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El proper 8 de novembre a les 19 h, s'inaugura al Col·legi d'Arquitectes la dissetena exposició
de la sèrie "Col·leccions COAC", dedicada a la figura de l'arquitecte, enginyer i empresari
Josep Maria Bosch Aymerich.
La mostra celebra la donació de part del seu amplíssim fons a l?Arxiu Històric del COAC
per part de la Fundació Privada Bosch Aymerich, gestora del seu llegat.
Edificis corporatius, complexos turístics, ports, aeroports, hospitals, promocions d?habitatges,
bases militars, xarxes d?autopistes, entre d?altres, configuren un currículum professional que
compta amb un gruix de més de 500 obres projectades en més de quinze països
En aquesta exposició, dividida en quatre parts («grans clients», «paisatges corporatius», «oci i
turisme» i «serveis socials»), es presenta unaselecció de vint-i-dos projectes ?com el
gratacels a la plaça Catalunya de Barcelona mai construït, l'Hotel Cap sa Sal a Begur,
l'edifici "Toblerone" a Almeria o l'edifici per al Banco Madrid al Paseo de la Castellana?
amb els quals es vol contribuir a situar la seva figura i la seva obra en el conjunt de
l?arquitectura del segle xx al nostre país.
Descarrega aquí la introducció de Roger Subirà, comissari de l'exposició: "Un personatge
excepcional en el panorama de l?arquitectura del segle XX a Catalunya" [4]

Adjuntem un llistat amb bibliografia sobre Bosch Aymerich [5] que es pot trobar a la
Biblioteca del COAC.
Impacte en premsa:
"El COAC reivindica Bosch Aymerich", El Periódico (+) [6]
"Una exposició del COAC mostra l'obra de Bosch Aymerich, que va idear més de 500 edificis
arreu del món" (min 9:30), RTVE (+) [7]
"El legado de Bosch Aymerich", Expansión (+) [8]
"Una exposició recupera la ingent obra arquitectònica de Bosch Aymerich", Diari de Girona (+)
[6]

"Bosch Aymerich, el legado arquitectónico del padre del Toblerone", Diario de Almería (+) [9]
"Una exposición recupera la ingente obra arquitectónica de Bosch Aymerich", eldiario.es (+)
[10]

Recupera la presentació de la inauguració:

L'exposició s'emmarca en la sèrie ?Col·leccions?, que mostra material custodiat per l?Arxiu
Històric per tal de donar a conèixer el ric patrimoni documental del Col·legi.
Col·labora:
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