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LL''obrobra del «visionari» Josep M.a del «visionari» Josep M.
Bosch s'Bosch s'exposa al Col·legiexposa al Col·legi
d'd'ArArquitectes de l'quitectes de l'Alt EmporAlt Empordàdà
L'arquitecte gironí va ser l'autor del projecte de l'hotel Cap Sa Sal de Begur i va portar a 
terme obres com la xarxa d'autopistes del País Basc

21.02.2019 | 00:33

La delegació de l'Alt Empordà del Col·legi

d'Arquitectes de Catalunya (COAC) va inaugurar

https://www.diaridegirona.cat/cultura/2019/02/21/lobra-del-visionari-josep-m/964018.html
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ahir una exposició que revisa la trajectòria i treu a

la llum maquetes, plànols, dibuixos i fotografies de

l'arquitecte Josep Maria Bosch Aymerich,

considerat «un visionari», molt influent en el camp

de l'oci i el turisme amb projectes com 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 el complex turístic de la Masella, a Das i

Alp (1965-1967).

L'acte va comptar amb la conferència inaugural de

Roger Subirà, arquitecte i comissari de l'exposició,

que va repassar la trajectòria professional de

Bosch Aymerich, arquitecte, enginyer i empresari, nascut a Girona l'any 1917 i mort a Barcelona el 2015.

Titulada Col·leccions COAC / Josep Maria Bosch Aymerich, l'exposició es va inaugurar el desembre

passat a la sala d'exposicions del COAC a Barcelona, per presentar l'obra de Bosch Aymerich en el

conjunt de l'arquitectura del segle XX.

La mostra pivota entorn de quatre apartats: «grans clients», «paisatges corporatius», «oci i turisme» i

«serveis socials», i parteix de la documentació que la Fundació Privada Bosch Aymerich va cedir a

l'Arxiu Històric del COAC.

A Figueres l'exposició mostra l'apartat d'oci i turisme que coincideix amb els anys centrals de l'obra de

Bosch Aymerich, en el moment de la gran explosió de la indústria turística a l'Estat espanyol.

Segons explica el Col·legi d'Arquitectes en un comunicat: «És entre aquests projectes on trobarem més

diversitat estilística i més llibertat formal. Són projectes plens d'optimisme 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».

Un personatge excepcional

Estudiant «brillant», va completar la seva formació als Estats Units, al Massachusetts Institute of

Technology i va coincidir amb les principals figures del moviment 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 Frederic H. Harris, amb qui va dur a terme obres com la xarxa d'autopistes

del País Basc, el pantalà del port de Barcelona o les bases americanes. Un projecte de gratacel a la

plaça de Catalunya, a Barcelona, no va veure la llum.

Josep M. Bosch, amb la maqueta de l´hotel Cap Sa Sal de Begur.

foto postiusfoto postius
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El restaurant El Roser  de l’Es-
cala serà, aquest dissabte a les 
del vespre, el següent escenari de
la campanya Sopars Maridats,
promoguts per la Cuina del Vent i
la Cuina de l’Empordanet amb la
complicitat de vint-i-tres cellers
de la DO Empordà. Durant l’àpat,
tots els plats que se serviran esta-
ran acompanyats per vins del ce-
ller Gerisena de Garriguella. 

El Roser  proposa un menú
amb un aperitiu a base de tomates

amb cítrics i anxoves. Com a plats
principals destaquen una amani-
da de verat, verdures, poma i
miso; rap amb ravioli de bou de
mar i marisc; pollastre amb gam-
bes i llom de cérvol amb mores i
remolatxa. De postres se servirà
xocolata i cacau. El preu d’aquest
creatiu menú és de  euros i per
assistir-hi cal fer la reserva trucant
al   .

Arrencada a El Molí
La campanya va iniciar-se el pas-
sat  de febrer en dos restaurants
diferents: Aurum de Platja d’Aro i
El Molí de Pont de Molins. En
ambdues propostes es van mari-
dar els plats amb vins dels cellers
Hugas de Batlle de Colera i Vinyes
dels Aspres de Cantallops.

