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6C-1 Fitxer núm. 1: Amb la relació de professors de la Institució 

 

Relació de professors de la Institució amb nom, cognoms, adreça i assignatures al seu càrrec. 

198 professors. 

 

6C-2 Fitxer núm. 2: Fitxer de càrrecs: Consell directiu i secció permanent 

 

Relació de càrrecs : Consell directiu i Seccions permanents. 

Consell directiu: 26 persones amb nom, adreça i càrrec. 

Seccions permanents:11. 

1.- Biblioteca circulant i pública: 16 persones. 

2.- Educació i instrucció: 15 persones. 

3.- Religió i culte: 31 persones. 

4.- Religió i culte (secció especial de cant): 17 persones. 

5.-Organització i propaganda: 18 persones. 

6.-Organització i propaganda (secció especial de la publicació Claror): 10  

persones.  

7.-Relació i treball: 16 persones. 

8.-Economia i proveïment: 19 persones. 

9.-Economia i proveïment (secció especial de la Saleta de Te): 11  

persones 

10.-Cerimonial i festes: 19 persones. 

11.-Esports i excursions: 19 persones. 

 

6C-3 Fitxer núm. 3: Fitxer de càrrecs i personal de l’Institut 

 

Llista de presidents dels tribunals d‟exàmens: 41 persones. 

Llista d‟oficials: 

Biblioteca: 23 persones. 

Biblioteca circulant i pública: 6 persones. 

Borsa de treball: 5 persones. 

Especial “Claror”: 2 persones. 

Economia i proveïments: 4 persones. 

Educació i Instrucció: 60 persones. 

Material Escolar: 1 persona. 

Organització i propaganda: 5 persones. 

Relació i treball: 16 persones. 

Religió i Culte: 3 persones. 

Sala de màquines: 3 persones. 

Seccions permanents: 7 persones. 

Secretaria general: 8 persones. 

Telèfons: 2 persones. 

Tresoreria: 4 persones. 

Personal de la Institució: 55 persones 
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6C-4 Fitxer núm. 4: Fitxer amb la relació de “padrins d’aula” i Cos Consultiu 

 

Llista dels padrins d‟aula: 82 persones. 

Llista dels components del cos consultiu: 62 persones. 

Seccions permanents: 

Biblioteca circulant i pública: 9 persones. 

Cerimonial i festes: 8 persones. 

Educació i instrucció: 4 persones. 

Economia i proveïment: 18 persones. 

Esports i Excursions: 18 persones. 

Relació i treball: 6 persones. 

Religió i Culte: 12 persones.  

Socors Mutu i Previsió: 8 persones. 

Organització i propaganda: 7 persones. 

Llista dels components de la Junta tècnica: 9 persones. 

 

 

6C-5 Fitxer núm. 5: Fitxer d’adreces d’Institucions de fora de Barcelona 

 

Llista de poblacions i territoris de fora de Barcelona que tenen relació amb l’Institut de 

Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. 

 

Arenys de Mar Galícia Mataró Reus Tàrrega 

Badalona Girona Montbrió del 

Camp 

Riudoms Terrassa 

Balaguer Hostalets d‟en 

Bas 

Montcada Sabadell Tortosa 

Bonmatí Igualada Montserrat Samalús València 

Borgonyà Illes Balears Olot Sant Esteve d‟en 

Bas 

Vic 

 

Capellades Joanetes Palautordera 

[Santa Maria de] 

Sant Feliu de 

Llobregat 

Vilafranca del 

Penedès 

 

Centelles Lleida Pobla de Lillet Sant Vicenç dels 

Horts 

 

Cornellà de 

Llobregat 

Madrid Premià Santa Eugènia 

de Berga 

 

Esplugues de 

Llobregat 

Martorell Províncies 

Basques 

Tarragona  

 

Poblacions de l’estranger: 

 

Argentat (França) Friburg (Suïssa) Lovaina (Bèlgica) Perpinyà (França) 

Brussel·les (Bèlgica) Jerusalem (Israel) Milà (Itàlia) Roma (Itàlia) 

Buenos Aires 

(Argentina) 

Londres (Anglaterra) Montevideo 

(Uruguai) 

Santiago de Xile 

(Xile) 
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Córdoba (Argentina) Lophem-les- Bruges 

(Bèlgica) 

Paris (França)  

 

Llista d’Institucions que tenen relació amb l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular de 

la Dona: 

 

Artístiques Femenines Religioses Ordes religiosos 

Culturals D‟Higiene Socials  

Esportives Pedagògiques Institucions diverses  

 

6C-6  Caixa amb documentació sobre les Noces d’Argent de la Institució (1909-1934) 

 

- Llibre “Crònica retrospectiva”: Noces d‟Argent Institut de Cultura i Biblioteca 

Popular de la Dona. 1909-1934. Barcelona. Dos exemplars. Un relligat amb tela. 

- Dues carpetes Viatges Baixas. Rambla. del Centre 33. Barcelona. Una conté 

fotografies dels cotxes pullman de l‟agència. L‟altra els hotels. 

- Llibret amb el programa del viatge a Itàlia que organitza Viatges Marsans. 

- Llibret programa de les Noces d‟Argent de l‟Institut de Cultura i Biblioteca Popular de 

la Dona 1909-1934. Barcelona. 

- Mapa d‟Itàlia amb les tres rutes del viatge. 

- Diverses propagandes d‟agències de viatge: Marsans, Baixas, Esplai, Internacional 

Orlandi, Catalunya, Catalònia, i Fomento de Peregrinaciones  

- Treballs no premiats del certamen literari, numerats de l‟1 al 31 i amb el seu lema per 

obrir. Falta algun número. 

- Sobre que conté fotografies i papers referents a la publicació de les Noces d‟Argent. 

Les fotografies que estan grapades són les que conté el llibre commemoratiu. 

Paràgrafs de les fotografies. 

- Paper amb diversos segells de l‟Institut. 

- Companyia Nacional de Telegrafia sin hilos. Telegrama enviat per Verdaguer a la 

Secretaria de l‟Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona de Barcelona, dient 

que han estat rebudes en audiència per Sa Santedat i ha concedit la benedicció a 

l‟Institut, professores, associades i a les famílies.  

- Telefonema enviat per Francisca Verdaguer a l‟Institut de Cultura, dient que l‟Abat de 

Montserrat ha concedit una benedicció especial a l‟Institut, associades i familiars. 

- Diada de Sant Francesc de Paula de l‟any 1934. Barcelona 

- Paper manuscrit dirigit a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, en el que li diuen 

que el Consell Directiu ha decidit oferir-li una Medalla Commemorativa del 25è 

aniversari de l‟Institut. 1909-1934.  

 

6C-7 Caixa amb tres carpetes. 
 

Escola Domèstica Agrícola de Vic 

- Avant projecte d‟una Escola Domèstica Agrícola. Set fulls mecanografiats. 

- Gazeta de Vic del dia 31 de gener de 1931, a nom de vídua de Verdaguer Callís. Conté 

un article sobre l‟Estació Agropecuària firmat per Galderic. 

- Bases pel concurs per l‟adquisició d‟una finca destinada a Escola de Mestresses de 

Pagès. Conté un plànol. 
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- Dues quartilles que fan referència a l‟Escola Domèstica Agrícola de Vic. Dos 

exemplars. 

- Targeta de la Superiora y Hermanas Servitas de Sentforas (Vic) 

- Carta de Lluís Arumí de Vic a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de 5 març 

1923. Tema: Escola. 

- Carta de Lluís Bertran de la Comissió d‟Educació General de la Mancomunitat de 

Catalunya a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de 6 març 1923. Tema: 

Reunió. 

- Carta a Lluis Arumí de Vic de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de 7 març 

1923. Tema: Les conferències que es van donar a Santa Eugènia i el tema i nom de les 

conferenciants. També presenta un programa d‟estudis. 

- Carta de Josep Casanovas prevere de Santa Eugènia de Berga de 8 març 1923 a 

Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer. Tema:Escola. 

- Carta de Lluís Arumí a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de 8 març 1923. Li 

esmenta la possible compra de la casa de pagès Manofre. 

- Carta a Lluis Arumí de Vic de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de 13 març 

1923. Tema: Escola. 

- Carta de Lluís Bertran de 28 març 1923, a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer. 

Notifica que s‟ha suspès la reunió.  

- Carta del Consell de Pedagogia a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de 14 

abril 1923. Notifica que el dimecres seran rebuts pel President de la Mancomunitat. 

Firma Galí. 

- Carta de Lluís Bertran a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de 2 maig 1923, 

per informar-la que Galí i Bofill estan malalts. 

- Carta de Lluís Bertran a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de 24 maig 1923. 

Tema: Escola. 

- Carta de Lluís Bertran a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de 1 juny 1923 . 

Tema: Escola. 

- Carta de Lluís Bertran a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de 6 juny 1923. 

Tema: Escola. 

- Carta de Lluís Bertran a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de 12 juny 1923. 

Tema: Escola. 

- Carta de Lluís Bertran a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de 18 juny 1923. 

Tema: Escola. 

- Carta de Lluís Bertran a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de 25 juny 1923. 

Tema: Escola. 

- Targeta de Lluís Bertran dirigida a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de 7 

juliol 1923. Tema: Acompanya l‟acord del dia 5-6 juliol del Consell Pedagògic relatiu 

a la nostra oferta. Una altra targeta demanant-li l‟escrit de l‟Escola de Vic. 

- Dos fulls mecanografiats que contenen una proposta d‟acord de l‟Escola de 

Mestresses de Pagès i les Bases. 

- Carta de Lluís Bertran a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de 18 juliol 1923. 

Tema: Escola. 

- Carta de Lluís Arumí de Vic a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de 21 juliol 

1923. Tema: Escola. 

- Carta de Lluís Arumí de Vic a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de 21 juliol 

1923. Tema: Escola i a més fa referència a la possible compra del Mas Roure. 
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- Carta de Lluís Arumí de Vic a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de 21 juliol 

1923. S‟han abandonat les gestions de compra del Mas Roure per massa car. 

- Telefonema de Lluís Arumí a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de 24 juliol 

1923. Tema: Reunió dijous. 

- Carta de la germana Pia Crich del Sagrat Cor a Francesca Bonnemaison, vídua 

Verdaguer, de 2 agost 1923. Tema: Està d‟acord amb el projecte d‟Escola Domèstica 

que es vol situar a Vic i que les Germanes s‟encarreguin de la part pràctica 

d‟ensenyança. 

- Carta de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, a la Rda. Mare Pia Crich del 

Sagrat Cor de 2[ ] agost 1923. Està contenta que hagi acceptat la custòdia i pràctiques 

de l‟Escola Domèstica. També li comunica que ja han adquirit el local. 

