ARXIU PROVINCIAL
MEMÒRIA 2004
Persones
El 6 d’octubre de 1986 començà a treballar a l’Arxiu el P. Josep Bosch: fa, doncs,
divuit anys. Els anys i la salut l’hi impedeixen continuar aquest servei a la Província.
Són moltes les coses que el P. Bosch ha fet durant aquest temps en el nostre Arxiu,
contribuint a la millora de les nostres fonts; últimament es dedicà plenament a ordenar
la col·lecció filatèlica; ha pogut posar al dia la part corresponent a Espanya (al final
d’aquesta memòria hi ha la corresponent relació) i ara s’endinsava en la dels països de
la resta del món. Encara confia —i confiem— poder acabar el que tenia entre mans.
Sigui com sigui: P. Bosch, moltes gràcies pel treball constant i pel servei generós que
ens ha fet.
A la Miriam Muliari que durant l’últim trimestre de l’any passat (2003) va fer les
pràctiques de Biblioteconomia al nostre Arxiu, li vàrem fer un contracte laboral que
s’ha renovat i esperem que pugui continuar per molts anys treballant amb nosaltres
com arxivera.
Dues alumnes de la facultat de Biblioteconomia han vingut aquest any a fer les
pràctiques al nostre Arxiu: Helena Gel i Sara Moliner. Ja les han acabat.
El P. Josep M. Alcubierre acabà d’entrar a l’ordinador les fitxes de les fotografies
d’Igualada (són 3401 fitxes en total); ha començat a copiar-hi l’inventari
mecanografiat del «fons P. Poch».
El P. Fèlix Iguacen està escanejant la revista Catalaunia; el seu trasllat a Moià l’ha
endarrerit una mica però ja torna a tenir el ritme normal de treball.
A finals del curs 2003-2004 signàrem conveni de col·laboració amb la UNED
(Universidad Nacional de Educación a Distancia) per a tenir alumnes seus en
pràctiques.
Pàgina web
Des del gener que tenim una pàgina web pròpia. L’inauguràrem el 2 de març. Ha
resultat molt estàtica i esperem que amb la nova web general de la Província, la nostra
es renovi i hi puguem introduir informacions i modificacions periòdiques.
Obres
El 12 de febrer s’instal·laren dos mobles compactes més entre els que ja hi teníem a fi
de poder-hi col·locar la documentació que ens havia vingut de Mataró. Estàvem sense
espai. Tornem a estar saturats.
Al primer pis s’instal·là l’aire condicionat i sobraren dos aparells antics que s’han
instal·lat a l’Arxiu.
Entrades
Les entrades de documentació i d’objectes són moltes i de tot tipus. No podem
enumerar-les una a una. Ens limitem a indicar aquelles coses que creiem més
destacades i singulars.
• Arxiu de la comunitat de Mataró (51 i 5 caixes grans, 3 paquets i altres objectes).
• Documentació dels religiosos que han mort en aquest anys (a.c.s.): PP. Antoni Batlle,
John Santillan, Joan Naspler i Ignasi Rubies; també del Sr. Lluís Corominas.
• Creu reliquiari amb relíquia de sant Josep de Calassanç procedent d’una germana

dels PP. Moya.
• Cantorals de cor de San Marcos de León: manuscrits confeccionats pels juniors en
aquella casa (procedent de Moià).
• Fons de la «Fundació Institut Borrell», 30 caixes (procedent del departament de
Patrimoni).
• Del departament de Patrimoni de la Cúria, 24 caixes.
• De l’administració econòmica de les comunitats, 10 caixes.
• Del col·legi de Sarrià, 21 segells de goma, 3 datadors i 2 estampilles. A cada peça hi
havia la constància de que pertanyia al col·legi.
• El grup de Sant Antoni que portava la catequesi i la Missa nostra ha passat a l’Arxiu
el seu fons. Entre altres coses hi ha cartells de Rita Culla.
• En Jaume Clarà, director de la revista Modilianum de Moià, ens ha portat fotocòpia
d’un manuscrit trobat a l’Arxiu Municipal de Moià: es tracta d’uns apunts d’un
alumne de la classe de llatí del P. Gaietà Marís de l’any 1760; no teníem res del que
realment es feia a les classes de llatí fora dels programes dels exàmens públics. És una
bona aportació.
• Del col·legi de Sabadell, 2 caixes amb documentació del director cessant.
• Documentació sobre la reforma de les constitucions i regles ( 1 caixa).
• Recuperem un llibre de crònica del col·legi de Moià 1909-1912 que es trobava a
l’Arxiu Municipal de Moià.
• Llibres escolars i de pedagogia (passen del centenar) i revistes d’educació
procedents de la germana del P. Antoni M. Maduell. Entre aquests llibre hi havia El
meu llibret del P. Profitós que no teníem.
• De la parròquia del Carme, una bossa plena de segells de correus per a la col·lecció.
• Medalles de premi dels col·legis de Cuba.
• Andreu Clapés dóna un arxivador amb postal per a nostra col·lecció.
• Pintures procedents d’Olot i del pis principal de la Cúria.
• Pintura de Lluís Clapés, donada pel seu fills Andreu Clapés.
• Altres entrades podríem dir que són habituals, com les d’Ignasi M. Muntaner, Ramon
M. Nogués, Ramon Novell, Antoni Ballús, Octavi Fullat, Llorenç Bonet, Calassanç
Balaguer, Manuel Bagunyà, Marian Baqués i Miquel Pardo.
Serveis
Enviem als nostre germans del Senegal el catàleg imprès de tots els religiosos que han
format part de la nostra Província tal com havien demanat en l’últim Capítol
Provincial. Són dos grossos volums.
Subvenció
La Direcció de Patrimoni de la Generalitat ens ha concedit una subvenció pel treball
d’inventariar una part de les cartes del «fons Borrell».
Instruments de recerca
Aquest any hem acabat els següents instruments de recerca, alguns començats
anteriorment:
▪ Inventari de les cartes circulars i altres documents procedents de la Vicaria General
espanyola en el segle XIX..
▪ Inventari del fons Institut Borrell.
▪ Buidat de la revista Sabadellum.
▪ Hem fitxat el fons de la Missa nostra.
▪ Del fons Borrell portem fitxades 5.272 cartes a més d’inventariar una part