REDACCIÓ L’ESCALA/PONT DE MOLINS

El restaurant El Roser 2
de l’Escala, nou escenari
dels Sopars Maridats 

Els plats de l’àpat, que es
fa divendres, es maridaran
amb vins del celler
Gerisena de Garriguella

EMPORDÀ

El primer Sopar Maridat va tenir lloc a El Molí de Pont de Molins.

Unes tres mil tapes es van servir
aquest passat dissabte a l’Street
Food Winter de Llançà. Aquesta
xifra suposa, segons fonts de l’àrea
de Turisme de l’Ajuntament, or-
ganitzadors de l’acte, «tot un rè-
cord» i evidencia «la plena conso-
lidació» d’aquesta proposta ludi-
cogastronòmica al municipi.

Les tres mil tapes que es van
poder degustar a Llançà, a l’enve-
lat de la festa major i que, en breu,
acollirà el Carnaval, van ser elabo-
rades pels xefs dels deu restau-
rants locals que es van sumar, en

aquesta ocasió, a la proposta. Des
de Turisme evidencien que el se-
cret d’aquest èxit és que «hi ha
molt bon rotllo entre tots els res-
taurants» i que, finalment, l’Street
Food esdevé «una festa per a tots».

Una festa que no es van voler
perdre centenars de persones,
tant veïns de Llançà com un gran
nombre de visitants provinents de
fora el poble, sobretot, com es
destaca des de Turisme, molts
francesos. Així, ja des de les  de
la tarda, quan varen obrir les por-
tes, l’espai es va omplir de gom a
gom. I així, fins ben passada la

mitjanit. Amenitzant l’activitat, no
hi va faltar la bona música en di-
recte de fins a tres formacions di-
ferents que van transmetre «molt
bon ambient». 

«Coses especials» a l’estiu
La propera cita de l’Street Food
arribarà els mesos d’estiu. Com
expliquen els organitzadors, ja es-
tan pensant «coses especials» per
a aquesta edició estival, molt més
potent, quant a pol d’atracció, que
la d’hivern. En aquest sentit,
l’Street Food Summer es fa a la
Gola, a l’aire lliure.

CRISTINA VILÀ LLANÇÀ

L’Street Food Winter bat 
el rècord amb tres mil tapes
L’Àrea de Turisme de Llançà valora positivament l’assistència de públic

FRANCESC AGUILERA

Tan bon punt les portes van obrir, l’envelat, decorat per a l’ocasió, es va omplir de gom a gom.

Molta emoció, i també agraï-
ment, entre els vuit joves rosincs,
d’entre  i  anys, que han par-
ticipat en la creació de la cançó No
tot s’hi val i el videoclip que
l’acompanya i que centra la setena
campanya de conscienciació «Per
Carnaval no tot s’hi val» impulsa-
da per l’Ajuntament. La presenta-
ció del videoclip es va fer la setma-
na passada en una sala de plens
presidida per l’alcaldessa de Ro-
ses, Montse Mindan, set regidors
del seu equip i nombrosos repre-
sentants de l’àrea de Joventut,
coordinadors del projecte, i de la
Guàrdia Urbana i Mossos d’Es-
quadra. «La lletra reflecteix allò
que sentim els joves, s’ha de saber
que tot allò que facis té conse-
qüències», van dir alguns d’ells.

El videoclip, molt fresc i diver-
tit, rodat íntegrament a Roses, es
va començar a gestar el passat no-
vembre a partir d’un càsting «a ce-
gues» al qual es van presentar
«sense saber ben bé què anaven a
fer». El videoclip, que ja s’està di-
fonent per les xarxes, es va acabar

de concloure pocs dies abans de
la presentació oficial. El missatge
segueix incidint en la idea que
«cadascú ha de posar-se límits du-
rant el Carnaval» i sobretot que cal
frenar la violència masclista i els
abusos, tant sexuals com de dro-
gues, abusos que els mateixos jo-

ves van assegurar n’havien estat
testimonis. Montse Mindan, que
va felicitar efusivament els joves,
va assegurar que malgrat que to-
tes les campanyes «han estat un
èxit, cal seguir treballant en la pre-
venció».