- Carta de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, a Manuel Anglada de [ ] agost 

1923. Tema: Escola. 

- Carta de Manuel Anglada de Vic a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de 26 

agost 1923. Tema: El senyor Puig ja és propietari del Manofre i pot entregar al 

Patronat la casa, horta i terres necessàries  

- Carta de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, a Lluís Arumí de 27 agost 1923. 

Tema: Entre altres, la compra de Manofre per l‟Escola. 

- Carta de Manuel Anglada de Vic a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de 1 

setembre 1923. Tema: No pot cuidar-se de la direcció de l‟Escola, solament alguna 

col·laboració 

- Carta de Lluís Bertran de la Comissió d‟Educació General de la Mancomunitat de 

Catalunya a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de 6 setembre 1923. Tema: 

Convoca a una reunió en les Oficines d‟Estudis Jurídics per parlar de l‟Escola de Vic. 

- Carta de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, a Manuel Anglada de Vic de 7 

setembre 1823. Tema: Què cal fer per a la constitució del Patronat. 

- Carta de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, a Lluís Arumí de Vic de 7 

setembre 1923. Tema: Què cal fer per a la constitució del Patronat. 

- Carta de Lluís Bertran a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de 13 setembre 

1923. Li presenta una minuta per tal que la revisi abans de presentar-la al president 

accidental, senyor Millet, perquè la signi. 

- Carta de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, a Manuel Anglada de Vic de 14 

setembre 1923. Tema: Els tràmits dins la Mancomunitat van avançant. Quan estiguin 

anirà a Vic per preparar la gent del Patronat i Comitè Executiu, d‟acord amb el sr. 

Puig i el sr. Arumí. 

- Barcelona .14 setembre 1923.. 

- La Comissió d‟Educació General proposa la creació d‟una Escola d‟Ensenyament 

Domèstic Agrícola a Vic. El sr. Antoni Puig cedeix una casa de pagès al Patronat local 

de Vic. Es vol posar sota el patronatge de la Mancomunitat. La Comissió li demana 

vuit mil pessetes per obres d‟adaptació i cinc mil pessetes anuals, etc. 

- També un esborrany de l‟anterior document. 

- Carta de Lluís Bertran a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de 17 setembre 

1923. Tema: li demana una firma en el document de referència. 

- Carta de Lluís Bertran a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de 21 setembre 

1923. El tema de l‟Escola anirà al pròxim Consell. 

- Carta de Lluís Bertran a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de 29 setembre 

1923. El tema de l‟Escola s‟ha tornat a retardar. 
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- Carta de Lluís Bertran a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de 3 octubre 1923. 

El Consell acorda que el tema de l‟Escola de Vic passi a informe del Conseller 

d‟Hisenda. 

- Carta de Lluís Bertran a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de 10 octubre 

1923. Invitació a anar a la reunió de la Comissió. 

- Carta de Lluís Bertran a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de 23 octubre 

1923. Invitació per anar a la reunió de la Comissió en la que prendrà possessió el nou 

President, el Conseller senyor Jaume de Riba i España. 

- Carta de Manuel Anglada de Vic a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de 7 

desembre 1923. Envia els plànols i bases pel Concurs. 

- Carta de Manuel Anglada de Vic a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de 12 

desembre 1923. Acompanyarà el senyor Riba a visitar el Manofre 

- Carta de Lluís Bertran a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de 15 desembre 

1923. Li presenta una minuta per presentar-la al Consell si li sembla bé. 

- Carta de Santiago de Riba a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de 18 

desembre 1923. Li notifica que el Consell de la Mancomunitat ha acordat les hores del 

Concurs per l‟Escola Agrícola Domèstica. 

- Carta de Manuel Anglada de Vic a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de 29 

desembre 1923. Agraeix la felicitació d‟un Bon Any rebuda i també li desitja a ella el 

mateix. Les perspectives no són gaire bones. 

- Carta de Lluís Anglada de Vic a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de 18 

gener 1923. Mostra un descontentament i estan pensant deixar desert el concurs. 

- Carta de Santiago de Riba advocat a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de 21 

gener 1923.Li diu que potser tenen raó de deixar-ho per temps millors, puix és molt de 

témer que els nous diputats al complir la demanda de descatalanitzar Catalunya, deixin 

tot el que és cultural i es dediquin sols a caciquejar amb els diners de la 

Mancomunitat. Diu també que transmeti al sr. Puig la seva generositat i agraeix 

l‟entusiasme de la senyora Verdaguer. 

- Carta de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, a Manuel Anglada de 24 gener 

1923. Diu que el sr. de Riba també creu millor deixar passar l‟allau. I que ella seguirà 

treballant en el projecte esperant arribi el moment oportú. 

- Un full mecanografiat en que es considera la iniciativa de la Comissió d‟Educació 

General de crear una Escola d‟Ensenyament Domèstic Agrícola i nomenar una 

Comissió, etc. 

- Un full esborrany i escrit amb llapis referent a l‟Escola Domèstica Agrícola de Vic. És 

la pàgina 2. 

 

Activitats a Hostalets d’en Bas i a Joanetes 

- Dues quartilles: una amb gent de Sant Esteve d‟en Bas, Joanetes, Hostalets d‟en Bas i 

Olot. Una altra amb la nota de despeses del viatge a Joanetes i Hostalets d‟en Bas. 

- Girona.17 agost 1921. Carta al president del Sindicat Agrícola de Joanetes. Es la 

resposta a una carta d‟Assumpció Portas i Dotras dirigida a la Federació Sindical 

Agrària de Girona, per reclamar unes dades per l‟establiment d‟una Escola ambulant 

d‟Ensenyament domèstic per a noies de pagès que ha creat la Mancomunitat. 

Mecanografiat. Firma: el president, Jaime Rosich. 
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- Carta al president del Sindicat Agrícola de Joanetes de 14 maig 1922 del Institut de 

Cultura. Un grup de professors interessats podria venir el dia 25 a explicar l‟objecte 

del curset. Mecanografiat. 

- Carta manuscrita de Juan Esquena, president del Sindicat Agrícola de Joanetes, a 

Assumpció Portas per dir-li que el dia 25 no serà possible i segurament en tot el mes 

de maig, perquè hi ha festes a molts pobles. Tampó del Sindicat Agrícola de Joanetes. 

Firma autògrafa: Joan Esquena. 

- 22 maig 1922. Barcelona. Carta a Joan Esquena per senyalar la data possible de la 

visita. Mecanografiat. 

- 8 juliol 1922. Hostalets d‟en Bas. Carta manuscrita de Maria del Pilar Fluvià a 

Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer. Indica les dificultats de la reunió pel 

treball de camp i suggereix la reunió pel juliol o agost. Firma autògrafa: Maria del 

Pilar Fluvià. 

- 18 juliol 1922. Hostalets d‟en Bas. Carta manuscrita de Miquel Fluvià a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer, per dir que Joanetes, Hostalets i Sant Esteve d‟en Bas 

actuen conjuntament i aconsella donar la conferència a Hostalets, que té millors 

condicions d‟organització. Suggereix el dia 30 de juliol. Tampó del Sindicat Agrícola 

Catòlic d‟Hostalets d‟en Bas. Firma autògrafa de Miquel Fluvià. 

- 21 juliol 19[22]. Barcelona. Resposta a Miquel Fluvià: Seria millor la visita al 

setembre. Indica els temes de les converses. Portaran una parella de conills o aviram 

de la millor raça i les rifaran entre les presents, amb l‟obligació de portar les primeres 

cries al Sindicat per poder-les propagar. 

- 26 juliol 1922. Hostalets d‟en Bas. Carta manuscrita de Maria del Pilar Fluvià a 

Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer. Diu que no hi ha bones relacions amb el 

Sindicat de Joanetes i creu que no assistiran a les converses. Firma autògrafa:Maria 

del Pilar Fluvià. 

- 29 agost 1922. Hostalets d‟en Bas. Carta manuscrita de Miquel Fluvià a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer, per fixar la data que a tots millor convindrà. Tampó 

del Sindicat Agrícola Catòlic d‟Hostalets d‟en Bas. Firma autògrafa de Miquel Fluvià. 

- 6 setembre 1922. Barcelona. Carta a Miquel Fluvià on indica la data possible per a la 

conferència: Entrat l‟octubre. Mecanografiat. 

- 1922. Hostalets d‟en Bas. Carta manuscrita de Miquel Fluvià a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer, sobre l‟organització de la visita. Firma autògrafa de 

Miquel Fluvià. 

- 24 octubre 1922. Hostalets d‟en Bas. Carta manuscrita de Maria del Pilar Fluvià a 

Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, en la que li explica el disgust per una carta 

rebuda del senyor Oller en la que li nega sigui mestressa, etc. Firma autògrafa de 

Maria del Pilar Fluvià. 

- 5 novembre 1922. Barcelona. Carta a Lluís Bertran en la que explica el número 

d‟assistents a la conferència d‟Hostalets, temes i conferenciants. Mecanografiat. 

- 13 novembre 1922. Barcelona. Carta a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, a 

Miquel Fluvià en la que li comunica que el diumenge dia 19 aniran a Hostalets per 

donar la conferència anunciada. Mecanografiat. 

- 15 novembre 1922. Hostalets d‟en Bas. Carta manuscrita de Miquel Fluvià a 

Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer. Està d‟acord amb la data de la conferència 

que al matí serà a Hostalets i a la tarda a Joanetes. Firma autògrafa de Miquel Fluvià. 
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- 16 novembre 1922. Barcelona. Carta de Francesca Bonnemaison a Miquel Fluvià per 

confirmar definitivament que el proper diumenge es donaran les conferències. 

Mecanografiat 

- 17 novembre 1922. Barcelona. Carta de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, a 

Lluís Bertran per confirmar les conferències que es donaran a Hostalets d‟en Bas i a 

Joanetes sobre Economia Casolana i Agrícola. Mecanografiat. 

- 17 novembre 1922. Barcelona. Carta de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, a 

Jaume Bofill i Mates, per comunicar-li les conferències que es donaran a Hostalets 

d‟en Bas i a Joanetes sobre Economia Casolana i Agrícola. Mecanografiat. Escrit 

mecanografiat informant de l‟èxit de les conferències donades el dia 19 a Hostalets 

d‟en Bas i a Joanetes i la satisfacció per albirar la seva continuïtat. 2 fulls sense firma. 

- 21 novembre 1922. Barcelona. Carta de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, a 

Joan Esquena president del Sindicat Agrícola de Joanetes. Li agraeix les atencions 

rebudes. Mecanografiat. 

- 21 novembre 1922. Barcelona. Carta de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, a 

Miquel Fluvià. Li agraeix les dades i facilitats rebudes per poder realitzar el projecte 

tant esperat. Mecanografiat. 

- 21 novembre 1922. Barcelona. Carta de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, al 

president del Sindicat Agrícola de Sant Esteve d‟en Bas. Li agraeix les atencions 

rebudes i li envia un imprès de les Converses d‟Economia Casolana i Agrícola. 

