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Josep Maria Manyosa, que fins a l’actualitat era el representant de la Unió 

Excursionista de Sabadell al patronat, ha estat nomenat com a nou president 

de la Fundació 1859 Caixa Sabadell en la reunió extraordinària celebrada ahir 

dijous 10 de juny. Des de la creació de la Fundació al maig de 2013 ha exercit 

el càrrec de president en Joan B. Casas, complint el mandat de 8 anys que 

contemplen els estatuts de l’entitat. En aquesta reunió del patronat també es 

van renovar els càrrecs de vicepresident, essent nomenat en Josep Masip, i 

de secretari, càrrec acceptat per en Manel Sabés. El patronat agraeix la tasca 

duta a terme pels càrrecs sortints reconeixent el seu esforç i la seva dedicació 

al creixement i consolidació de l’entitat. 

 

Josep Maria Manyosa, nascut a Sabadell el 1957 on ha viscut sempre. 

Llicenciat en Ciències Empresarials, economista i auditor. En l’àmbit 

professional ha estat vinculat al sector bancari i també ha ocupat càrrecs de 

responsabilitat al Grup CASSA de Sabadell. En l’actualitat està jubilat. 

En l’àmbit associatiu ha participat activament a diverses entitats 

sabadellenques com l’Agrupació de Pessebristes, l’Assemblea local de la 

Creu Roja, la Coral Belles Arts i la Unió Excursionista de Sabadell. 

Pel que fa la seva relació amb la Fundació 1859 Caixa Sabadell, des del 1997 

ha desenvolupat diversos càrrecs en els òrgans de govern de l’antiga Caixa 

Sabadell seguint ben de prop la trajectòria de l’entitat fins a l’actual Fundació. 

 

La Fundació 1859 Caixa Sabadell neix al 2013 amb la voluntat d’esdevenir 

hereva de l’obra social de Caixa Sabadell i donar continuïtat a la seva tasca 

en les àrees cultural, mediambiental i formativa, així com per a preservar i 

posar en valor tot el patrimoni arquitectònic i natural de l’entitat. 
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La composició de l’actual patronat de la Fundació és la següent: 

President 

• Josep Maria Manyosa 

Vicepresident 

• Josep Masip 

Secretari 

• Manel Sabés 

Vocals 

• Ramon Alberich, Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell 

• Pol Gibert, Ajuntament de Sabadell 

• Rosa Maria Figueras, Unió Excursionista de Sabadell 

• Claudi Martí, Club Natació Sabadell 

• Carme Miralles, Universitat Autònoma de Barcelona 

• Josep Roca, Fundació per la Indústria. Sabadell 1559 

 