Aquesta setmana, prèvia al
Carnaval, que se celebra del  de
febrer al  de març, la campanya
arriba als instituts rosincs. A dife-
rència d’anteriors edicions, s’ha
convocat els joves estudiants de
r i t d’ESO a visitar el CAR, on
se’ls impartirà una xerrada i po-
dran veure una exposició que re-
passa les anteriors campanyes.
També està previst, com altres
anys, un passi obert divendres a
les  del vespre, al mateix CAR. 

Ulleres per renovar la mirada
D’altra banda, dins la campanya
d’aquest any també s’ha fet el ti-
ratge de . ulleres de sol de
plàstic, de color morat, que es re-
partiran gratuïtament. El missat-
ge és ben clar: «Cal veure el Car-
naval amb uns altres ulls». 

C. V. ROSES

Joves de Roses creen una cançó i protagonitzen un
videoclip per incidir, de nou, en els límits del Carnaval
La lletra, diuen, «reflecteix
allò que sentim, s’ha de
saber que tot allò que facis
té conseqüències»

CRISTINA VILÀ

Els joves, amb els representants locals i la pancarta de la campanya.

EMPORDÀ

INAUGURACIÓ
Exposició de Josep
M. Bosch, al COAC
LLOC: Seu del Col·legi d’Arquitec-
tes de Catalunya, a Figueres. DIA: 
Dimecres, a les 19.30 hores.

La seu del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya, a Figueres, acull aquest 
dimecres la inauguració de l’exposi-
ció itinerant Col·leccions
COAC/Josep Maria Bosch Aymerich. 
Es tracta d’una mostra que incideix 
en l’apartat oci i turisme i que dona 
a conèixer, a través de plànols, ma-
quetes, dibuixos i fotografies, els 
projectes de l’hotel Sa Sal a Begur, el 
xalet per al senyor Bloch, el com-
plex turístic de Masella, Das i Alp i el 
projecte no realitzat del Flotet. A 
l’acte assistirà l’arquitecte i comis-
sari de la mostra, Roger Subirà. RE-
DACCIÓ

PROPOSTA
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19 DIMARTS

CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Sortida  A les 8 h, als Aiguamolls, cens
d’ocells hivernants aquàtics a l’Empordà. Ins-
cripcions: 972454672.

FIGUERES
Retransmissió en directe del Ballet Don Qui-
xote  A les 20.15 h, als cinemes Las Vegas i als
Catcines.
Cinema  A les 20.30 h, a La Cate, cicle filmo-
xarxa: Sami Blood.

L’ESCALA
Cinema  A les 20 h, a la Biblioteca, comentari
de lectura La bona persona de Sezuan, a càrrec
d’Anna Casas.

VILAJUÏGA
Sortida  A les 15.30 h, a l’aparcament CAT
de Vilajuïga, IX Cens de Duc al Parc Natural de
Cap de Creus.

20 DIMECRES

CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Visita a l’Observatori Mas Matà  A les 11 h, a 
l’aparcament entrada per carretera Càmping 
Nàutic Almata.

FIGUERES
Lectura  A les 9.30 h, a la Biblioteca, club de 
lectura fàcil – Nivell inicial.
Exposició  A les 19.30 h, a la Delegació de l’Alt 
Empordà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
(COAC),  inauguració de l’exposició  Col·leccions 
COAC / Josep Maria Bosch Aymerich  .

ROSES
Grup de suport a l’alletament matern i a la 
criança, a càrrec de l’Associació Marones  A 
les 18 h, a Ca l’Anita.

21 DIJOUS

FIGUERES
Conferència  A les 19 h, a la Biblioteca, confe-
rència Aproximació a les Elegies de Bierville de
Carles Riba, a càrrec de Lourdes Godoy.
Presentació del llibre L’olor de la seva pell 
A les 19.00 hores, a la llibreria La Bookman
Inauguració de l’exposició Acompanyant lac-
tàncies Al centre cívic Creu de la Mà.
Cicle artista a la vista  Al teatre Jardí, de les
19 a les 21.00 hores, a càrrec de Marina Fita.
Projecció del film L’atelier A les 20.30 ho-
res, al cinema Las Vegas, dins el cicle de cinema
en versió original, organitzat per l’Escola Oficial
d’Idiomes i Diòptria. Entrada lliure.

