ARXIU PROVINCIAL

MEMÒRIA 2001
El dia 3 de maig del 2001 sortia l'últim camion amb els darrers llibres o papers de la Biblioteca Provincial
d'Alella. L'espai i les prestatgeries quedaren buits. Després de dos anys de feina (havíem començat
exactament l'onze de maig de 1999) completàvem el programa proposat. D'aquells llibres queda avui en dia
el dipòsit que esperem que aviat puguem tornar a colAlocar en lloc adient per a oferir-ho a la consulta dels
interessats.
Una vegada més hem d'agrair les hores i esforços que tants religiosos hi han esmerçat en aquella biblioteca
des de fa més de vint anys.
Com a fet remarcable cal recordar que el P. General visità l'APEPC que evidentment ja coneixia; va voler,
però, veure les millores que hi hem anat fent.
Entrades:
- del colAlegi de Balaguer: carpeta amb documentació sobre tot antiga, de l'època de la fundació.
- de la sagristia de la capella de Sarrià: objectes que sembla que no s'utilitzaran en desaparèixer la comunitat
i no celebrar-s'hi tantes misses.
- del P. Ramon M0 Nogués. herbari, àlbums de mapes de geografia i dibuixos de quean estudiava batxillerat
- del P. Antoni M0 Maduell: una carpeta gran amb dibuixos de Josep Cabré i Alentorn
- del P. Marian Baqués: diverses entregues de volums de la colAlecció PAI en castellà i en català; tesi
doctoral de Joan Riart
- d’uns estudiosos de Solsona: volum amb la transcripció de tota la documentació existent a l'Arxiu
Comarcal de Solsona amb referència escolàpia.
- de Miquel Pardo: com en anys anteriors entregà per a l'APEPC tot el que va trobant en la premsa sobre
l'Escola Pia i alguna cosa seva
- del P. Jordi Nogués: la documentació que quedà en la casa de Les Arenes quan es tancà
- del P. Ramon Melé (a.c.s.): documentació personal, cartes, fotografies
- Ga. Tomàs Ortí (a.c.s.): fotografies, documentació personal, revista Vallivana, volums dels sexennis de
Morella
- de la casa d'Alella: plànols, quadres del Sr. Antoni Borrell, esposa i germà, treballs de ferro forjat del P.
Josep M0 Domingo
- per mitjà del P. Ramon Julià hem rebut un plec de documentació de la Sagrada Congregació de Religiosos
sobre els afers de l'Escola Pia entre 1923-1935
- del Secretariat: colAlecció del llibres PLI, PLAI i PLO
- del P. Isidre Carbonell: colAlecció de segells i de postals procedents del seu pare (a.c.s.)
- del P. Antoni Sala: cartes que ell havia enviat als seus pares
- del P. Josep A. Miró: llibres, calendaris, pòsters, colAlecció de gorres o viseres de cases nostres, etc.
- del P. Ramon Novell: cartes i altres documents de la Viceprovíncia de les Califòrnies, a més de moltes
altres coses que periòdicament envia de Vilanova i la Geltrú

- del P. Eduard Pini: porta de Cuba fullets, estampes, màquines de fotografiar, termòmetre Fahrenheit
Obres i millores materials:
El 27 de febrer acabà l'acomodació de la calefacció de les sales de l’APEPC. Sempre ens havíem queixat
que hi patíem fred quan a la resta del pis gaudien de bona temperatura. Per fi s'ha atès la demanda i avui
quedem independents de la resta del pis i ens podrem graduar la temperatura segons les necessitats.
Des del mes d'abril que disposem de correu electrònic.
A l'octubre començà a funcionar l'escàner que teníem mig instalAlat des de feia dos anys.
Restauració:
Graduale Romanum, imprès a París el 1668; volum amb tapes de fusta cobertes de pell amb claus i tanques.
Prima super Decretalibus. Super digesto veteri
Els tres llibres han estat restaurats per les monges cistercenques del monestir de Santa Llúcia de Saragossa.
Del primer dels llibre reproduïm fotografies de l'abans i el després de la restauració.
ColAlaboracions:
A més de la constant ajuda que presta el P. Josep M0 Bosch, aquest any n'hem tingut altres.
Durant tres mesos vàrem tenir una estudiant en pràctiques de la Facultat de Biblioteconomia de la
Universitat de Barcelona.
El P. Àngel Casas durant el temps que va haver d'esperar el resultat dels anàlisis que li feien, ens ajudà
classificant i ordenant la col·lecció dels goigs.
El P. Josep M0 Aguilar des del mes de setembre treballa unes hores diàries a l'AP. Començà ordenant
fotografies i ara es dedica a escanejar els exàmens dels segles XVIII-XIX.
Instruments de recerca:
- Hem inventariat el fons antic de l'arxiu de Balaguer gràcies a la documentació rebuda.
- Inventari dels fons FERE, CONFER i Escola Cristiana
- Inventari de l'arxiu de la casa de Les Arenes
- Inventari del fons del PAM. Entre la documentació de Les Arenes hi havia molta documentació del PAM i
amb altres coses disperses que ja teníem en férem un conjunt
- Hem copiat en un volum tots els reglaments que han regit en els nostres colAlegis de la Província fins el
1936
- Inventari del fons fotogràfic de Terrassa
- Classificació i inventari de la correspondència del P. Lluís Boronat.
- Un professor de la Universitat Autònoma ha inventariat els nostres pergamins
- El P. Aguilar està escanejant, és a dir, reproduint els fulletons dels exàmens públics dels segles XVIII i
XIX. Són uns fulletons molt consultats i així els podrem guardar i consultar-se l'escanejat. Quant estiguin
tots ben escanejats els tindrem en un CD.
Exposicions:
Hem deixat alguna peça del nostre AP per a les exposicions següents:

