Arxiu Provincial. Memòria 2006
El 2006 ha estat un any de canvis a l’arxiu provincial.
Primerament, cal destacar d’entre dos fets relatius al 2006, i és que l’Arxiu Provincial
com a entitat ha quedat inscrit al Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya, segon
resolució 26/05/2005, núm. 001437-000.
També destaquem, que s’han iniciat contactes amb la Generalitat de Catalunya per tal
de demanar documents relatius a l’Escola Pia que es troben entre els retornats Papers
de Salamanca.
De cara a la gestió interna també hi ha hagut canvis. I és que ens hem plantejat
treballar segons línies estratègiques, marcant objectius i prioritats, construint una
manera de treballar, creient en la planificació estratègica.
L’APEPC va començar el curs amb un Pla estratègic, on s’hi programaven línies de
treball enfocades a promocionar el centre, entre d’altres. Mentre s’avançava en
aquestes línies, n’anaven sorgint de noves, noves fórmules per acostar l’arxiu a les
escoles. Com que quedaven fora del pla estratègic, es van confeccionar projectes
individuals que programessin les activitats a desenvolupar, sempre relacionats amb les
línies generals marcades en el pla estratègic.
Un dels primers projectes que va sorgir, fora de la planificació 2004/2005, fou el que
treballava la compra del programari Knosys 04. Aquest sistema de gestió de bases de
dades milloraria substancialment la versió que actualment s’usa. Millors opcions de
consulta a la base, millor interfície i la possibilitat de fer-les a través del web. En
resum, un sistema que potenciaria qualitativament la gestió de la base de dades
actual. En aquesta línia doncs, es va treballar, presentant el projecte al P. Provincial i
al servei d’informàtica. De retruc, aquest projecte plantejava una reformulació dels
continguts de la pàgina web.
Més entrat el curs, es va creure convenient una reunió amb part de l’equip del
Secretariat de les institucions Escolars, per fer un intercanvi de reflexions sobre el que
l’Arxiu pot aportar a les escoles i al projecte pedagògic de l’Escola Pia de Catalunya.
Aquesta trobada va propiciar que sorgissin un plegat d’iniciatives per treballar en la
línia d’acostament de l’arxiu a les escoles. Aquestes es van recollir en un projecte que
s’ha anomenat Compartim la recerca en història, on s’hi desenvolupen eines
diverses que ajudaran a la motivació per la investigació històrica de l’Escola Pia. Dins
aquest projecte s’hi recullen les següents iniciatives:
- L’Arxiu Informa: dins la revista Papers hi podem trobar, a partir del número 77,
una secció dedicada a l’arxiu provincial, perquè s’hi exposin materials, fons,
col·leccions i activitats que aquest realitza.
- Nova modalitat de recerca històrica dins els Premis Joan Profitós de Foment a
la Creativitat: dedicada a premiar treballs d’investigació històrica sobre l’Escola
Pia, fets per alumnes. La primera convocatòria és a l’abril de 2006.
Altres activitats queden dissenyades en aquest projecte però que encara no tindran la
seva aplicació fins que no quedin prou pactades amb la resta de l’equip.
Més endavant, es va veure que el projecte Knosys, anteriorment descrit, necessitava
un suport, per això es va crear el Pla d’informatització pel que es dissenyaven línies
de treball per una millor gestió de la informació d’ús intern i extern. Com a exemple
més destacat, hi entra la digitalització del fons, amb unes prioritats marcades.
Un cop acabat el curs 2005/2006, i per tant, l’aplicació del Pla estratègic vigent fins
llavors, es va procedir a l’avaluació dels seus resultats, perquè permetés plantejar
nous objectius a partir de les observacions realitzades obtinguts amb l’aplicació de
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l’anterior. Era el primer cop que es feia, ja que era el primer pla estratègic que es
dissenyava. Es va procedir a avaluar quantitativament l’assoliment dels objectius
proposats. Es van observar dos aspectes, per una banda, que molts dels objectius
plantejats no assolien un grau elevat d’èxit, ja que pecaven d’ambició o bé, de no estar
correctament adequats a la situació real. Tot i així, de manera global es valora molt
positivament la creació del pla, ja que aconsegueix dinamitzar l’activitat de l’arxiu i
permet una agilitat en les relacions que s’estableixen amb el secretariat, obrint així un
nou camí amb noves aspiracions.
Durant aquest curs s’ha anat treballant en la distribució futura de l’arxiu en el nou
espai, fruit de les obres que es faran a l’edifici, conformant el projecte de trasllat.
Aquest canvi físic fa que l’arxiu es plantegi, gairebé obligatòriament, unes noves
polítiques que el modernitzin tant de manera exterior com interior. I és que està previst
que l’arxiu passi a l’entresol del mateix número 80 de la Ronda Sant Pau. Diversos
plànols s’han dissenyat amb les diferents distribucions que s’han fet dels espais. Des
de l’arxiu treballem per a ubicar cada secció en cada zona del nou espai, i així, poder
començar a rumiar les necessitats de material i d’altres aspectes necessaris.
Després de l’avaluació que es va fer del pla, es va creure necessari continuar
treballant amb aquesta metodologia, per això, durant l’estiu es va dissenyar un nou