LLANÇÀ
Club de lectura amb El mercader, de
Coia Valls.  A les 19.00 h, a la sala de confe-
rències.

ROSES
Xerrada.  A les 20.15 h, a Ca l’Anita,  conferèn-
cia sobre L’antic art de curar amb el Jin Shi
Jyutsu, a càrrec de la Montse González.

22 DIVENDRES

FIGUERES
Contes  A les 17 h, a la Biblioteca, contes per a
nadons amb Musinfant. Inscripció prèvia.
Xerrada  A les 20.15 hores,  a La Cate confe-
rència del mes, amb el títol: De Herschel a Hub-

ble: l'enigma de les nebuloses, organitzada per
la Societat Astronònica de Figueres. 
Conferència   A les 20.00 hores, al antics jut-
jats, conferència Rafel Ramis, president del Ca-
sino Menestral, a càrrec de Joan Armangué.
Teatre  A les 21 h, al Teatre Jardí, representa-
ció de l’obra Esmorza amb mi, d’Iván Morales.
Teatre  A les 23 h, al bar de La Cate, karaoke.

GIRONA
Inauguració de l’exposició de Dani Torrent i
Mercè Riba  A les 19.30 hores, a la galeria
d’Art Dual.

LA JONQUERA
Acta de presentació de la bandera de la XI
Divisió de l’Exèrcit Popular de la República
 Al Mume, a les 20.00 hores
Concert de Joan Isaac: Cançons de les revol-
tes del 68  Al Mume, a les 21.00 hores

L’ESCALA
Contes   A les 17.30 h, a la Biblioteca, biblio-
contes: De què s’ha disfressat el senyor Disba-
rat?, a càrrec de M. Dolors Ariué.
Escala, vila del llibre   A partir de les 16.30
hores, activitats en diferents espais del munici-
pi.
Sopar maridat   Al restaurant El Roser 2, so-

par maridat amb el celler Gerisena de Garrigue-
lla.

PERALADA
Concert de Mazoni A la sala Cotton Club, a
les 23.00 hores.

ROSES
Taller d'astrologia. 2n nivell. A càrrec de
Joan Comella A les 17.30 h, a l’Espai Cultural
de Ca l'Anita. Fins al  12 d’abril.

23 DISSABTE

FIGUERES
Inauguració exposició de l’artista Fat Gringo
 A les 10 h, a la sala d’exposicions de l’Oficina
Jove de l’Alt Empordà.
Contes   A les 11 h, a la Biblioteca, hora del
conte amb La maleta de les disfresses, a càrrec
de la Bleda.
Sermó   A les 12 h,  a  L’Església Adventista,
del carrer Sant Pau, 86, Joan Prat parlará de
Fer deixebles.
Xerrada   A les 16.30 hores, al cercle Sport xe-
rrada a càrrec del Lama Thubten Wangchen, so-

bre La importància de la salut i l’art d’acceptar,
organitzada pel Grup Iris.

LLANÇÀ
Club de lectura infantil   A les 10.30 h, club
de lectura infantil amb Matilda, de Roald Dahl.
Club de lectura infantil   A les 11.30 h, club
de lectura infantil amb La tomba misteriosa, de
Jordi Sierra Fabra.
Club de lectura infantil   A les 18 h, cinema
infantil: Jurassic World 2.

L’ESCALA
Escala, vila del llibre   Durant tot el dia, acti-
vitats en diferents espais.

PORTBOU
Xerrada   A les 18 h, a la Biblioteca, xerrada:
Violència de gènere al llarg de la història de la
literatura.

ROSES
Ball   A les 22 h, a La Ciutadella, ball amb
Xavi de Roses.

VILAJUÏGA
Concert   Al Centre Cívic Punt de Trobada, a
les 23.00 hores, actuació de l’artista Ângels Or-
tiz.