Mecanografiat. 

- 21 novembre 1922. Barcelona. Carta de Francesca Bonnemaison,vídua Verdaguer, a 

Estrella Oliveras que ha conegut a Hostalets d‟en Bas. Li diu que practiqui velocitat a 

la màquina d‟escriure, que reculli usos i costums familiars, receptaris de cuina, etc. 

Mecanografiat. 

- 21 novembre 1922. Barcelona. Carta de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, a 

Pilar per agrair-li l‟acolliment rebut. Que faci amb l‟Estrella el recull d‟usos i costums 

que li va demanar. Es necessari l‟ajut de les cases pairals per fer la nostra tasca 

conjunta. Mecanografiat. 

- 21 novembre 1922. Barcelona. Carta de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, a 

Lluís Buch vicepresident del Sindicat Agrícola d‟Hostalets d‟en Bas, per agrair les 

atencions rebudes. Mecanografiat. 

- 21 novembre 1922. Barcelona. Carta de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, al 

Rector de Joanetes per agrair les atencions rebudes. Mecanografiat. 

- 22 novembre 1922. Carta manuscrita de Maria Baldó de Torres a l‟estimada Paquita 

per dir-li que no es veu amb cor d‟enviar-li la ressenya que li demana. Firma autògrafa 

de Maria Baldó de Torres. 

- 22 novembre 1922. Olot. Carta a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de Rovira 

d‟Olot, per disculpar-se de no haver anat a les conferències de la tarda. Firma 

autògrafa. Mecanografiada. 

- 24 novembre 1922. Hostalets d‟en Bas. Carta manuscrita a Francesca Bonnemaison, 

vídua Verdaguer, de Lluís Buch per oferir la seva ajuda personal en la tasca que volen 

realitzar. Firma autògrafa de Lluís Buch. 

- 24 novembre 1922. Mercadal. Carta manuscrita a Francesca Bonnemaison, vídua 

Verdaguer, de Miquel Fluvià per comentar la visita i la millor assistència que haurien 

pogut tenir. Firma autògrafa de Miquel Fluvià. 

- 24 novembre 1922. Carta manuscrita de Lluís Bertran a Francesca Bonnemaison, 

vídua Verdaguer. Li envia un esborrany perquè se‟l miri i l‟esmeni. Li demana els cinc 
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títols de les conferències i qui les va donar. També el nombre de concurrents a cada 

una. Firma autògrafa de Lluís Bertran. 

- 28 novembre 1922. Olot. Carta manuscrita de Maria del Tura de V. de Masramon a 

Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, per agrair-li els impresos que li va enviar. 

Firma autògrafa de Maria del Tura de V. de Masramon. 

- 28 novembre 1922. Hostalets d‟en Bas. Carta manuscrita de Maria del Pilar Fluvià a 

Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, per agrair el bon record que es van endur 

de la seva estada. També diu que li enviaran part del treball que han fet amb l‟Estrella. 

Firma autògrafa de Maria del Pilar Fluvià. 

- 28 novembre 1922. Hostalets d‟en Bas. Carta manuscrita de Maria Estrella Oliveras a 

Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer. Li diu que està seguint els seus consells en 

relació a escriure a màquina. També li envia el receptari de cuina. Firma autògrafa de 

Maria Estrella Oliveras. 

- 2 desembre 1922. La Garriga. Carta manuscrita de Marta Cristòfol a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer, per dir-li el greu que li sap no haver pogut assistir a 

les conferències d‟Olot. Firma autògrafa de Marta Cristòfol. 

- 4 desembre 1922. Barcelona. Carta de Carles Pi i Suñer a Jaume Bofill i Mates. De 

moment no poden servir els conills de raça gris ferro, que és la recomanada pels 

Serveis de Ramaderia de la comarca d‟Olot. Però han anat al mercat de Granollers i 

n‟han escollit 3 parelles que poden donar a la senyora Verdaguer. Per una altra vegada 

demanen saber-ho amb més temps. Firma: Carles Pi i Suñer. 

- 9 desembre 1922. Palau de la Generalitat. Carta de Jaume Bofill, president de la 

Comissió d‟Educació General, a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer. El tema 

són els conills que calen per a les conferències. Mecanografiada. 

- 9 desembre 1922. Hostalets d‟en Bas. Carta manuscrita de Maria Pilar Fluvià i Maria 

Estrella Oliveras a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer. Li envien un llibre de 

costums i gravats de la nostra terra. I el que resta de batejos, casaments,etc. Firma 

autògrafa de Maria Pilar Fluvià i Maria Estrella Oliveras. 

- 15 desembre 1922. Barcelona. Carta de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, a 

Carles Pi i Sunyer. Li dóna les gràcies per la resolució favorable de l‟assumpte 

referent a les parelles de conills per a les conferències de l‟Economia Casolana i 

Agrícola. Mecanografiat. 

- 22 desembre 1922. Hostalets d‟en Bas. Carta manuscrita de Maria del Pilar Fluvià i 

Maria Estrella Oliveras a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer. Li informen 

sobre el seu treball de recerca de dades d‟àpats, enterraments i funerals i la dificultat 

de trobar-ne de casaments i bateigs. Firma autògrafa de Maria del Pilar Fluvià i Maria 

Estrella Oliveras. 

- 28 desembre 1922. Olot. Carta manuscrita de Anna Manyelich a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer. Acusa rebut d‟un catàleg que li va enviar. Firma 

autògrafa de Anna Manyelich. Targeta d‟Ana Manyelich Corsellas. Hotel del Parque. 

Olot. 

- 7 gener 1923. Hostalets d‟en Bas. Carta manuscrita de Maria Estrella a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer. El tema és la recerca de dades sobre enterraments, 

funerals, etc. També li demana si sap alguna cosa sobre la seva col·locació. Firma 

autògrafa de Maria Estrella Oliveras 

- 11 gener 1923. Barcelona. Carta de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, a 

Maria del Pilar Fluvià i Maria Estrella Oliveras. Els diu que encara no ha rebut el 

treball, etc. Mecanografiat. 
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- 15 gener 1923. Barcelona. Carta mecanografiada de l‟Escola Superior d‟Agricultura a 

Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer. Comuniquen que les dues parelles de 

conills que han estat engreixant ja estan disponibles per portar-los al Institut de 

Cultura. Firma autògrafa de Carles Pi Suñer, enginyer director. 

- 18 gener 1923. Barcelona. Carta de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, a 

Carles Pi i Suñer per dir-li que és millor enviar les dues parelles de conills directament 

a Hostalets d‟en Bas i Joanetes. Mecanografiat. 

- 19 gener 1923. Barcelona. Carta de Francesca Bonnemaison,vídua Verdaguer, al 

president del Sindicat Agrícola d‟Hostalets d‟en Bas, per dir-li que rebran la parella de 

conills per propagar una raça escollida entre les masies de la comarca. Mecanografiat. 

- 19 gener 1923. Barcelona. Carta de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, al 

president del Sindicat Agrícola de Joanetes, per dir-li que rebran la parella de conills 

per propagar una raça escollida entre les masies de la comarca. Mecanografiat. 

- 23 gener 1923. Hostalets d‟en Bas. Carta manuscrita de Maria del Pilar Fluvià i Maria 

Estrella Oliveras a Francesca Bonnemaison,vídua Verdaguer. El tema és que han 

tingut problemes d‟enviament. Firma autògrafa de Maria del Pilar Fluvià i Maria 

Estrella Oliveras. 

- 26 gener 1923. Barcelona. Carta de Francesca Bonnemaison a Maria del Pilar Fluvià i 

Maria Estrella Oliveras, per dir-los que ha rebut la nova còpia. Mecanografiat. 

- 27 gener 1923. Barcelona. Carta mecanografiada de l‟Escola Superior d‟Agricultura a 

Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, per dir-li que ja han enviat les dues 

parelles de conills als Sindicats Agrícoles d‟Hostalets d‟en Bas i de Joanetes. Firma 

autògrafa de Carles Pi Suñer, enginyer director. 

- 29 gener [1923]. Part d‟una carta en la que es donen les gràcies a Carles Pi i Suñer 

pels enviaments fets a Hostalets d‟en Bas i a Joanetes. Mecanografiat. 

- 3 febrer 1923. Joanetes. Carta manuscrita de Juan Esquena a Francesca Bonnemaison, 

vídua Verdaguer, per regraciar l‟enviament dels conills. Tampó del Sindicat Agrícola 

de Joanetes. Firma autògrafa de Joan Esquena, president. 

- 11 març 1923. Hostalets d‟en Bas. Carta manuscrita de Maria del Pilar Fluvià i Maria 

Estrella Oliveras a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer. La feliciten pel seu sant 

i diuen aniran a veure el sacerdot d‟Olot que els donarà dades pel treball que estan 

fent. Firma autògrafa de Maria del Pilar Fluvià i Maria Estrella Oliveras. 

- 13 març 1923. Barcelona. Carta de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, a Maria 

del Pilar Fluvià i Maria Estrella Oliveras. Els diu que quan tinguin les dades ja les 

enviaran etc. Els proposa concórrer a una classe d‟Economia casolana i agrícola 

perquè les mestresses que hi assistiran podran després donar els cursos d‟Economia 

Agrícola Ambulant. Mecanografiat. 

- 31 març 1923. Hostalets d‟en Bas. Carta manuscrita de Maria del Pilar Fluvià a 

Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer. Li desitgen una Bona Pasqua. Referent a la 

classe d‟Economia casolana, Maria del Pilar no pot degut a causa del seu futur 

casament i Maria Estrella podria però combinant-ho amb una col·locació. Firma 

autògrafa de Maria del Pilar Fluvià. 

- 16 juliol 1923. Hostalets d‟en Bas. Carta mecanografiada de Maria Estrella a 

Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, per demanar-li si podria facilitar-li un lloc 

on viure mentre duren les oposicions i també un professor per orientar-la. Firma 

autògrafa de Maria Estrella Oliveras. 
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- 19 juliol 1923. Hostalets d‟en Bas. Carta manuscrita de Maria Estrella a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer, per demanar si una amiga seva (Pepita Mató) podria 

estar amb ella a la mateixa Institució. Firma autògrafa de Maria Estrella Oliveras. 

- 29 [ ] 1923. Hostalets d‟en Bas. Carta manuscrita de Maria Estrella a Francesca 

Bonnemaison,vídua Verdaguer. El tema és on viuran ella i la seva amiga segons les 

facilitats donades pel senyor Mató. Firma autògrafa de Maria Estrella Oliveras. 

- 2 agost 1923. Barcelona. Carta de Francesca Bonnemaison a Estrella Oliveras per 

notificar-li que la senyora vídua Verdaguer és a França i no podran donar-li la seva 

carta. Mecanografiat. Hostalets d‟en Bas.11 agost 1923. Carta manuscrita de Maria 

Estrella Oliveras a Vicenta Carreras, per demanar-li el dia d‟arribada de la senyora 

vídua Verdaguer per anar a veure-la. Firma autògrafa de Maria Estrella Oliveras. 