- Ministerio de Educació en la celebració del primer centenari de la creació del Ministeri: exposició feta en
la Biblioteca Nacional de Madrid.
- Fotografies i objectes per a l'exposició de Terrassa que commemorarà el centenari de l'Escola Pia en
l'edifici actual
Activitats externes:
He participat en les trobades del grup de professors d'història de l'educació de les universitats de Catalunya,
colAlaborant en els projectes de catalogació de llibres escolars i en el tema d’estudi sobre associacions de
joves.
Vaig assistir a les Jornades d'Història de l'Educació celebrades a Badalona, sense fer-hi cap aportació.
La Societat d'Història de l'Educació als Països Catalans s'ha reunit com en anys anteriors en les
dependències de l'AP. També han tingut reunió a l'APEPC el grup que porta la revista d'aquesta societat.
Com cada any he assistit a la reunió del mes de juliol del Secretariat d'Arxivers de l'Església de Catalunya.
El mes de setembre vaig assistir al Congrés de l'Asociación de Archiveros de la Iglesia en España celebrat a
Jaén on vaig llegir una ponència (la que va cloure el Congrés) sobre la tasca pastoral dels religiosos
exclaustrats el 1835.
Vaig participar en les Sessions d'Estudis Mataronis del mes de novembre on vaig presentar una comunicació
sobre Josep Piug i Cadafalch, antic alumne agraït de l'Escola Pia. Era l'any Puig i Cadafalch, però la meva
va ser la única referència a tan ilAlustre mataroní.
Diversos:
Hem rebut una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a l'APEPC a canvi
de presentar un treball.
Hem donat calzes, una custòdia i altres objectes de culte al Senegal.

Taula 1: Fitxes informatitzades
Any..................................................1996 .................... 1997.....................1998 .................... 2000.....................2001
Arxiu............................................14.059 ................. 15.710..................19.649 ................. 21.446..................21.584
Llibres..........................................10.968 ................. 12.396..................13.032 ................. 14.753..................15.166
Articles ..........................................9.492 ................. 10.004..................10.632 ................. 10.970..................12.323
Revistes ............................................793 ...................... 853.......................861 ...................... 869....................1.219
Toponímia ........................................121 ...................... 121.......................122 ...................... 122.......................122
Fotografies.....................................1.550 ................... 2.444....................4.444 ................... 2.196....................6.639
Circulars ........................................1.762 ................... 1.763....................1.763 ................... 1.763....................1.763
Correspondència .........................12.604 ................. 16.988..................19.339 ................. 19.663..................20.702
Manuscrits .............................................. ............................ ............................. ................... 2.479....................2.606
Religiosos......................................2.098 ................... 2.113....................2.113 ................... 2.119....................2.123
Total ............................................53.464 ................. 62.398..................71.960 ................. 75.480..................84.247

Taula 2: Persones ateses
Any..................................................1997 .................... 1998.....................1999 .................... 2000.....................2001
Investigadors ......................................42 ........................ 47.........................51 ........................ 48.........................50
Per correu / fax / telèfon.....................14 ........................ 36.........................16 ........................ 19.........................40
Total ...................................................56 ........................ 83.........................67 ........................ 67.........................90

