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PÀGINA WEB
La pàgina web ha estat el fet més emblemàtic de l’any per al nostre Arxiu. Des del mes de
febrer que la tenim penjada dintre de la pàgina institucional de la província. Des del mes
següent publiquem en aquesta pàgina un butlletí que hem encapçalat La Plega de l’Arxiu,
perquè vol aplegar i donar a conèixer el que tenim i és patrimoni de tota la província. Té
unes seccions, encara que no sempre apareixen totes. Hem publicat ja tres números, un
per trimestre escolar.
A la nostra pàgina hom hi pot trobar un breu inventari de l’arxiu i una descripció dels altres
fons, el pla estratègic que ens hem proposat fins a l’any 2007, una cronologia de la
província i de cada un dels col·legis que hem tingut a Catalunya, un breu article amb la
història de la província i una presentació amb unes quantes diapositives que resumeixen la
nostra història.
PLA ESTRATÈGIC DE L’ARXIU
És un projecte d’actuació de 2005 a 2006 que allargarem fins al 2007 (any de capítols). Va
ser elaborat per Marina Abadias i Miriam Mulinari com a treball de curs, però la seva
qualitat i bona adequació al nostre arxiu va fer que l’assumíssim des del primer moment
plenament i sense restriccions. Tenim, doncs, fixades unes polítiques i objectius que
intentem anar complint. Podeu consultar-lo resumit en una presentació a la pàgina web.
Presentàrem el Pla en una reunió dels directors gerents de les nostres escoles i a un grup
de responsables de mediateques dels col·legis.
ENTRADES
Hi ha persones que ens porten tot el que produeixen o troben relacionat amb nosaltres:
Manel Bagunyà, Marià Baqués, Antoni Piña, Rosa M. Sànchez, Eulàlia París, Octavi Fullat,
Lluís Tort (material d’ESCAC), Ramon Novell, Miquel Pardo, Josep Anton Miró.
Els PP. Josep M. Bosch i Calassanç Balagué en traslladar-se de la comunitat de Sant
Antoni a la de Santa Eulàlia ens han cedit per a l’Arxiu moltes de les coses que tenien; són
els fons més voluminosos que hem rebut aquest any.
Els canvis de residència fan que els religiosos ens portin documentació. Com és el cas
dels PP. Miquel Portolès, Ferran Guillén i Lluís Marañon —els dos últims fins i tot amb
canvi de continent— que ens han entregat documentació personal com correspondència i
pintures. El P. Manel Sales ens ha portat segells, sobres primer dia, aerogrames, anelles
de cigar i un parell de llibres.
De les comunitats de Tàrrega i de Vilanova i la Geltrú ens ha entrat documentació, llibres,
objectes de sagristia i pintures dels PP. Carles Perelló i Josep Forcada.
De la sagristia d’Igualada hem portat objectes que ja no serveixen actualment.
De la comunitat de Santa Eulàlia ens han portat els llibres antics de comunitat.
Hem augmentat els quaderns d’exercicis escolars d’alumnes amb els de Joan Rogent
Massó de 1909-1910 de Balmes, amb els 3 volums manuscrits de comptabilitat de
l’alumne Antoni Galofré, de Sant Antoni (1916-1918) i també amb uns llibres escolars i un
quadern d’un alumne de Tàrrega de 1930.
Una neboda del P. Wenceslau Ciuró ens donà les tisores i corda que l’escolapi
acostumava portar a la butxaca, a més de fotografies i de la màquina d’escriure.
El P. Antoni M. Maduell, com ens té acostumats, ens ha portat alguns llibres escolars
antics.
El P. Carles Pérez ens donà bitllets de banc espanyols i hongaresos (fora d’ús) i alguna
documentació personal
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Hem completat pràcticament la col·lecció de la revista Qüestions de vida
cristiana amb els números que hi havia a la comunitat del Putxet.
El P. Andreu Trilla ens ha donat documentació sobre les trobades familiars d’estiu a
Pineta.
Una peça entrada molt valuosa ha estat la recuperació del manuscrit del P. Joan Balcells
amb els apunts que dictà a la classe de filosofia de la Facultat de Filosofia de Mataró el
1745, primer curs de la Facultat escolàpia.
INSTRUMENTS DE RECERCA
Procurem anar introduint a l’ordinador les fitxes de tot el que ens arriba. Però a més
intentem crear instruments de recerca específics o concrets. També hem d’entrar a
l’ordinador fitxes i inventaris que al seu temps s’havien escrit a màquina. D’aquestes
tasques especials acomplertes és de les que us en donen ara informació.
Hem acabat el fitxatge de la revista Ave Maria que comprèn els anys 1906-1933. Ho hem
completat amb una breu història de la revista i una relació dels números publicats amb la
data o curs.
El P. Josep M. Alcubierre ha entrat a la base de dades Knosys l’inventari del fons P. Poch;
després ho hem inclòs en la resta de documentació informatitzada.