- 23 agost 1923. Hostalets d‟en Bas. Carta manuscrita de Maria del Pilar Fluvià a 

Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer. Li notifica el seu casament el dia 28 amb 

Joan Bellpuig, i també la nova adreça i que seguirà la recerca de dades del treball que 

està fent. Firma autògrafa de Maria Pilar Fluvià. 

- Targeta de Herminia Auguet Comalada i una altra de Miguel Oliveras e Hijo 

d‟Hostalets d‟en Bas. 

- Dos exemplars mecanografiats d‟un treball sobre Costums Catalanes firmats per Maria 

del Pilar Fluvià i Maria Estrella Oliveras. 

- Un treball mecanografiat sobre Receptari de Cuina, firmat per Maria del Pilar Fluvià i 

Maria Estrella Oliveras. 

 

Documentació d’activitats a Santa Eugènia de Berga i Olost del Lluçanès. 

- 17 febrer 1923. Vic. Carta manuscrita de Lluís Arumí a Francesca Bonnemaison, 

vídua Verdaguer. Li diu que anirà a Barcelona per parlar del què desitja. Firma 

autògrafa de Lluís Arumí 

- 25 febrer 1923. Vic. Carta mecanografiada de Lluís Arumí a la senyora vídua 

Verdaguer. Li explica el programa de l‟estada que faran a Santa Eugènia de Berga el 

pròxim diumenge,amb motiu de la conferència. Li envia un full amb el nom de les 

persones a qui caldria participar-ho. 

- 27 febrer 1923. Barcelona. Carta de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, a 

Carles Pi i Suñer. Li diu que la Cambra Agrícola de Vic està previnguda per rebre la 

parella de conills que es necessiten per a la conferència de diumenge. Mecanografiat. 

- 27 febrer 1923. Barcelona. Carta de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, a 

Maria Baldó de Torres. Li notifica que la conferència sobre Economia Agrícola i 

Ambulant a Santa Eugènia de Berga serà el diumenge dia 4. Mecanografiat.  

- 27 febrer 1923. Barcelona. Carta de Francesca Bonnemaison,vídua Verdaguer, a 

Ildefons Colomer per notificar-li la conferència d‟economia casolana que es donarà a 

Santa Eugènia de Berga. Mecanografiat. 

- 27 febrer 1923. Barcelona. Carta de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, a Lluís 

Plantamor per notificar-li la conferència d‟economia casolana que es donarà a Santa 

Eugènia de Berga. Mecanografiat. 

- 27 febrer 1923. Barcelona. Carta de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, a 

mossèn Josep Casanovas, rector de Santa Eugènia de Berga. Li comunica que el 

diumenge dia 4 de març aniran a donar una conferència sobre economia casolana. 

Mecanografiat. 
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- 27 febrer 1923. Barcelona. Carta de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, a 

Ramon Lleopart, per notificar-li que el diumenge proper aniran a donar una 

conferència sobre economia casolana dedicada a les dones a Santa Eugènia de Berga. 

Mecanografiat. 

- 27 febrer 1923. Barcelona. Carta de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, a la 

Superiora de les RR. de l‟ Anunciata de Santa Eugènia de Berga. Li dóna les gràcies 

per facilitar el local de l‟Escola per donar la conferència d‟economia domèstica del dia 

4. Mecanografiat. 

- 28 febrer 1923. Escrit de mida postal de Maria Baldó de Torres a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer. Li comunica que assistirà a la conferència del dia 4.  

- 5 març 1923. Barcelona. Carta de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, a 

mossèn Josep Casanovas, Rector de Santa Eugènia de Berga, per regraciar 

l‟acolliment rebut. Mecanografiat. 

- 5 març 1923. Barcelona. Carta de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, a Ramon 

Llopart de Santa Eugènia de Berga, per agrair totes les atencions rebudes. 

Mecanografiat. 

- 5 març 1923. Barcelona. Carta de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, a la 

Superiora de les RR. de la Anunciata de Santa Eugènia de Berga, per agrair les 

atencions rebudes. 

- 22 febrer 1923. Barcelona. Carta mecanografiada de Josep Maria Masó i Escubós a 

Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer. Li manifesta està molt content perquè un 

casal de la seva propietat pogués ser útil per crear un planter de bones pageses. Li 

adjunta un plànol. Firma autògrafa de Josep Maria Masó. 

- 13 març 1923. Barcelona. Carta de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, a Josep 

Maria Masó. Li comunica que alguns consideren que el lloc és una mica desavinent 

per escola agrícola de noies, però que podria ser útil per escola agrícola de nois. 

Mecanografiat. 

- 14 març 1923. Barcelona. Carta mecanografiada de Josep Maria Masó a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer. Li comunica que li sap greu que l‟assumpte no 

convingui perquè li hauria anat molt bé per les circumstàncies que està passant. Firma 

autògrafa de Josep Maria Masó. 

- 16 abril 1923. Barcelona. Carta mecanografiada de Josep Maria Masó a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer. Li comunica que li aniria molt bé treure algun profit 

de la casa i també li demana que dissimuli la seva impaciència. Firma autògrafa de 

Josep Maria Masó. 

 

6C-8 Caixa amb documentació diversa sobre Economia Domèstica i Agrícola. 

 

6C-8/1: Escoles domèstiques agrícoles: correspondència. 

- 6C-8/1.1: Maig 1916. Escola Domèstica Agrícola Ambulant. Escrit mecanografiat 

sense firma en el que informa que, un dels resultats pràctics del Congrés (?), podria 

ésser la Fundació d‟una Escola Domèstica Agrícola Ambulant inspirada en les que 

funcionaven a Bèlgica, adaptant-la a les necessitats de Catalunya. Quatre fulls. 

- 6C-8/1.2: 16 febrer 1920. Barcelona. Carta de Francesca Bonnemaison, vídua 

Verdaguer, a Lluís Arumí de Vic. Li comunica si podria anar a Vic per estudiar la 

manera d‟establir Escoles Domèstiques Agrícoles Ambulants. Mecanografiat. 

- 6C.8/1.3: 20 febrer 1920. Vic. Carta manuscrita de Lluís Arumí a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer, per dir-li que a Vic no hi ha escola agrícola de cap 
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mena i també que si vol, ell pot venir a Barcelona per parlar-ne. A més potser podrien 

aconseguir la col·laboració de les monges Carmelites i les Dominiques. Firma 

autògrafa de Lluís Arumí. 

- 6C.8/1.4: 20 febrer 1920. Barcelona. Carta de Francesca Bonnemaison, vídua 

Verdaguer, a Lluis Arumí de Vic. Accepta l‟oferiment d‟esperar el dia que el senyor 

Arumí vingui a Barcelona per parlar de l‟assumpte de les Escoles Domèstiques 

Agrícoles Ambulants. Mecanografiat.  

- 6C.8/1.5: 23 febrer 1920. La Garriga. Carta manuscrita de Lluís Arumí a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer, si li aniria bé el dimecres 25 per veure‟s a Barcelona. 

Firma autògrafa de Lluís Arumí. 

- 6C.8/1.6: 23 agost 1920. Vic. Carta de Lluís Arumí a Francesca Bonnemaison, vídua 

Verdaguer. Li comunica que li sembla molt oportú que es dirigeixi una invitació 

directa a les famílies de Vic, que estiguin interessades en el curs d‟Economia 

Domèstica que es portarà a terme a la Garriga durant el mes de setembre. També 

suggereix noms de famílies a més dels Vilaplana: Calveria, Molins, Bastons, etc. 

- 6C-8/1.7: Setembre 1920. Barcelona. Carta de Francesca Bonnemaison, vídua 

Verdaguer, dirigida al sr... en la que informa que la Mancomunitat de Catalunya ha 

encomanat a la Comissió d‟Educació General de la qual forma part, la organització 

d‟uns Cursos Ambulants d‟Agricultura, per ajudar especialment a les dones del camp. 

Seran 8 lliçons que donarà la senyora de Wynn, que fou Inspectora d‟aquesta mena 

d‟ensenyament a Bèlgica. Es donaran a la Garriga on resideix. Els cursos tindran dos 

aspectes: un per a les Mestresses que després vulguin exercir-lo i un altre per a les 

oients que únicament desitgin un complement de la seva cultura general. El número 

d‟alumnes serà limitat. Ella mateixa assistirà també a les lliçons i aprofitarà per 

relacionar-se amb les alumnes de la Plana de Vic. Una còpia de la carta. 

- 6C-8/1.8: 16 febrer 1921. Carta a Eladi Homs de Francesca Bonnemaison, vídua 

Verdaguer. Li retorna la gaseta amb les correccions que li han semblat. Anirà a la 

Garriga per decidir començar el dia 24. Mecanografiat. 

- 6C-8/1.9: 18 febrer 1921. Barcelona. Carta manuscrita d‟Eladi Homs a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer. Li diu que el mecanògraf de la Mancomunitat ha fet 

el tiratge de la gaseta en castellà i n‟hi adjunta vint exemplars. Firma autògrafa de 

Lluís Arumí. 

- 6C-8/1.10: 19 febrer 1921. Barcelona. Carta de Francesca Bonnemaison, vídua 

Verdaguer, a Lluis Arumí de Vic. Li comunica que les classes d‟Economia Domèstica 

Agrícola començaran a la Garriga el dia 24, a casa la professora de Wynn, i que ella hi 

assistirà. Mecanografiat. 

- 6C-8/1.11: 19 febrer 1921. Barcelona. Carta de Francesca Bonnemaison, vídua 

Verdaguer, a Maria Roselló de Blancafort de la Garriga. Li comunica el dia del curset 

d‟Economia Domèstica que donarà la senyora de Wynn, al qual ella també assistirà. 

Mecanografiat. 

- 6C-8/1.12: 19 febrer 1921. Barcelona. Carta de Francesca Bonnemaison, vídua 

Verdaguer, a Maria Raventós. Li comunica el dia del curset d‟Economia Domèstica 

que donarà la senyora de Wynn, al qual ella també assistirà. Mecanografiat. 

- 6C-8/1.13: 19 febrer 1921. Barcelona. Carta de Francesca Bonnemaison, vídua 

Verdaguer, a la reverenda Mare Dolors Mascaró del Carme de Vic. Li comunica el dia 

del curset d‟Economia Domèstica que donarà la senyora de Wynn, al qual ella també 

assistirà. Mecanografiat. 
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- 6C-8/1.14: La Veu de Catalunya. 19 febrer 1921. Ensenyament Domèstic Agrícola 

Ambulant. Informa del curs que donarà la senyora de Wynn a la Garriga, sobre 

Ensenyament Domèstic Agrícola Ambulant, el dia 24. El curs està organitzat per la 

Comissió d‟Educació General de la Mancomunitat de Catalunya. 