VILAMALLA
Carnaval infantil   Al Centre Cívic, a les 17.00
hores.
Desfilada de carrosses, sopar i discomòbil 
A partir de les 21.00 hores, al pavelló municipal.

24 DIUMENGE

CADAQUÉS
Fira de Brocanters   Durant tot el dia, al pas-
seig.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Cinema   A les 19 h, a la capella convent de
Santa Clara, projecció de El señor Ibrahim i
las flores del Corán.

FIGUERES
Vermut musical   A les 12 h, al bar de la Cate,
amb l’artista Kopil Roca.
Cinema   A les 17 h, a La Cate, cinema amb El
solterón y la menor.
Teatre   A les 18 h, al Teatre Jardí, espectacle
El Molino mon amour, a càrrec de Dolça Tardor.

LA JONQUERA
Jornada de portes obertes   Al Museu Me-
morial de l’Exili, de les 10.00 a les  14.00 hores.

LLANÇÀ
Ball   A les 18 h, al gimnàs de l’IES, ball amb
Joan Bram.

ROSES
Titelles: Via làctia. A càrrec de la Cia. El cau
de l’unicorn A les 12.00 hores, al Teatre.
Ball amb Duet Sharazan A les 18 h, a l’Espai
Cultural La Ciutadella.

PORTBOU
Sortida   A les 8.30 h, des de l’Ofcina de Turis-
me de Portbou, 11a ruta a peu Portbou-Cotlliu-
re. Inscripcions: 972125161 o turisme@port-
bou.cat.

25 DILLUNS

CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Club d’audició L’òpera al llarg del temps   A
la biblioteca, a les 19.30 hores, a càrrec d’Oriol
Casadevall.
Club del còmic   A la biblioteca, a les 19.30
hores, amb Lo que más me gusta son los mons-
truos, d’Emil Ferris.

FIGUERES
Club de lectura   A les 16.30, a la biblioteca,
amb Flor salvatge, de Mercè Cuartiella.
Club de lectura   A les 19.30, a la biblioteca,
amb L’amic de Praga, de Joan Manuel Soldevi-
lla.

FORTIÀ
Ball   A les 17.30, al Centre Agrícola Social,
ball amb Vives Veus.

RECOMANEM ASSISTIR A L’ESCALA, VILA DEL LLIBRE
La Vila del Llibre de l’Escala s’estrena aquest cap de setmana coincidint amb l’aniversari del naixement de Caterina Albert. Aquest festival lite-
rari d’hivern amb un mercat de més d'una trentena d'editors independents inclou un programa per a tots els públics: taules rodones literàries,

tallers d’oficis dels llibres, espectacles, recitals poètics o un «escape room», entre altres activitats.
LA SETMANA
ACTIVITATS

MERCATS SETMANALS
DILLUNS

Cadaqués i Colera

DIMARTS

Castelló d’Empúries i Figueres

DIMECRES

Llançà, Maçanet de Cabrenys i Sant Pere P.

DIJOUS

Figueres

DIVENDRES

El Port de la Selva i Portbou

DISSABTE

Empuriabrava, Figueres i Vilafant

DIUMENGE

Bàscara, l’Escala, la Jonquera i Roses

 Garrigàs es taca pel càncer infantil. Garrigàs ha celebrat aquest cap de setmana la segona Xocolatada Solidà-
ria per a la investigació del càncer infantil, organitzada per l'Associació Balcó Empordà, la Comissió de joves i l’AMPA
de l'escola. Sota el lema «Taca’t per càncer infantil», els organitzadors han recollit 725 euros gràcies a les aporta-
cions dels veïns, entitats i patrocinadors que es destinaran a l’hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. 

EMPORDÀ

EMPORDÀ

 Cinema. Dijous, al cine Las Ve-
gas, es projecta L’Atelier, dins el ci-
cle de l’EOI i Diòptria.

 Ian Gibson homenatja Machado. L’escriptor i humanista Ian Gibson
publica aquest dimarts Los últimos caminos de Antonio Machado. De Colliu-
re a Sevilla. El llibre és un «homenatge» a la figura del poeta.