S’ha fitxat tot el fons de correspondència que deixà a l’Arxiu el P. Adolf García-Durán; a
més guardar les fitxes dintre del conjunt, n’hem fet una separata que hem ajuntat a cada
caixa del fons.
ESCANEJAR
El P. Fèlix Iguacen ha escanejat tots els números de la revista Catalaunia. Ara la tenim en
CD hi no cal anar a l’original per a fer-ne fotocòpies. És també un sistema de conservació
de la revista.
L’antic alumne de Sant Antoni Jaume Fernández Sevillano ens ha obsequiat amb la revista
San Anton de 1958 a 1964 escanejada en un CD; ens estalvia feina i ens proporciona un
material interessant.
COL· LABORACIONS
A més d’altres col·laboracions ja esmentades, assenyalem que el P. Carles Arrufat,
seguint la tradició del P. Josep M. Bosch, està classificant tots els segells de la nostra
considerable col·lecció.
Aquest anys hem tingut el primer alumne en pràctiques de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) durant l’últim trimestre de l’any.
VISITES A L’ARXIU
Durant l’any han visitat el nostre Arxiu : els PP. Provincials d’Espanya (26 gener); els
escolapis hongaresos a qui exposàrem la nostra tradició en empreses simulades i el
material que aleshores s’elaborà; les encarregades de l’arxiu de l’Escola Pia de Terrassa
(Maria i Núria) tornant-nos la visita; el grup de formadors de prenovicis de la nostra
província i finalment el P. Jesús Lecea, el nostre superior General que ens escoltà durant
unes tres hores i a qui exposàrem què és avui l’APEPC, projectes propers, possibilitat i
desig de coordinar-nos amb la resta d’arxius majors de l’orde.
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RUTA CALASSÀNCIA
La Ruta Calassància s’ha anat convertint en una oferta per als que vénen de fora. I des
d’aquí ens toca fer amb molt de gust l’acompanyament. L’itinerari i els llocs calassancis
que es visiten depenen del temps i del punt d’origen o final.
Hem acompanyat els provincials de les províncies espanyoles (22-23 i 26 de gener); els
dos escolapis senegalesos, Paul-Ange i Gêrome, i l’Aniol els dies 25-27 de febrer; uns
escolapis i professors d’Hongria (6 i 9 març); els tres formadors de Califòrnia.
Preparàrem un CD amb l’itinerari per a un grup que la va fer durant el mes de juliol. És,
doncs, un material que queda disponible a partir d’ara per qui el vulgui usar.
EXPOSICIÓ
Facilitàrem uns exemplars del Quixot per a una exposició en el col·legi de Sant Antoni.
VIDA DE RELACIÓ
Hem continuat les nostres relacions amb el SAEC (Secretariat d’Arxivers de l’Església de
Catalunya), amb l’Associació d’Arxivers de Catalunya, amb la Societat d’Història
contemporània de l’Església a Catalunya i amb la Societat d’Història de l’Educació als
Països de Llengua Catalana.
Durant els mesos de juliol i agost hem col·laborat amb l’Archivo Provincial de las Escuelas
Pías de Argentina (a Còrdova) i participat en el Congrés d’Arxivística de la Federación de
Archiveros de Argentina y en el primer Encuentro de Archivos Religiosos (a Rosario); hem
creat uns bons llaços d’amistat i de col·laboració.
HISTÒRIA
El mes de febrer anàrem una setmana a Palma de Mallorca per investigar la presència
escolàpia en aquella ciutat durant els anys 1893-1904.
Hem assistit i participat al 2n Congrés d’Història Local de Castellar del Vallès (30 d’abril)
amb una breu història del nostre col·legi en aquella població; al XXIè Congrés de la
Asociación de Archiveros de la Iglesia, amb una comunicació sobre les partitures de Mn.
Lluís Sarret, organista de la parròquia de Tàrrega i que guardem al nostre Arxiu; i vàrem
ser presents a Binèfar el 21 d’octubre en l’acte de record del P. Eduard Llanas en el
centenari de la seva mort.
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Taula 1: Fitxes informatitzades

Arxiu
Llibres
Articles
Revistes
Fotografies
Cartes circulars
Correspondència
Manuscrits
Catàleg dels religiosos
Total de fitxes

2001
2002
2003
2004
2005
21.584
23.199
26.540
27.057
44.988
15.166
15.622
16.288
16.871
17.335
12.323
16.560
16.945
19.234
20.940
903
903
907
914
943
6.639
6.691
6.771
10.926
6.673
1.763
1.763
1.763
1.763
1.763
20.702
20.793
21.094
26.566
26.566
2.606
2.611
2.611
2.611
-2.123
2.129
2.165
2.177
2.178
83.809
90.271
95.084
108.219
121.386

Notes:
▪ Les fitxes de Manuscrits les hem passat a la base Archivum.
▪ El nombre de fitxes de Fotografies ha disminuït respecte a l’any anterior perquè hi
havia repeticions que hem eliminat.

Taula 2: Persones ateses

Investigadors a la sala
Per carta, fax, telèfon,
e-mail
Total consultes

2001
2002
2003
2004
2005
50
39
48
46
48
40
16
21
20
21
90

55

69

66

69