- 6C-8/1.15: 26 febrer 1921. Barcelona. Carta manuscrita d‟Eladi Homs a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer. Li comunica que ha parlat amb el senyor de Wynn 

per l‟aplaçament de la primera lliçó, i que es trobaran el dijous a l‟estació. Firma 

autògrafa d‟Eladi Homs. 

- 6C-8/1.16: 18 març 1921. Vic. Carta manuscrita de Lluís Arumí a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer. Li comunica que està pensant a qui podrien interessar 

les conferències i fa algun suggeriment. Firma autògrafa de Lluís Arumí. 

- 6C-8/1.17: 30 agost 1921. Barcelona. Carta mecanografiada de Soledat Nort al senyor 

Director de la Societat de Propietaris i Terratinents de Castelló de Farfanya. Li notifica 

la possibilitat d‟organitzar un curs d‟Economia Domèstica Agrícola Ambulant, 

organitzat per la Secció General d‟Educació i Instrucció de la Mancomunitat de 

Catalunya. En un sobre retornat. Firma autògrafa de Soledat Nort 

 

6C-8/2: Escoles domèstiques agrícoles: Organització. 

- 6C-8/2.1: 18 febrer 1921. Ensenyança Domèstica Agrícola Ambulant. La senyora de 

Wynn, professora belga que viu a la Garriga, donarà un curs per donar a conèixer a les 

alumnes catalanes la organització i mètodes d‟ensenyança domèstica agrícola 

ambulant, matèria que coneix per haver exercit la inspecció d‟aquesta ensenyança a 

Bèlgica. El curs l‟organitza la Comissió d‟Educació General de la Mancomunitat. El 

curs es farà a la Garriga els dijous, hi haurà beques, etc. Versió castellana i catalana. 

- 6C-8/2.2: Comissió d’Educació General de la Mancomunitat de Catalunya. Full 

manuscrit que conté informació sobre el curs d‟organització i mètodes de 

l‟Ensenyament domèstic agrícola ambulant a Bèlgica. Es farà a la Garriga. La 

professora és la senyora de Wynn, la classe serà setmanal,15 alumnes màxim, s‟ha de 

saber francès, etc. 

- 6C-8/2.3. Escoles Domèstiques Agrícoles Ambulants. Un altre full mecanografiat 

amb el programa, el pla, pressupost etc. El pressupost està en francès. Tres fulls. 

- 6C-8/2.4: Full mecanografiat que conté la constitució de l‟Escola: un Patronat, un 

Comitè executiu, etc. 

- 6C-8/2.5. Paper manuscrit: cartes rebudes, rebuts de pagaments, proposta de visites a 

granges importants, etc. 

- 6C-8/2.6: Paper mida postal amb diverses notes en francès: enseignement mènager, 

Congrés de Friburg 1908, etc. 

- 6C-8/2.7: Madrid 19 maig 1933. Full mecanografiat del Consejo Nacional de Cultura 

dirigit a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, amb un qüestionari per contestar 

amb una certa rapidesa i breument. Firma autògrafa de Jerónimo ( el cognom és 

il·legible). 

- 6C-8/2.8: El qüestionari del 6C- 8/2.7 amb les respostes.  

 

6C-8/3: Escoles Domèstiques Agrícoles. Lliçons d’Economia Domèstica. 

- 6C-8/3.1: Un full manuscrit amb el programa del curs en francès. 

- 6C-8/3.2: Nou fulls manuscrits amb orientacions generals del curs d‟Economia 

Domèstica Ambulant Agrícola de la senyora de Wynn. 
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- 6C-8/3.3: Sessió 1ª. Grups d‟Escoles “ménagères” a Bèlgica.- Finalitat de les Escoles 

Ambulants Agrícoles i “ménagères”.- Duració dels cursets, hores de classe, vacances, 

etc. 4 fulls. Mecanografiat. Una còpia mecanografiada de la sessió 1ª. 

- 6C-8/3.4: Sessió 2ª. Preliminars.- Exercicis pràctics de la primera setmana.- 

Classificació dels potatges, etc. Mecanografiat. Una còpia mecanografiada de la sessió 

2ª. 

- 6C-8/3.5: Sessió 3ª. Complementació de les lliçons anteriors. 14 fulls. Hi ha moltes 

correccions. Mecanografiat. Una còpia mecanografiada de la sessió 3ª. 

- La Sessió 4ª no hi és. 

- 6C-8/3.6: Sessió 5ª. Elaboració de pa. Pastes seques, etc. 4 fulls. Mecanografiat. Una 

còpia mecanografiada de la sessió 5ª amb correccions. 

- 6C-8/3.7: Sessió 6ª. Rentar i planxar segons el tipus de roba. Com treure diferents 

tipus de taques etc. 6 fulls. Una còpia mecanografiada de la sessió 6ª i una manuscrita 

en francès. Mecanografiat. 

- 6C-8/3.8: Sessió 7ª. Lleteria.- Formatgeria. 4 fulls. Mecanografiat. Una còpia 

mecanografiada de la sessió 7ª i una manuscrita en francès. 

- 6C-8/3.9: Qualitats d‟una bona mestressa de casa. 3 fulls mecanografiats i una còpia 

manuscrita. Tot en francès. 

- 6C-8/3.10: Lleteria - Formatgeria. En part forma part de la sessió 7ª. En francès, 

mecanografiat i còpia de dues pàgines manuscrites també en francès. 

- 6C-8/3.11: Salaó de la carn de porc.- Choucroute.- Gelat de poma, etc. 2 fulls 

mecanografiats. Una còpia mecanografiada i una manuscrita. Tot en francès. 

- 6C-8/3.12: Per reconèixer la força del quall. Un full mecanografiat i una còpia 

manuscrita. Tot en francès. 

- 6C-8/3.13: Menú per a set persones. Diverses receptes. 5 fulls mecanografiats i còpia 

manuscrita. Tot en francès. 

- 6C-8/3.14: Quatre receptes per fer sabó i lleixiu. 

- 6C-8/3.15: Una pàgina que parla del tractament de les pells en general. Set pàgines 

mecanografiades sobre les pells de conill. Hi ha una data al final: 15 maig 1920. 

- 6C-8/3.16: Budget. Un full doble manuscrit, en francès, que conté el pressupost per a 

una escola de tres mesos, programa dels cursos, etc. 

- 6C-8/3.17: Sil·labari. 13 fulls mecanografiats sobre la descomposició dels aliments. 

Tractaments per evitar-ho. 

- 6C-8/3.18: Un full manuscrit amb el títol de tres llibres francesos: “L‟Alimentation 

Rationnelle, “Table de substitution de quelques aliments usuels à valeur nutritive 

égale” i “Cours de Cuisine de Famille et d‟Alimentation Rationnelle”. Un full 

mecanografiat amb els mateixos llibres anteriors. 

 

6C-8/4: Escoles Domèstiques Agrícoles. Memòries.  

- 6C-8/4.1: Memòria del Curset d‟Ensenyament Domèstic Ambulant donat per la 

senyora de Wynn l‟any 1921. 13 fulls manuscrits. Firma: Josefina Bayona. Barcelona 

7 juliol 1921.  

- 6C-8/4.2: Memòria firmada per Rosa Cros. 20 fulls manuscrits. 

- 6C-8/4.3: Memòria firmada per Assumpció Portas Dotras. 14 fulls manuscrits. 

Barcelona juliol 1821 

- 6C-8/4.4: Memòria manuscrita de Marta Cristòfol. 15 fulls. Barcelona 7 juliol 1921. 

- 6C-8/4.5: Memòria manuscrita de Francisca Lluch.7 fulls. Barcelona 7 juliol 1921. 

- 6C-8/4.6: Memòria mecanografiada de Soledad Nort. 7 fulls. Firma autògrafa. 
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- 6C-8/4.7: Memòria manuscrita de Joana Mestre. 9 fulls. Barcelona 6 juliol 1921. 

Firma autògrafa. 

 

6C-8/5: Escoles Domèstiques Agrícoles. Impresos. Opuscles. 

- 6C-8/5.1: La Costa de Llevant. Febrer 1921. Escrit dirigit al batlle de Canet de Mar, 

en el que s‟esmenta la inauguració del curset de perfeccionament per a la dona, etc. 

- 6C-8/5.2: La Veu de Catalunya. 26 febrer 1921. L‟obra cultural de la Mancomunitat. 

Inauguració d‟un curset d‟ensenyament domèstic a Canet de Mar. Les conferències 

seran sobre Higiene, Puericultura, Jardineria Domèstica, Cura i Adornament de la 

casa, etc. 

- 6C-8/5.3: Abril 1921. “La dona de sa casa”. Full trimestral editat per les sòcies del 

Círcol de Ménagères de la Garriga. Opuscle de 8 pàgines. 

- 6C-8/5.4: Octubre 1921. “La dona de sa casa”. Full trimestral editat per les sòcies del 

Círcol de Ménagères de la Garriga. Opuscle de 8 pàgines. 

- 6C-8/5.5: La Garriga. 2 juny 1921. Menú. Souvenir patriotique du premier élan 

officiel vers l‟enseignement ménager-agricole en Catalogne. Dos exemplars il·lustrats 

en color. 

- 6C-8/5.6: Gent d’Ara. Granollers. 30 desembre 1922. Article titulat “Catalanitzem la 

dona. L‟Obra de l‟ Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona”: article 

incomplert en el que es lloa la fundació de l‟ Institut de Cultura i Biblioteca Popular de 

la Dona feta per Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, per lluitar contra la 

incultura de la dona catalana. 

- 6C-8/5.7: Gent d’Ara. Granollers.13 gener 1923. Article titulat “Catalanitzem la dona. 

L‟Obra de l‟ Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona”: article en el que es 

reprodueix la idea de la senyora vídua Verdaguer de començar l‟Obra de l‟ Institut 

pels pobles petits, i interessar a les dones en quelcom que representi per a elles un 

valor positiu i també que sigui d‟utilitat general. Per exemple, sortejar entre les 

assistentes una parella de conills o ànecs de races apropiades al clima de la contrada i 

explicar-los com han de cuidar-los per treure‟n un rendiment màxim, deixar patrons de 

roba blanca, donar lliçons de cuina casolana i deixar-los receptes per cuinar, etc. 

Firma: Essa. 

- 6C-8/5.8: Gazeta de Vich. 10 març 1923. A la pàgina 2: article titulat “Economia 

Casolana”. La Comissió d‟Educació General de la Mancomunitat a Santa Eugènia de 

Berga: Informa que el diumenge passat es varen reunir les dones i noies del poble i del 

voltant a l‟Escola de les Dominiques de l‟ Anunciata, per escoltar les Converses 

d‟Economia Casolana i Agrícola que organitza la Comissió d‟Educació General de la 

Mancomunitat. Presidia la senyora Francesca Bonnemaison, vídua de Narcís 

Verdaguer. Es donen els títols de les conferències i el nom de les conferenciants, etc. 