pla estratègic per al període 2006/2008, on s’hi programen objectius per a
desenvolupar més concretament el que va començar l’anterior pla, així com les
activitats que van anar sorgint durant el curs.
El 2006 ha estat un any de creació de lligams directes amb el Secretariat. Aquest des
de fa anys impulsa el Projecte Mediateca, que és un projecte de coordinació de les
diferents mediateques de l’Escola Pia. El Secretariat ha confiat la coordinació de les
mediateques al nostre Arxiu.
Entrades
Durant l’any l’Arxiu rep nombroses donacions de material que passen a les
col·leccions i als fons que romanen al centre. D’aquestes en destaquem les següents:
Una de les entrades més valuoses ha estat de la mà de Joaquima M. Cantó i Bertran,
religiosa de Jesús Maria, que donà una pintura de Josep de Calassanç pintada per
Julio Borrell, antic alumne de Puigcerdà.
A principis d’any, el Josep M. Rierola va lliurar a l’Arxiu un dibuix del Francesc
Barrachina.
Hem rebut divers material escolars procedent d’antics alumnes: Carles Llorens (de
Sant Antoni), uns quaderns de qualificacions. De Josep M. Galofré, quaderns i llibres
de comerç del seu pare, Antoni Galofré i Galofré (de Sant Antoni), especialment un
diploma dels Estudis de Comerç de 1917.
La sra. Maria Antonia Jané va donar quatre quaderns del seu pare, antic alumne de
Santa Anna de Mataró, corresponent als cursos de primària.
Ma Àngels Cerdà ens ha fet arribar llibres i material escolar de fa més de seixanta
anys.
I també ens van arribar dos quaderns manuscrits de geografia de l’alumne Juan Gumà
Cuffi, de l’Escola Pia de Balmes 1939-1941.
També ha entrat a l’arxiu la documentació dels religiosos que han mort durant aquest
anys: Jordi Nogués i Carulla, Joan Clapers i Soler, Miquel Portolés i Vilalta, Pere
Ferrer i Roca, Calassanç Balagué i Bosch i Carles Pérez i Villalba.
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Molts objectes que romanien a les sagristies dels col·legis de Balmes, de Nostra
Senyora i d’Igualada, han passat a l’Arxiu.
Hem rebut documentació de la Confraria de Mare de Déu de Montserrat, de Mataró. I
també, el P. Llorenç Bonet ens ha donat l’arxiu del Grup “La Pinya”, juntament amb
dibuixos originals de la Rita Culla.
També ha entrat material de l’ESCAC i de departaments de la Cúria provincial.
Digitalització
Treballem per escanejar fons propis a fi de posar-ho a disposició de tothom en la
pàgina web. Ho fem en dues línies: revistes nostres i consuetes dels religiosos de la
província. Hi treballa de manera intensiva el Fèlix Iguacen.
Tenim ja escanejades les següents revistes: Catalaunia, El Heraldo escolapio
(Camagüey), Cima (Calassanci), Nosotros (Calella), Nosaltres (Calella), Xut (Calella),
Excelsior (Mataró), Brisas (Mataró), Zas (Sant Antoni), Brisas (Sant Antoni), Excelsior
(Igualada), Chiquitín (Igualada), Xut (Terrassa), El templo de los niños (Terrassa),
Chiquitín (Calassanci), La Ploma (Vilanova i la Geltrú), Escola Pia 6è (Terrassa), DailyPreu (Terrassa). Altres estan en procés.
Les consuetes de 1696 a 1884 estan en disquet en llatí i en català; les passarem a
CD. Les de 1885 a 1929 estan escanejades només en llatí.
El fons digital de l’arxiu també ha crescut, gràcies a les més de 700 fotografies de
carnet de religiosos de la Província.
Col·laboracions i Pràctiques
L’Arxiu ha col·laborat en la publicació del llibre que traduït al francès pel Mateu
Trenchs dels escrits pedagògics de sant Josep Calassanç. Publicat per El Mèdol.
Hem tingut una alumna en pràctiques de l’assignatura “Estada a empresa” durant el
mes de juliol. Era la primera vegada que venia una alumna en pràctiques de l’Escola
Pia, dins el marc d’una assignatura curricular de Batxillerat.
Visites a l’arxiu
L’any que acabem de deixar va fer passar diverses persones per les nostres
dependències. Entre d’altres, un grup de Provincials amb l’ecònom general de Roma i
també, escolapis del Senegal i de les Califòrnies.
Ruta calassància
Amb tres escolapis del Senegal s’ha visitat Montserrat, seguint la ruta dels llocs que
recorden la presència de sant Josep Calassanç.
Exposició
S’ha participat en el dia de portes obertes del Col·legi de Sant Antoni aportant material
representatiu dels seus 190 anys d’història, tot acompanyat per un audiovisual amb
imatges de l’edifici.
Es prestà material gràfic per a una exposició sobre les escoles del barri, a càrrec del
districte de Ciutat Vella.
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Taula 1: Fitxes informatitzades

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

2002
2003
2004
2005
2006
23.199
26.540
27.057
44.988
47624
15.622
16.288
16.871
17.335
17680
16.560
16.945
19.234
20.940
21214
903
907
914
943
956
6.691
6.771
10.926
6.673
3283
1.763
1.763
1.763
1.763
1763
20.793
21.094
26.566
26.566
21591
2.611
2.611
2.611
--2.129
2.165
2.177
2.178
2179
90.271
95.084
108.219
121.386
114083

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

2002
2003
2004
2005
2006
39
48
46
48
52
16
21
20
21
24
55
69
66
69
76

Podeu trobar les anteriors memòries, juntament amb La Plega que continuem
publicant, a la pàgina web de l’Arxiu, www.escolapia.cat.
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