ACN

EMPORDÀDIMARTS, 19 DE FEBRER DEL 201970
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El dijous 28 de febrer, l’Ateneu 

El concurs de grups emer-

Barcelonès acollirà l’acte institu-
cional de la cloenda de l’Any Car-
les Fages de Climent.  La conselle-
ra de Cultura, Laura Borràs, pre-
sidirà l’acte, que comptarà amb 
l’assistència del director de la Ins-
titució de les Lletres Catalanes, 
Joan-Elies Adell; el comissari de 
l’Any Carles Fages de Climent, 
Jordi Canet; la directora de la Cà-

gents de les comarques gironi-
nes, Destaca’t, obre el període 
d’inscripcions, que s’acaba l’11 
de març. Per consultar les bases, 
així com per inscriure’s al con-
curs, cal omplir el formulari de 
la pàgina web de l’esdeveniment: 
www.concursmusicajove.cat. 

LA FINAL. Destaca’t, que enguany 
arriba a l’11a edició, va néixer 
amb l’objectiu de promocionar 
grups novells de la demarcació. 

Redacció l FIgueres
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Cloenda de l’Any Fages a 
l’Ateneu Barcelonès

Obertes les inscripcions al 
concurs Destaca’t 2019

ANy FAges. el 28 de febReR a la sala oRiol bohigas

coNcurs. de música joves de les comaRques giRonines

Y

Y

tedra de Patrimoni Literari Ma-
ria-Àngels Anglada-Carles Fages 
de Climent de la Universitat de 
Girona, Mariàngela Vilallonga; el 
net de l’escriptor, Climent Carles 
Fages Torrents, i altres familiars. 
L’actriu Cristina Cervià condui-
rà l’esdeveniment, que  inclourà 
l’actuació musical d’Amadeu Ca-
sas i Erxart Casas  i una lectura de 
Les bruixes de Llers, a càrrec de 
l’Aula de Teatre de la Universitat 
de Girona. n

Es realitzaran diverses semifi-
nals a Olot i Caldes de Malavella, 
i el guanyador es decidirà a la fi-
nal, que se celebrarà a mitjans de 
maig a Girona. 

PreMIs. El premi del concurs és 
l’oportunitat de tocar a l’Acam-
pada Jove 2019, en el marc de la 
final interterritorial del concurs 
Música Jove. A més, com a nove-
tat a l’11a edició, el premi pel gua-
nyador de Destaca’t inclou també 
l’oportunitat de tocar com a grup 
teloner d’una banda de referència 
a la Sala La Mirona de Salt. n

fi de la CommemoraCió. l’acte està obert a tothom (18.30 h)

la mirona. els guanyadors podran actuar a la sala de Salt

HORA NOVA
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La Fundació Albert Tomàs i 
Bassols, amb seu social al mu-
nicipi de Llançà, ha publicat les 
bases per a la concessió d’ajuts a 
iniciatives culturals. Es tracta de 
dues categories d’ajuts: per a pu-
blicacions i per a activitats soci-
oculturals. Les dues modalitats 
han de tenir relació amb els ob-
jectius de la Fundació: «L’estudi, 
la recerca, la conservació, la pro-
moció, la valorització social i la 
difusió del coneixement del pa-
trimoni artístic, monumental, 
cultural i natural de l’Empordà».
Pel que fa a la primera beca, do-
tada amb 1.000 euros, es con-
sidera publicació tant l’edició 
de materials en suport paper o 
en suport digital. Per altra ban-
da, el projecte sociocultural, 
dotat amb 500 euros, ha de te-
nir caràcter públic i desenvo-

Redacció l LLANçà 

nn

lupar-se al llarg de l’any. Les ac-
tivitats i les publicacions s’han 
de desenvolupar en llengua ca-
talana. La concessió dels ajuts 
consta de dues convocatòries 
durant el 2019 amb les següents 
dates de terminis: el 31 de maig 
i el 30 de novembre, respectiva-
ment. Les bases i els formularis 
per sol·licitar els ajuts estan dis-
ponibles al web de la fundació: 
wwww.fundacioalbert.cat. 