Un altre exemplar de l‟article retallat. 

- 6C-8/5.9: Écoles Ménagères et Agricoles de Coëtlogon-Rennes. Programa de 

l‟Escola Nacional d‟Agricultura per a noies i de la Secció Normal Superior 

d‟Ensenyament Agrícola i Domèstica. Programa de l‟Escola Agrícola Domèstica i 

dels cursos temporals. Opuscle de 24 pàgines editat a Rennes en francès, l‟any 1930. 

Dos exemplars. 

- 6C-8/5.10 i 11: Bulletin du Cercle d’Etudes du personnel enseignant des Écoles 

Ménagères Agricoles et du Comité National des Cercles de Fermières. Publicat per 

l‟Institut Normal Superior d‟Economia Domèstica Agrícola de Laeken. En francès i 

flamenc. Es publica sis vegades l‟any. Exemplar número 1 i 2. Posterior a l‟any 1922 
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- 6C-8/5 .12: Engreixament de porcs. Opuscle de M. Rossell i Vila. Any 1923. 

Publicacions divulgadores dels Serveis Tècnics d‟Agricultura de la Mancomunitat de 

Catalunya. 

- 6C-8/5.13: Culture des Asperges d’Argenteuil. Full doble, imprès en francès. 

- 6C-8/5.14: Fournitures pour Laboratoires. Presenta dos models de Lacto-

Butyromètre de M. Marchand. Imprès en francès dels establiments Poulenc Frères. 

- 6C-8/5.15: Vic. 10 desembre 1931. Revista de la Cambra Agrícola Ausetana i del 

Sindicat Agrícola de Vic. Conté un article que fa referència a una Escola Pràctica 

d‟Ensenyança Domèstica Agrícola, titulat: “Un somni agradable i una realitat que amb 

temps i bona voluntat encara ho pot ésser més.” Firma: Un que te‟l vici de somniar 

despert. La Revista l‟envien a Nazari Alibés que viu a Moyà. Acompanya la revista, 

un sobre de mig dol amb la targeta de Nazari Alibés i una llista de noms escrits a mà. 

 

6C-8/6: Patrons. 

- 6C-8/6.1: Patrons de nen. 

- 6C-8/6.2: Patrons de nena. 

- 6C-8/6.3: Patrons de naixement. 

 

6C-9 Caixa amb documentació diversa sobre Economia Domèstica i Agrícola 

 

6C-9/9.1: Apunts de R. Rucabado sobre un pla per a l‟ Institut d‟Educació Any 1918. General 

de Prat de la Riba. 39 fulls mecanografiats. Una còpia de 23 fulls mecanografiats. 

 

6C-9/9.2: Direcció d‟Instrucció Pública de la Mancomunitat de Catalunya.23 juliol 1918. 

Barcelona. El Consell Permanent de la Mancomunitat en sessió del 16 de maig, acorda 

designar Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, per formar part de la Comissió 

d‟Educació General, inclosa en el Departament d‟Instrucció Pública. Firma autògrafa 

d‟Eugeni d‟Ors, director. 

 

6C-9/9.3: 25 juliol 1918. Montserrat. Carta mecanografiada de Francesca Bonnemaison, 

vídua Verdaguer, a Eugeni d‟Ors, en la que li demana parlar amb ell sobre el nomenament de 

la Comissió d‟Educació General. 

 

6C-9/9.4: 30 juliol 1918. Dos fulls petits manuscrits dirigits a Francesca Bonnemaison, en els 

que hi ha la resposta sense signar d[Eugeni d‟Ors]  

 

6C-9/9.5: 8 agost 1918. Dos fulls petits manuscrits de Carmen Martínez dirigits a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer. En un li comunica que li envia les Bases de la Comissió 

d‟Educació General, i en l‟altre que li envia les noves Bases de la Comissió d‟Educació 

General 

 

6C-9/9.6: Comissió d‟Educació General. En l‟Assemblea de maig de 1914, de la 

Mancomunitat de Catalunya, es va aprovar un projecte de formació d‟Educació General. No 

es va portar a terme perquè les circumstàncies no eren propícies. Ara es torna a considerar i es 

renuncia al títol d‟Institut pel de Comissió d‟Educació General. Hi hauria una junta amb 

diverses representacions. 

a) En el món de la música coral, Lluís Millet. 
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b) Per l‟esforç instructiu de les classes treballadores en casinos, ateneus, etc, Francesc 

Layret. 

c) Pel cooperativisme, Francesc Ripoll. 

d) La cooperació hauria de tenir un aspecte professional dins un ofici o un art. Puig i 

Esteve que porta el Centre de Dependents del Comerç i de la Industria. 

e) Les obres d‟educació professional i també femenines, com l‟Institut de Cultura 

Popular i Biblioteca Popular per a la Dona, amb Francesca Bonnemaison, vídua 

Verdaguer. 

f) Per la sanitat i la higiene, el doctor Gustau Pittaluga, professor de la Universitat de 

Madrid, pel seu coneixement del paludisme. 

g) Hi ha d‟haver una forta inspiració funcional, i es suggereix el president de 

l‟Associació Protectora de l‟Ensenyança Catalana, Folguera i Duran. 

h) Com a representant del instrument capital de difusió i propaganda dins la societat 

moderna que és la promesa, Ramon Rucabado, per la seva altesa d‟esperit. 

Com a membres nats, el President de la Mancomunitat i el Director d‟Instrucció Pública. 

També un Secretari. I proposen al Consell Permanent tres Bases. Quatre fulls mecanografiats. 

 

6C-9/9.7: Bases del plantejament d’una Comissió d’Educació General. Nou fulls 

mecanografiats. Molt semblant al 6C 9/9.2. Una còpia mig manuscrita, mig mecanografiada. 

 

6C-9/9.8: Projecte que té en estudi la Comissió d’Educació General. Firma: Joan Crexells, 

secretari. Full mecanografiat. Diversos apartats: 

Embelliment de la casa modesta. 

Ajuda econòmica als Orfeons de Catalunya. 

Exhibicions de Cinematògraf instructiu. 

Altres projectes. 

 

6C-9/9.9: Barcelona. 23 maig 1919. Direcció d’Instrucció Pública de la Mancomunitat de 

Catalunya. Escrit mecanografiat dirigit a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, per 

convocar-la a la sessió prèvia a la constitució de la Comissió d‟Educació General. Firma 

autògrafa de Joan Crexells. 

 

6C-9/9.10: Barcelona. 28 maig 1919. Direcció d’Instrucció Públicas de la Mancomunitat 

de Catalunya. Escrit mecanografiat dirigit a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, per 

convocar-la a la 1ª reunió de la Comissió d‟Educació General, que serà el dia 30 al Palau de la 

Generalitat. 

 

6C-9/9.11: Barcelona.15 novembre 1921. Comissió d’Educació General de la 

Mancomunitat de Catalunya. Convoquen a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, a 

una reunió per tractar de la constitució d‟una Oficina d‟Educació Popular a base de 

conferències. 

 

6C-9/9.12: Pel Bon Hostal de Catalunya. Díptic publicat pel Servei de Consulta de la 

Comissió d‟Educació General. Palau de la Generalitat. Barcelona. Dóna normes perquè els 

hostals de Catalunya siguin presentables i confortables. I també el menjar. Està ensobrat. 

Dibuix de Josep Obiols que representa un menjador i un altre amb menjar divers. 
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6C-9/9.13: Text ciclostilat del díptic anterior 6C- 9/9.12. A més conté una data: Barcelona 

novembre 1922. Palau de la Generalitat 

 

6C-9/9.14: Primer concurs de felicitacions de Nadal. La Comissió d‟Educació General 

convoca les bases d‟aquest concurs perquè es millorin les que s‟han fet fins ara. Es per tot 

Catalunya. Al final hi ha els noms del jurat qualificador. Ciclostilat. 

 

 

6C-9/10: Apunts de les Conferències. Any 1921. Originals alumnes. 

- 6C-9/10.1: Vuit conferències de Josefina Bayona. 

- 6C-9/10.2: Sis conferències de Soledat Nort 

 

6C-9/11: Apunts de les Conferències. Originals alumnes. 

- 6C-9/11.1: Vuit conferències de Rosa Cros. 

- 6C-9/11.2: Dues conferències de Francisca Lluch. 

- 6C-9/11.3: Set conferències de Joana Mestres. 

- 6C-9/11.4: Tres conferències d‟Assumpció Portas Dotras. 

- 6C-9/11.5: Set conferències de Marta Cristòfol. 

 

6C-9/12: Escoles Domèstiques Agrícoles Ambulants. Curset d‟Avicultura. Octubre i 

novembre 1921. Apunts manuscrits de Josefina Bayona de les quatre conferències del curset 

d‟avicultura.  

 

6C-9/13: Escoles Domèstiques Agrícoles Ambulants. Rebuts. 

- 6C-9/13.1: 6 octubre 1921. Rebut de la Comissió d‟Educació General de la 

Mancomunitat de Catalunya, per indemnització de viatges i treballs realitzats en el 

curset d‟Economia Domèstica Agrícola Ambulant, realitzat a la Garriga per la 

Professora Wynn. A nom de Maria Baldó de Torres. Rebut duplicat. Firma autògrafa 

de Maria Baldo de Torres. 

- 6C-9/13.2: 6 octubre 1921. Rebut de la Comissió d‟Educació General de la 

Mancomunitat de Catalunya, per indemnització de viatges i treballs realitzats en el 

curset d‟Economia Domèstica Agrícola Ambulant, realitzat a la Garriga per la 

Professora Wynn. A nom de Josefina Bayona. Firma autògrafa de Josefina Bayona. 

- 6C-9/13.3: 6 octubre 1921. Rebut de la Comissió d‟Educació General de la 

Mancomunitat de Catalunya, per indemnització dels viatges per anar al curset 

d‟Economia Domèstica Agrícola Ambulant, realitzat a la Garriga per la Professora 

Wynn. A nom de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer. Firma autògrafa de 

Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer. 

- 6C-9/13.4: 6 octubre 1921. Rebut de la Comissió d‟Educació General de la 

Mancomunitat de Catalunya, per indemnització de viatges i treballs realitzats en el 

curset d‟Economia Domèstica Agrícola Ambulant, realitzat a la Garriga per la 

Professora Wynn. A nom de Marta Cristòfol. Firma autògrafa de Marta Cristòfol. 

- 6C-9/13.5: 6 octubre 1921. Rebut de la Comissió d‟Educació General de la 

Mancomunitat de Catalunya,per indemnització de viatges i treballs realitzats en el 

curset d‟Economia Domèstica Agrícola Ambulant, realitzat a la Garriga per la 

Professora Wynn. A nom de Rosa Cros. Firma autògrafa de Rosa Cros. 

