
La Fundació Bosch i Cardellach va voler com-
memorar els 250 anys del naixement d’Anton Bosch 
i Cardellach i l’any 2009 va crear una Comissió amb 
l’objectiu d’aprofundir en l’estudi de la persona i 
l’obra del metge Anton Bosch i Cardellach (Saba-
dell, 1758-1829) i difondre el coneixement d’aques-
ta figura de remarcable activitat intel·lectual i po-
lítica

Els projectes i estudis de la Comissió han tingut 
el suport de l’Arxiu Històric de Sabadell, del Centre 
d’Estudis del Gaià i de l’Institut Ramon Muntaner.

Al llarg de dos anys diversos investigadors de 
la Comissió Bosch i Cardellach han anat avançant 
en l’estudi de l’obra i de la figura esmentada, en les 
seves diferents facetes.

Enguany la Fundació Bosch i Cardellach vol 
donar a conèixer els primers resultats d’aquestes 
investigacions i ha programat un Curs sobre Anton 
Bosch i Cardellach dirigit a un públic general, a es-
tudiants i professors, i a historiadors interessats en 
Sabadell o en Bràfim (les dues localitats on Bosch i 
Cardellach va residir i exercir de metge), així com, 
també, als especialistes en la història de la medici-
na del s. XVIII.

Curs organitzat per
Fundació Bosch i Cardellach (www.fbc.cat)
Arxiu Històric de Sabadell (www.ahs.cat)
Centre d’Estudis del Gaià  
(www.sre.urv.es/irmu/gaia/)

Amb el suport de 
L’Institut Ramon Muntaner

Sabadell, febrer-març de 2012

Programació Curs 
Del  21 de febrer al 27 de març de 2012,  

dimarts de 19 a 21h.

 x21 de febrerxx
Marc general de finals del segle XVIII i de les trajec-
tòries de persones com Bosch i Cardellach que van 
reflexionar i escriure sobre la seva feina i la seva so-
cietat. Carles Puig.

 x28 de febrerxx
 Anton Bosch i Cardellach: família i patrimoni

•	 Notes biogràfiques i entorn familiar. Àngels Ca-
sanovas (amb la col·laboració de Mercè Renom).

•	 El gestor del patrimoni de la família Vivas a Brà-
fim. Josep Santesmases.

 x6 de marçxx
La formació i l’exercici professional

•	 Les influències de la cultura francesa en la seva 
formació i trajectòria. Joaquim Sala-Sanahuja.

•	 El metge Bosch o com la medicina podia ser una 
ciència útil per contribuir a millorar la societat. 
Alfons Zarzoso.

 x13 de marçxx
Les percepcions de l’intel·lectual il·lustrat

•	 Un observador atent del canvi industrial. Josep 
M. Benaul.

•	 L’obra d’un geògraf, agrònom i administrador 
rural. Pere Roca Fabregat.

 x27 de marçxx
El reformador compromès i en conflicte amb 
les dinàmiques de finals de l’antic règim

•	 Església, religiositat i sociabilitat parroquial en 
el pas del segle XVIII al XIX. Joaquim M. Puigvert.

•	 Les dinàmiques polítiques i els seus protagonis-
tes. Mercè Renom.

S’organitzarà una visita a Bràfim per conèixer la zona on va 
viure Bosch i Cardellach. La data es concretarà al llarg del curs. 



Dimarts: 21 i 28 de febrer i 6,13 i 27 de març
Horari: de 19 a 20:45h
Lloc:  Fundació Bosch i Cardellach. 

Carrer de la Indústria, 18. Sabadell

Inscripcions:
Secretaria de la Fundació Bosch i Cardellach.
De dilluns a dijous, de 16 a 21 h i divendres de 9 a 14h 
Tel. 93 725 85 64. Mail: fbc@fbc.cat

Preu:
20€ ( 15€ per a estudiants universitaris i membres 
de la Fundació Bosch i Cardellach)
Assistència a una sessió: 5€
S’expedirà un certificat d’assistència a la finalitza-
ció del curs.

Crèdits acadèmics i reconeixement:
El curs té el reconeixement d’1 crèdit de lliure elec-
ció per als estudiants d’Humanitats de la Univer-
sitat Oberta de Catalunya, obtinguts amb l’assis-
tència a un 80% de les sessions i l’elaboració d’un 
treball complementari.

El metge

Sabadell (1758-1829)
Un protagonista de la Il·lustració 
i un memorialista excepcional

www. fbc.cat ||  fbc@fbc.cat 
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