considerable del fons; encara queda feina per temps.
Restauracions
Intentem cada any millorar aquella documentació que conservem. Per això:
▪ Restauració dels dos cantorals del juniorat de San Marcos de León
▪ Hem relligat 25 fulletons.
▪ Hem relligat els 257 primers números de Bon dia.
Visitants
Donem a conèixer el que fem als nostres germans de les altres demarcacions; aquest
any ens han visitat:
▪ P. Stephen Njah, escolapi del Camerun.
▪ P. Rodolfo José Robert, viceprovincial d’Amèrica Central
▪ PP. assistent general per Espanya i els provincials de Polònia i d’Eslovàquia.
▪ P. José-Alfonso Sosa.
▪ P. Alberto Azcona, arxiver general.
▪ Ens visità el Sr. President de l’Associació Numismàtica d’Espanya per a orientar-nos
sobre les col·leccions de monedes que tenim.
▪ Els que treballem a l’Arxiu hem visitat la nostra antiga casa d’Alella (20 d’octubre)
Exposicions
Hem deixat material per a les següents exposicions:
▪ Un segle d’Escola a la ciutat de Barcelona organitzada per l’Institut Municipal
d’Educació de Barcelona.
▪ Hem participat en l’homenatge al Germà Antoni Peralba al seu poble d’Os de
Balaguer: exposició, acte a la plaça, tríptic.
▪ 150 anys de l’arribada del ferrocarril a Granollers, organitzada pel Museu
Municipal de la ciutat.
▪ Història del barri de Sant Antoni, organitzada pel centre cívic del barri.
Activitats d’història
Hem procurat difondre la nostra història i amb aquesta finalitat hem participat en actes
com:
▪ Xerrada a professors dels nostres col·legis dintre del programa «Com conèixer-nos
millor».
▪ III Jornades sobre Joventut i Educació organitzades per la Societat d’Educació als
Països de Llengua Catalana.
▪ A Sarria convidat per la Fundació Educació Solidària sobre «Educació popular»
▪ Reunió del Secretariat d’Arxivers Eclesiàstics de Catalunya
▪ Participació en el XX Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en
España (tema general: biografies i arxius eclesiàstics) celebrat a Màlaga, amb dues
comunicacions; una sobre fonts per a la biografia d’un religiós de la nostra província i
l’altra de Miriam Mulinari sobre la figura d’Antoni Borrell de qui tenim un fons
important i desconegut..

▪ Xerrada a Mataró sobre l’ensenyament professional en la història del col·legi de
Santa Anna.
▪ L’historiador general s’ha posat en contacte amb nosaltres primer amb una carta en
que explicava la nova configuració de la revista Archivum Scholarum Piarum; i
després convocant els historiadors de la història de l’orde a Madrid.
Ruta Calassància
A més de la història de la província també hem de conèixer la personalitat i biografia
de Josep de Calassanç; va viure molt temps a la nostra terra i cal seguir els camins que
ell va fer per a comprendre’l. Per això ha nascut el que en diem Ruta calassància.
Aquesta any l’hem seguit dues vegades:
→ 1-3 maig amb PP. assistent general per Espanya, provincials de Polònia i
d’Eslovàquia i un assistent provincial d’Aragó.
→ 6-9 juliol amb mestre de novicis de Madrid, diaca de la Viceprovícnia de les
Califòrnies, junior de Colòmbia i dos novicis
Joan Florensa

Taula 1: Fitxes informatitzades
2000

2001

2002

2003

2004

Arxiu

21.446

21.584

23.199

26.540

27.057

Llibres

14.753

15.166

15.622

16.288

16.871

Articles

10.970

12.323

16.560

16.945

19.234

Revistes

869

903

903

907

914

Fotografies

2.196

6.639

6.691

6.771

10.926

Cartes circulars

1.763

1.763

1.763

1.763

1.763

Correspondència

19.663

20.702

20.793

21.094

26.566

2.606

2.611

2.611

2.611

2.123

2.123

2.129

2.165

2.177

73.783

83.809

90.271

95.084

108.219

Manuscrits
Catàleg dels religiosos
Total de fitxes

Taula 2: Persones ateses
2000
2001
2002
Investigadors a la sala
48
50
39
Per carta, fax, telèfon, e-mail
19
40
16
Total consultes
67
90
55

2003
48
21
69

2004
46
20
66