- 6C-9/13.6: 6 octubre 1921. Rebut de la Comissió d‟Educació General de la 

Mancomunitat de Catalunya, per indemnització dels viatges per anar al curset 
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d‟Economia Domèstica Agrícola Ambulant, realitzat a la Garriga per la Professora 

Wynn. A nom de Concepció Farran. Firma autògrafa de Concepció Farran. 

- 6C-9/13.7: 6 octubre 1921. Rebut de la Comissió d‟Educació General de la 

Mancomunitat de Catalunya, per indemnització dels viatges per anar al curset 

d‟Economia Domèstica Agrícola Ambulant, realitzat a la Garriga per la Professora 

Wynn. A nom d‟ Eladi Homs. 

- 6C-9/13.8: 6 octubre 1921. Rebut de la Comissió d‟Educació General de la 

Mancomunitat de Catalunya, per indemnització dels viatges i treballs realitzats en el 

curset d‟Economia Domèstica Agrícola Ambulant, realitzat a la Garriga per la 

Professora Wynn. A nom de Francisca Lluch. Firma autògrafa de Francisca Lluch. 

- 6C-9/13.9: 6 octubre 1921. Rebut de la Comissió d‟Educació General de la 

Mancomunitat de Catalunya, per indemnització dels viatges i treballs realitzats en el 

curset d‟Economia Domèstica Agrícola Ambulant, realitzat a la Garriga per la 

Professora Wynn. A nom de Joana Mestres. Firma autògrafa de Joana Mestres. 

- 6C-9/13.10: 6 octubre 1921. Rebut de la Comissió d‟Educació General de la 

Mancomunitat de Catalunya, per la indemnització dels viatges i treballs realitzats en el 

curset d‟Economia Domèstica Agrícola Ambulant, realitzat a la Garriga per la 

Professora WYnn. A nom de Soledad Nort. Firma Autògrafa de Soledad Nort. 

- 6C-9/13.11: 6 octubre 1921. Rebut de la Comissió d‟Educació General de la 

Mancomunitat de Catalunya, per la indemnització dels viatges i treballs realitzats en el 

curset d‟Economia Domèstica Agrícola Ambulant realitzat a la Garriga per la 

Professora Wynn. A nom d‟ Assumpció Portas. Firma autògrafa d‟Assumpció Portas. 

- 6C-9/13.12: 1 desembre 1921.Escola Superior d’Agricultura. Rebut a non de 

Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, per la matrícula al curs monogràfic de 

conserveria casolana. Tampó de l‟Escola Superior d‟Agricultura de Barcelona. 

- 6C-9/13.13: Barcelona. 29 octubre 1921. Sociedad Española de Papelería. Rebut per 

una capsa en forma de llibre. Firma del director de la sucursal de Barcelona. 

- 6C-9/13.14: 1 juny 1921. Barcelona. Fayans Català. Rebut d‟un plat rosa, una nansa i 

bombons i cinta. Tampó de Fayans Català Viuda Segura Barcelona. 

 

6C-9/14: Escoles Domèstiques Agrícoles Ambulants. Correspondència. 

- 6C-9/14.1: Berleare leg Termonde. 8 març 1920. Carta mecanografiada en 

francès,d‟una companya d‟estudis de Laura [Wynn], vídua, li escriu per oferir la seva 

experiència en economia domèstica. Firma: Vve. Charles Verbehen-Goemaere, 

Institutriu. 

- 6C-9/14.2: La Garriga. 9 març 1920. Carta manuscrita en francès de la senyora Wynn 

a la senyora Verdaguer, per dir-li que la petita exposició adjunta, li donarà informació 

per iniciar l‟obra i que està a la seva disposició. Firma autògrafa: F. Wynn. 

- 6C-9/14.3: La Garriga.14 març 1920. Carta manuscrita en francès de la senyora Wynn 

a la senyora Verdaguer, per dir-li que la rebrà amb molt de gust el dimecres següent. 

Firma autògrafa: Esposa de F. Wynn. 

- 6C-9/14.4: La Garriga. 12 abril 1920. Carta manuscrita en francès de la senyora Wynn 

a la senyora Verdaguer. La senyora Verdaguer li demana els llibres que feien servir a 

les escoles Ambulants a Bèlgica, etc. Firma autògrafa: Esposa de F. Wynn. 

- 6C-9/14.5: La Garriga. 22 juny 1920. Carta manuscrita del senyor Wynn a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer. Agraeix la felicitació pel naixement de la seva filla. 

Firma autògrafa:F. Wynn. 



 

 

| 24 

6C. Catàleg de l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona 

- 6C-9/14.6: La Garriga. 22 juny 1920. Carta manuscrita del senyor Wynn a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer. Li comunica que la senyora Wynn no es troba gaire 

bé i que estan sense servei. No podran començar de moment les tasques sobre 

l‟ensenyament domèstic. Una còpia mecanografiada. Firma autògrafa:F. Wynn. 

- 6C-9/14.7: Sense data. Carta mecanografiada en francès a la senyora Wynn. Li 

demana un programa de les diferents lliçons, si podrà haver-hi demostracions 

pràctiques, si hi haurà un nombre limitat d‟alumnes, etc. 

- 6C-9/14.8: Barcelona. 3 juliol 1920. Carta mecanografiada en francès de la senyora 

Verdaguer a la senyora Wynn. Li fa suggeriments al projecte que diu pensarà durant la 

seva estada a Sant Hilari Sacalm. 

- 6C-9/14.9: Barcelona. 5 juliol 1920. Carta mecanografiada en francès de la senyora 

Verdaguer a la senyora Wynn. Li esmenta si encara podria venir una coneguda seva i 

saber les condicions, perquè una cooperació amb la seva direcció podria ser positiva, 

etc 

- 6C-9/14.10: Carta mecanografiada de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, a 

Eladi Homs en la que li diu que el podrà rebre a l‟Institut de Cultura, per parlar de 

l‟ensenyament popular de l‟economia domèstica. 

- 6C-9/14.11: La Garriga. 20 juliol 1920. Carta manuscrita en francès de la senyora de 

Wynn a Francesca Bonnemaison, per dir-li que se‟n van a Sant Hilari Sacalm, etc. 

Firma autògrafa de la senyora de Wynn. 

- 6C-9/14.12: Sense data. Carta manuscrita en francès de la senyora de Wynn a 

Francesca Bonnemaison en la que li anuncia una pròxima visita per parlar 

personalment del que els interessa. Firma autògrafa: esposa de F. Wynn. 

- 6C-9/14.13: Sant Hilari Sacalm. 31 juliol 1920. Carta manuscrita en francès de Laura 

de Wynn a Francesca Bonnemaison en la que li notifica que aviat tindrà més notícies, 

etc. Firma autògrafa de Laura de Wynn. 

- 6C-9/14.14: Sant Hilari Sacalm. 6 agost 1920. Carta manuscrita en francès de la 

senyora Wynn a Francesca Bonnemaison en la que li notifica que li ha enviat el 

programa del curs que considera es pot fer en quatre mesos. Si vol ella podria fer una 

lliçó demostrativa de cada branca, etc. Firma autògrafa de la senyora de Wynn. 

- 6C-9/14.15: Brussel·les. 14 agost 1920. Carta mecanografiada en francès de J. Bouillot 

a Francesca Bonnemaison, en la que li envia de part del senyor De Vuyst, la llista de 

llibres més usats en les escoles ambulants de Valònia. Firma: J. Bouillot. 

- 6C-9/14.16: Sant Hilari Sacalm. 24 agost 1920. Carta manuscrita en francès de la 

senyora de Wynn a Francesca Bonnemaison, en la que li comunica que el desig 

d‟organitzar un curs complert d‟ensenyament domèstic a la Garriga, li agradaria molt 

com a prova d‟amor a la seva nova pàtria. Però les seves circumstàncies personals no 

li permeten realitzar-ho, perquè tenen un infant. No tindria temps per preparar les 

lliçons. Però que farà tot el que pugui per la fundació de les Escoles Domèstiques 

Ambulants a Catalunya. Aconsella triar dos o tres noies amb capacitat d‟ensenyar i 

orientar-les en cada lliçó a la manera com es fa a Bèlgica. Quan retorni a la Garriga el 

10 de setembre, prepararà la segona conferència. Firma: senyora de Wynn. 

- 6C-9/14.17: Barcelona. 27 agost 1920. Carta mecanografiada en francès de Francesca 

Bonnemaison a la senyora de Wynn. Ha entès que no pot donar tot el curs; ens 

limitarem a instruir un petit nombre de noies (6,8 ó 10), totes diplomades i triades per 

personal d‟ensenyament, perquè seran elles les que més endavant aniran per tot 

Catalunya. I també que hi puguin assistir algunes no diplomades. També suggereix 

que el curs sigui de 8 setmanes, etc. 
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- 6C-9/14.18: Barcelona.15 setembre 1920. Carta mecanografiada en francès de 

Francesca Bonnemaison a la senyora Laura Wynn. Li envia còpia de les cartes 

enviades a unes poques famílies per assistir a les seves lliçons. Seran durant dos 

mesos, una classe setmanal. Podrien començar el segon dijous d‟octubre si hi està 

d‟acord. 

- 6C-9/14.19: Barcelona.19 abril 1921. Carta mecanografiada de les alumnes de 

l‟Escola Domèstica Agrícola Ambulant i el seu director, per felicitar la senyora de 

Wynn pel naixement del seu infant. 

- 6C-9/14.20: Barcelona. 17 juny 1921. Carta mecanografiada en francès de Francesca 

Bonnemaison a la senyora de Wynn. Li envia un medicament i també li anuncia 

l‟enviament de l‟última lliçó del curs de l‟Escola Agrícola Domèstica Ambulant. 

- 6C-9/14.21: [Juny 1921]. Carta manuscrita en francès de la senyora de Wynn a 

Francesca Bonnemaison. Li envia dos lliçons corregides i la nota dels aparells usats. 

Els motlles dels formatges estan a la seva disposició, etc. La nota dels aparells usats en 

una nota separada. Firma autògrafa de L. Mannaert de Wynn. 

- 6C-9/14.22: Barcelona. 22 juny 1921. Carta mecanografiada en francès de Francesca 

Bonnemaison a la senyora de Wynn. Li agraeix les lliçons corregides i la nota dels 

aparells i líquids necessaris per posar en pràctica el que ens heu ensenyat aquest curs. I 

també que els deixi els motlles de formatge, etc. 

- 6C-9/14.23: Sant Hilari Sacalm. 5 agost 1921. Carta manuscrita en francès de la 

senyora de Wynn a Francesca Bonnemaison. A més de notícies familiars, li diu que ha 

reclamat a Bèlgica els llibres clàssics i que els hi enviaran directament a la seva 

direcció. Firma autògrafa de L. Mannaert de Wynn. 