BecA de recercA. La Fundació va 
crear una beca de recerca, l’any 
2018, dotada amb 8.000 euros. 
En la primera edició, es va ator-
gar la beca al treball «Poder po-
lític i mobilitat social a les viles 
de l’Empordà entre el darrer terç 
del segle XIV i inicis del segle 
XVI», presentat per Albert Rei-
xach i Sala. La beca té caràcter 
bianual i la propera convocatò-
ria tindrà lloc el 2020. n

Ajuts de la Fundació 
Albert Tomàs a 
iniciatives culturals

Beques. peR a publicacions i activitats sociocultuRalsY

«Artista a la vista» són un 

El XII Cicle Literatura Uni-

conjunt de classes impartides 
per agents del món teatral que 
organitza l’Aula de Teatre Edu-
ard Bartolí. Les persones parti-
cipants estan relacionades amb 
Figueres i l’Alt Empordà i el cicle 
s’emmarca dins la programació 
de Figueres a Escena. La sego-
na edició d’«Artista a la vista» 
consta de tres sessions. La pri-
mera, el dijous 21 de febrer, es-
tarà conduïda per la figuerenca 
Marina Fita, que parlarà de la 
tasca de producció teatral. En 
la segona, el dijous 14 de març, 
l’actor Ciscu Cruz impartirà 
un taller de percussió corporal 
i cant a cappella. En la darrera 
classe, el 2 de maig, el creador 
escènic Xavier Bobés introdu-
irà els assistents al teatre d’ob-
jectes. Tots els tallers són gra-
tuïts i s’impartiran al Teatre el 
Jardí de 19 a 21 h. Inscripcions a 
atebfigueres@gmail.com. 

versal de l’agrupació cultural 
Atenea comença l’1 de març 
amb la conferència «Jane Aus-
ten i l’inici de la novel·la moder-
na», a càrrec de l’escriptor i crí-
tic literari Sam Abrams.  La se-
güent, prevista pel 8 de març, 
serà «La innovació narrativa de 
Fred Vargas», que oferirà Nat-
halie Bittoun, responsable dels 
Estudis de Francès de la UOC. 
El professor de Literatura de la 
UdG parlarà, el 15 de març, de 
«La mort i la primavera: l’infern 
de Mercè Rodoreda». Clourà el 
cicle, el 22 de març, el profes-
sor de Literatura i escriptor Jo-
an Manuel Soldevilla amb la 
conferència titulada «El dia de 
Sant Joan a Barcelona, un mo-
tiu literari recurrent a la litera-
tura espanyola; de Cervantes a 
Carmen Laforet, Luis Romero, 
Juan Marsé i Eduardo Mendo-
za». Tindran lloc els divendres 
a la seu provisional del Casino 
Menestral, al carrer Poeta Mar-
quina de Figueres, a les 20 h. n
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teAtre. dijous 21

cIcLe. el mes de maRç

Y

Y

Marina Fita 
inaugura el 2n cicle 
‘Artista a la vista’ 
de l’Aula de Teatre

Torna el XII 
Cicle Literatura 
Universal de 
l’agrupació Atenea

Redacció l FIgueres

nn Aquest dimecres, 20 de fe-
brer (19.30 h), la delegació 
de l’Alt Empordà del Col·legi 
d’Ar-quitectes de Catalunya 
(COAC) inaugura «Col·leccions 
COAC / Josep Maria Bosch 
Aymerich». En concret, en 
aquesta exposi-ció itinerant, 
es mostra l’apar-tat «Oci i 
turisme», que dona a conèixer, 
a través de maquetes, plànols, 
dibuixos i fotografies, els 
projectes de l’Hotel Cap Sa Sal 
a Begur (1955-1963), el pro-
jecte no realitzat de l’hotel f lo-

tant, Flotel (1978), el Xalet per al 
Sr. Bloch i el complex turístic de 
la Masella, Das i Alp (1965-1967). 
L’època d’aquestes obres coin-
cideixen amb l’explosió de la in-
dústria turística a l’Estat. L’acte 
d’inauguració comptarà amb la 
conferència de Roger Subirà, ar-
quitecte i comissari de l’exposi-
ció, que repassarà la trajectòria 
professional de Bosch Aymerich 
(Girona, 1917 - Barcelona, 
2015), arquitecte, enginyer i 
empresa-ri. L’exposició es va 
inaugurar el desembre passat a 
la sala d’expo-sicions del COAC a 
Barcelona.  n

