en assistència sanitària de muntanya i publicació de dos llibres en Medicina de Muntanya 
del Dr. Enrich Subirats 
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Aplicacions a fins fundacionals aprovades pel 2020-2022
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Comptes
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Actiu no corrent         
Actiu corrent          

Ingressos           
Despesses           

Capital dotacional        
Resta patrimoni net       
Passiu no corrent        
Passiu corrent          

TOTAL actiu             

RESULTAT exercici           

TOTAL passiu            

      117.337.380 €
       14.912.380 €
       

      403.965 €
          -381.586 €
       

    124.273.919 €
       7.889.448 €
            44.000 €
            42.393 €

       

              132.249.760 € 

                22.379 € 

       132.249.760 € 

Balanç

Compte de resultats

Dades resumides per memòria.

La Fundació Bosch Aymerich 
cumpleix les seves finalitats amb 
els ingresos de la gestió del seu 
patrimonio. Les ajudes monetàries 
que concedeix la fundació provenen 
únicament dels ingresos pels rendi-
ments del seu patrimoni i dels divi-
dends de les empreses del Grup.
 
La Fundació no rep cap clase 
d’ajuda externa, ni subvencions 
ni privades, ni públiques.



  

Fundació Bosch Aymerich 
fundacioboschaymerich.org

C/ Caravel·la La Niña, 12 7è A
08017 Barcelona
T. + 34 933 012 222
F. + 34 933 023 881
info@fundacioboschaymerich.org

Impulsem la teva iniciativa.


