ARXIU PROVINCIAL

MEMÒRIA 2002
La tasca fonamental a nivell d’arxiu que ens vàrem proposar va ser preparar un fons ben ordenat de
l’Acadèmia Calassància. Va ser una entitat o associació important amb quasi cinquanta anys de vida i per la
qual varen passar molts joves que es formaren així a l’Escola Pia. Diverses circumstàncies històriques han
fet que la major part de l’arxiu d’aquest entitat s’hagi perdut. Ens queda la revista que porta el nom de
l’associació i poca cosa més. Les actuacions han estat les següents:
• vàrem transcriure els Reglaments que coneixíem al volum de Reglaments de l’Escola Pia i del qual ja
parlarem més endavant
• em fet el buidat de la revista La Academia Calasancia; han sortit 4827 fitxes que a més de quedar en el
fitxer de l’ordinador com a fitxes normals, hem imprès un volum amb totes elles i l’hem relligat; estan per
ordre alfabètic d’autors
• hem transcrit les Memòries de l’associació que es trobaven impreses en diversos llocs i maneres
• finalment, el P. Josep M. Aguilar està acabant d’escanejar les Actes de la Junta Directiva de l’Acadèmia
Calassància.
Així disposarem d’una documentació considerable, ordenada i ben a l’abast sobre L’Acadèmia Calassància.
Entrades
• del P. Antoni M. Maduell, llibres escolars antics, manuscrits, més dibuixos de Josep Cabré Alentorn,
documentació personal referent al mestre Lleonart, revistes (Bordón, Perspectiva Escolar i Perspectivas
pedagógicas)
• de Miquel Pardo com cada any, retalls de premsa amb notícies escolàpies i altres documents
• d’El Mèdol Edicions, alguns llibres de la seva col·lcción educativa
• dels PP. Caputxins, una partitura musical titulada Himno para los exámenes del año 1854 dedicado a los
PP. Escolapios de Sn. Antonio Abad, por el Profesor de canto y de Piano D. Bernardo Calvó Puig.
• tres volums o anys de l’Acta Apostolicae Sedis que ens faltaven (per compra)
• plànol de Barcelona de 1891 amb l’edifici de Sant Antoni ben delimitat (per compra)
• del P. Marian Federico, fotografies de la seva època de Cuba, algun llibre escolar
• del P. Marian Baqués: exemplars de la col·lecció PAI i altres llibres publicats per ell
• del P. Antoni Piña, fotografies amb el professorat d Caldes, altres en que hi ha aconseguit anotar els noms
del alumnes, progracions de l’escola relligades en volums per cursos (des de 1994)
• del Col·legi de Sant Antoni, fons fotogràfic i col·lecció de diapositives
• de Jordi Moncunill, cartes de navegar
• de Cuba, medalles del P. José Coviella, la medalla/condecoració Carlos Manuel de Céspedes concedida al
P. Ramon Vidal (Vidalito), alguns números de la revista El Mensajero Católico, fotografies
• del P. Forcada (a.c.s.), documentació personal i més de quaranta aquarel·les (una és del P. Ramon
Hostench)
• del P. Elies Ferreres (a.c.s.), documentació personal, llibres, fotografies, cartes.
• del P. Enric Canet, llibres escolars del seu oncle
• del P. Ernest Bellès (a.c.s.), documents personals (quan es traslladà a la comunitat de santa Eulàlia ja
vàrem portar diverses coses)

• del P. Jaume Ortínez (a.c.s.), documentació personal, fotografies, llibres, escrits.
• del Sr. Manuel Figuerola (parent de Laureà Figuerola, l’introductor de la pesseta), fotocòpia d’un
manuscrit de 1776 de l’alumne de l’Escola Pia d’Igualada Josep Figuerola
? del P. Paco Martí, un altre vaixell seu que té per nom Chinchachoma.
? de Mn. Joan Borràs, dos botons de puny («gemelos») d’or que portava el P. Regeli Font i Bosch quan el
varen assassinar
? de Carles Cereceda, director-gerent de Santa Anna de Mataró, una imatge de sant Josep de Calassanç en
bonze de Manuel Cusachs, còpia de la que es va fer per al Temple de la Sagrada família.
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

