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Arxiu Provincial. Memòria 2008
Aquests 365 dies que hem deixat enrere han estat plens d’iniciatives, de nous
materials, de feines acabades i d’altres de començades, de pàgines web i noves
relacions, i també d’aniversaris. A continuació us ho expliquem...
A l’arxiu aquest 2008 hem treballat dues planificacions estratègiques. Hem tancat la
del 2006/2008, i comencem la del 2008/2010. En la valoració de la primera, vam
observar uns bons resultats, fora dels que quedaven subjectes al objectius plantejats
pel trasllat als nous locals. Vam crear els materials que demanava la Política de
col·leccions per totes les seccions de l’arxiu (Arxiu, biblioteca, hemeroteca i museu),
també vam ser presents a la Revista Papers, amb una nova secció i vam continuar
amb el projecte Mediateca. La resta de qüestions destinades al trasllat no s’han pogut
resoldre, per qüestions alienes a l’APEPC.
Vam començar el nou curs 2008/2009 amb el nou pla estratègic, amb nous objectius a
complir i noves aspiracions. Uns nous objectius que s’han plantejat per aquests dos
propers cursos, dissenyats en funció dels canvis que hem tingut aquest 2008.
I d’entre aquestes novetats, sens dubte, la gran notícia d’aquest 2008 per l’arxiu, és
l’adquisició, després d’anys de projectes i plantejaments, del nou programa de
catalogació, anomenat Absys Express. Actualment, el programa ja funciona
plenament per a la biblioteca i hemeroteca, després dels cursets de formació del mes
de juliol. Amb aquest programa podrem exportar registres a altres catàlegs, element
bàsic per plantejar futures col·laboracions. I aquesta és una de les grans línies per
aquests anys, treballar en el catàleg, adequar els antics registres al nou programa, i
poder preparar la segona fase del projecte, que consistirà en modernitzar el programa
informàtic per la secció d’arxiu.
Ens plantegem crear un marc de documents que permetin dotar l’arxiu d’un reglament
de funcionament, que si bé ja existeix de manera implícita, ara ho volem deixar per
escrit.
Per aquesta nova planificació no hem d’oblidar la tasca diària, de recollida de material i
de continuïtat amb La Plega, dins la meta proposada Treballem i projectem.
I en aquesta faceta de recollida, val a dir que aquest 2008 l’Arxiu ha crescut força, i és
que hem rebut moltes donacions. Des de màquines de fotografiar, gràcies al Josep M.
Aguilar, fins a una 2a edició de l’Enciclopèdia Catalana, passant per monedes de
Filipines que ens ha portat la Mireia Jiménez, una bona col·lecció d’estampes que ens
ha donat el Manel Sales i una reproducció de la primera edició del llibre del P. Antoni
Cordeses, jesuïta, Itinerario della Perfettione Christiana, de 1607, de mans del Jaume
Pallarolas.
Hem rebut una pintura de la col·lecció del senyor Pere Brosa i Ballesteros, de sant
Josep Calassanç. També una pintura (que havia figurat en una exposició de pintors
escolapis a Peralta de la Sal) d’Oriol Sala ha entrat a la pinacoteca de l’arxiu.
L’arxiu de l’antic agrupament Nova Terra, després d’una tasca de selecció i neteja,
s’ha integrat a l’arxiu.
D’arxius personals n’hem rebut alguns: del P. Miquel Gavín i Barceló, gràcies al P.
Lluís Marañon. Hem obtingut l’arxiu personal del P. Jaume Bayó i del P. Fèlix Iguacen.
I gràcies a les donacions de revistes, hem pogut completar més d’una col·lecció:
Perspectiva escolar, Colegio de l’Escola Pia d’Olot, Delta. Gràcies a Pere Vilaseca,
Josep Mula i Josep M. Rierola.

Altres materials també ens han arribat a través de donacions. Material religiós d’Olot,
de mans del Jaume Pallarolas, i dues fotografies antigues d’alumnes, una de l’Escola
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Pia de Barcelona de 1894, gràcies a l’Eulàlia París, i una altra d’un grup d’alumnes de
Caldes del curs 1934-1935. Hem ingressat material (especialment llibres) provinent
d’una família de Balaguer, gràcies a les gestions del P. Josep Liñan. A Tàrrega hem
seleccionat material de l’antiga comunitat, perquè vingui a l’Arxiu.
De fora Catalunya, també ens arriben donacions. Luís Cañigral, doctor i professor de
la Universidad de Castilla la Mancha, va fer arribar a l’arxiu un fulletó dels exàmens
públics d’Igualada de 1798, que faltava a la nostra col·lecció.
Continuant aquesta tasca de Treballem i projectem, hem seguit digitalitzant material
gràcies a diversos col·laboradors. Dintre del programa que ens havíem fixat, hem
pogut escanejar revistes de les escoles i també del Secretariat. Prop de 1201
consuetes de tots els religiosos de la nostra província, han estat escanejades pel P.
Fèlix Iguacen. Tot plegat és un fons considerable.
A l’Arxiu intentem treballar per aconseguir noves línies de treball, reptes i ajudar en el
treball a altres arxius (aquí hi cobra força el Projectem). I per això, hem mantingut
reunions amb Marco Pizzo, que orienta actualment a Roma l’Arxiu general de l’orde, i
l’Assistent general Jaume Pellicer, aquest últim en dues ocasions, per discutir sobre la
línia que han de prendre els arxius de les demarcacions i el mateix arxiu general, així
com també qüestions d’infraestructura informàtica. Considerem que convindria
disposar d’un catàleg d’autors escolapis, a partir d’una base informàtica d’ús comú.
Hem respost a consultes que sobre organització ens han fet des l’arxiu de la Província
d’Argentina.
En la mateixa línia de voler col·laborar amb altres entitats, hem mantingut contactes
amb la Biblioteca de Catalunya, per tal de poder incloure els registres dels llibres de la
nostra biblioteca antiga al Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de
Catalunya.
Dins d’Escola Pia, també s’ha començat a treballar en la idea de voler crear un
directori del material que pot formar part del patrimoni històric i artístic de la província.
Les escoles tenen ara, la seva tasca de corregir i actualitzar un primer llistat elaborat fa
uns anys des de l’Arxiu.
Una altra meta, és la d’Aconseguir una web més dinàmica i actualitzada que l’actual,
meta en la que ja hi hem començat a treballar. I és que hem millorat i renovat la
pàgina web d’història de la província. Hem actualitzat l’apartat de Cronologia, amb un
nou format i imatges dels antics edificis.
L’arxiu s’ha incorporat a la comissió de treball per la pàgina web, que continua
treballant per la bona cohesió de materials i informacions dins la pàgina principal
d’Escola Pia de Catalunya.

L’APEPC ha col·laborat en l’aniversari dels 150 anys de la fundació de l’Escola Pia
d’Olot, cedint material per l’exposició commemorativa. I també ha col·laborat en
l’aniversari dels 75 anys de Granollers. Oportunament en el nostre butlletí La Plaga ja
anunciàrem aquestes commemoracions.
L’arxiu també ha col·laborat, cedint material, amb el Museu d’Història de la Ciutat de
Barcelona, en l’exposició anomenada Barraques. La ciutat Informal, que té lloc a La
Casa Padellàs, fins el 22 de febrer de 2009.
Joan Florensa
Miriam Mulinari
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