Y exPosIcIó. a la delegació de l’alt empoRdà del coac

Una mirada a la trajectòria 
de Josep M. Bosch Aymerich

BoSCH aYmeriCH. la mostra s’inaugura dimecres a figueres (19.30 h) HORA NOVA
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El desembre de l’any pas-
sat, la sala d’exposicions
del COAC a Barcelona pre-
sentava la figura i l’obra de
Josep Maria Bosch Ayme-
rich (Girona, 1917 - Barce-
lona, 2015) en el conjunt
de l’arquitectura del segle
XX al nostre país. Ho feia
com a merescut reconei-
xement a la gran trajectò-
ria de l’enginyer i arquitec-
te gironí, autor d’una obra
ingent que inclou més de
500 edificis projectats en
una quinzena de països i,
malgrat això, molt desco-
negut per al públic.

Ara, des de dimecres
passat, la delegació de l’Alt
Empordà del Col·legi d’Ar-
quitectes és escenari d’a-
questa exposició itinerant
que dona a conèixer la tra-
jectòria d’aquest arquitec-
te considerat visionari a
través d’una selecció de
maquetes, plànols, dibui-
xos i fotografies seleccio-
nades entre el conjunt do-
cumental que la Fundació
Privada Bosch Aymerich
va cedir a l’Arxiu Històric
del COAC. Comissariada
per Roger Subirà, la mos-
tra a la seu figuerenca (Pu-
jada de l’Església, 6) mos-
tra l’apartat d’oci i turisme
que coincideix amb els
anys centrals de l’obra de
Bosch Aymerich i, alhora,
amb la gran explosió de la
indústria turística a l’Es-
tat espanyol.

És, com es pot veure en
l’exposició, on deixa entre-
veure més diversitat esti-
lística i més llibertat for-
mal. Són projectes plens
d’optimisme que inclouen
rareses i curiositats, com

ara un gran complex turís-
tic flotant amb una arqui-
tectura clarament influen-
ciada per les arquitectures
utòpiques de la dècada
dels seixanta d’Archi-
gram. També sobresurten

els grans complexos turís-
tics de la Costa del Sol an-
dalusa, amb interessants
conjunts arquitectònics
de creixement orgànic i
desplegaments espacials,
com és propi de les dèca-

des dels seixanta i setanta,
barrejats amb elements de
les arquitectures d’in-
fluència mediterrània.

Entre les obres que més
destaquen hi ha l’hotel Cap
Sa Sal, de Begur (1955-

1963). L’emblemàtic pro-
jecte està marcat pel ca-
ràcter topogràfic i massiu i
va esdevenir un dels exem-
ples més clars d’un primer
moment del desenvolupa-
ment turístic al nostre
país. Rubió i Tudurí hi va
col·laborar com a paisat-
gista i Josep Guinovart,

com a muralista. També
l’estació d’esquí de Masella
(1965-1967) continua
sent una de les poques es-
tacions d’esquí del Pirineu
de gestió privada que se-
gueix tenint com a objec-
tiu principal el desenvolu-
pament econòmic i turís-
tic de la comarca de la Cer-
danya.

Malgrat tenir dificultats
per accedir a grans encàr-
recs a Catalunya, fins a la
seva mort la seva taula era
plena de grans projectes,
com ara els de barris de
promoció pròpia a Madrid,
Manchester o Londres. ■

L’arquitecte visionari
El Col·legi d’Arquitectes de l’Alt Empordà exposa una selecció dels projectes de
Josep M. Bosch Aymerich, cedits per la fundació gestora del seu llegat

J. Camps Linnell
FIGUERES

Josep M. Bosch Aymerich treballant amb la maqueta de l’hotel Cap Sa Sal de Begur ■ © POSTIUS

L’exposició es
compon de
maquetes,
plànols, dibuixos
i fotografies dels
projectes
emblemàtics
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