- 6C-9/14.24: La Garriga. Setembre 1921. Carta manuscrita en francès de la senyora de 

Wynn a Francesca Bonnemaison. Tracta de diverses qüestions personals, que rebrà la 

senyoreta Farran, els llibres de Bèlgica, etc. Firma autògrafa de L. de Wynn. 

- 6C-9/14.25: La Garriga. 4 octubre 1921. Carta mecanografiada de Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer, a la senyora Laura Wynn. Li comunica que està molt 

enfeinada pel començament del curs en el nou Casal i no podrà assistir a la reunió del 

proper diumenge. Hi anirà la Concepció Ferran que va ser alumna seva en el curset 

que es va fer a la Garriga. La senyoreta Ferran li portarà també les 250 pessetes 

assignades per la Mancomunitat pel curset més les despeses ocasionades. 

- 6C-9/14.26: La Garriga. 9 octubre 1921. Rebut de 250 pessetes firmat per L Mannaert 

de Wynn, de la Comissió General d‟Educació de la Mancomunitat de Catalunya. 

- 6C-9/14.27: La Garriga.10 octubre 1921. Carta manuscrita en francès de la senyora de 

Wynn a Francesca Bonnemaison. Li comunica que ha rebut les 250 pessetes, que la 

senyoreta Ferran va tenir èxit en la reunió, etc. Firma autògrafa de L. Mannaert de 

Wynn. 

- 6C-9/14.28: La Garriga.14 setembre 1922. Carta manuscrita de la senyora de Wynn a 

Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer. Li comunica que el seu marit ha anat a 

Bèlgica a un Congrés i ja que la senyora Verdaguer no hi pot anar personalment, 

almenys tindran un bon reporter. Firma autògrafa de L. Mannaert de Wynn. 

- 6C-9/14.29: Castelló d‟Empúries.18 agost 1930. Carta manuscrita de Josep Llovet a 

Maria Rosa d‟Espona de Rahola. S‟ha informat que la Diputació de Barcelona vol 

crear una Escola Domèstica annexa a la d‟Agricultura i que probablement hi voldran 

ensenyar les indústries de la llet. Ell n‟ha fet molts estudis aquí i fora de Catalunya i li 

interessaria entrar en contacte amb la senyora Verdaguer per parlar-ne. Li demana si 
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pot facilitar-li una entrevista, en cas que hi estigués interessada. Firma autògrafa de 

Josep Llovet. 

- 6C-9/14.30: Roses. 20 agost 1930. Carta manuscrita de Roser d‟Espona de Rahola a 

Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer. Li escriu per acompanyar la carta de Josep 

Llovet, fill molt intel·ligent d‟un amic seu, de 23 anys. Li demana si podria rebre‟l. 

- 6C-9/14.31: Sense data. Carta manuscrita de Josep Llobet a Francesca Bonnemaison, 

vídua Verdaguer, en la que inclou els seus estudis i també els temes que podria 

ensenyar sobre la llet en l‟escola femenina en projecte. 4 fulls. Firma autògrafa de 

Josep Llovet Montros. 

- 6C-9/14.32: Targeta de Josep Llovet Montros, de Castelló d‟Empúries (Girona). 

- 6C- 9/14.33: Saillagouse. 31 agost 1930. Carta manuscrita en francès de Laura de 

Wynn a la senyora Verdaguer. Conté notícies familiars. Firma autògrafa de Laura de 

Wynn 

- 6C-9/14.34: Castelló d‟Empúries. 5 setembre 1930. Carta manuscrita de Josep Llovet 

a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer. Li comunica que ell sobretot s‟ha dedicat 

a ramaderia i indústries agrícoles, sobretot la llet. La indústria conservera la coneix 

poc, però podria fer un esforç. Firma autògrafa de Josep Llovet. 

- 6C-9/14.35: Moyà. 25 novembre 1930. Carta mecanografiada de [Nazari Alibés 

Masot] a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer. Li agraeix li doni a conèixer el 

projecte per l‟Escola Domèstica de Vic. Ho ha notificat a la Cambra Agrícola i també 

al senyor Lluís Arumí, a la senyora vídua Puig, etc. Firma no identificada. 

- 6C-9/14.36: Vic. 4 desembre 1930. Carta manuscrita de Lluís Arumí a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer. Li comunica que el president i sots president de la 

Cambra Agrícola han convocat una junta per tractar de l‟Escola Domèstica Agrícola, i 

que esperen la seva assistència. Firma autògrafa de Lluís Arumí. 

- 6C-9/14.37: Vic. 14 desembre 1930. Telefonema dirigit a Francesca Bonnemaison, 

vídua Verdaguer, per notificar-li que la visita a les Comissions Cambra Agrícola s‟ha 

retardat. Firma:J. Ricart. 

- 6C-9/14.38: 26 desembre 1930. Vic. Siervas del Sagrado Corazón de Jesús. Carta 

manuscrita de la germana Pia del Sagrat Cor de Jesús a Francesca Bonnemaison, vídua 

Verdaguer. Li agraeix la seva felicitació i que per molts anys pugui fer obres en bé i 

profit del proïsme i especialment de la classe treballadora. Firma autògrafa de la 

germana Pia del Sagrat Cor de Jesús 

- 6C-9/14.39: Vic. 28 desembre 1930. Carta manuscrita de Lluis Arumí a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer. Li comunica que els amics de la Cambra avui aniran 

a visitar al senyor Cambó. I també li desitja èxit per l‟any que començarà. Firma 

autògrafa de Lluís Arumí. 

- 6C-9/14.40: Barcelona. 9 gener 1931. Colegio de Religiosas Dominicas de la 

Anunciata. Carta mecanografiada de la germana Antonia Gomà a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer. Li agraeix la felicitació de Pasqua i li desitja èxit en 

les seves empreses espirituals i temporals. Firma autògrafa de la germana Antonia 

Gomà 

- 6C-9/14.41: Vic. 18 març 1931. Carta manuscrita de Lluís Arumí a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer. Li comunica que si ja està bo diumenge anirà a la 

Garriga a parlar amb la Laura, i la setmana següent la visitarà a ella. Firma autògrafa 

de Lluís Arumí. 
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6C-9/15: Papers diversos. 

- 6C-9/15.1: Paper manuscrit de [Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer], dirigit a 

una autoritat religiosa de Tarragona que es troba a Barcelona, oferint-li visitar-lo per 

parlar de l‟Ensenyament Domèstic Agrícola, ara que disposa de totes les dades. 

- 6C-9/15.2: Economia Casolana i Agrícola. Llista de noms: Assumpció Portas, Marta 

Cristòfol, Joana Mestres, etc, i els seus domicilis. 

- Mecanografiat. 

- 6C-9/15.3: Llista de noms manuscrita: del Sindicat Agrícola, dels propietaris més rics 

d‟Olot. 

- 6C-9/15.4: Sobre amb noms escrits amb llapis de Vic i la Garriga. 

- 6C-9/15.5 a 10: Cinc blocs i una llibreta amb notes diverses manuscrites:apunts 

d‟economia domèstica bàsicament. 

 

6C-10 Documentació del Institut d’Orientació Professional. 

 

6C-10/10.1: El moment de l‟elecció d‟ofici és el més important de la vida de l‟home. Són 

necessàries unes orientacions per tal d‟escollir la professió adequada, segons les aptituds de 

cada noi o noia, quan surten de l‟escola i també en funció de la seva constitució física i 

intel·lectual, etc. Tot això no poden fer-ho els pares sols, ni els mestres, ni els professionals. 

Cal una organització preparada i documentada expressament. Per això la Diputació i 

l‟Ajuntament han creat un Institut d‟Orientació Professional, per prestar gratuïtament aquest 

servei als ciutadans de Barcelona i a qui pugui interessar el coneixement d‟aquesta matèria. 

Tres fulls mecanografiats. 

 

6C-10/10.2: Institut d’Orientació Professional. Full d‟inscripció de l‟Institut d‟Orientació 

Professional dirigit als pares, perquè hi apuntin els fills que properament han de deixar 

l‟escola. Els aconsellaran de la situació actual de les professions i de les seves aptituds. 

Full mecanografiat. Firma: el Director. 

 

6C-10/10.3: Institut d’Orientació Professional. Full imprès per fer constar la llista dels nois 

que deixen enguany l‟Escola, nom i cognoms del pare, mare o guardador i adreça. Dos fulls 

iguals. 

 

6C-10/10.4: Institut d’Orientació Professional. Full mecanografiat demanant informació 

escolar: nom de l‟escola, nom del professor, nom de l‟alumne, instrucció rebuda, 

comportament, aprofitament, aptituds observades, aficions i defectes físics i morals. 

Firma: el Professor. 

 

6C-10/10.5: La missió primordial del Institut d‟Orientació Professional és orientar al noi en el 

moment de començar la vida del treball, però també donar a conèixer altres aspectes del 

treball com el de la vulgarització dels nous sistemes coneguts amb el nom d‟organització 

científica del treball. Es demana organitzar una secció dins de l‟Institut per portar-la a terme. 

Dos fulls mecanografiats 

 

6C-10/10.6: Institut d’Orientació Professional. Consell Tècnic. Per fer més científica la 

tasca de l‟Institut, es constituïx un Consell Tècnic compost per cinc membres o persones 

especialitzades: Pedagogia, Estadística econòmico-social, Laboratoris, Professions masculines 

i Professions de la dona. Normes del Consell Tècnic. Un full mecanografiat. 
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6C-10/10.7: Institut d’Orientació Professional. Qüestionari imprès: Ofici de... 

 

6C-10/10.8: Institut d’Orientació Professional. Qüestionari per a Sindicats Patronals. 

Ofici de... Dos fulls mecanografiats. 

 

6C-10/10.9: Institut d’Orientació Professional. Qüestionari per a Sindicats Obrers. Ofici 

de... Dos fulls mecanografiats. 

 

6C-10/10.10: Institut d’Orientació Professional. Qüestionari per a Indústries. Indústria de... 

Dos fulls mecanografiats. 

 

6C-10/10.11: Institut d’Orientació Professional. Orientació col·lectiva- qüestionari. Dos 

exemplars: un contestat manuscrit i l‟altre sense contestar. Dos fulls mecanografiats cada 

exemplar. 

 

6C-10/10.12: Treball del senyor Raventós. Respecte de l’Orientació Professional. Cinc 

fulls mecanografiats. 1918-1919. 

 

6C-10/10.13: El problema de la Orientación Profesional. Retall de diari amb la ressenya 

d‟una conferència del doctor Eduardo Claparède del Institut J. J. Rousseau de Ginebra. La 

conferència es va celebrar a la Sala de l‟Assemblea de la Mancomunitat de Catalunya del 

Palau de la Generalitat. El va presentar el director de l‟Institut doctor Ruiz Castella. A 

Ginebra solament tenen un consultori professional molt modest i el de Barcelona considera 

que és el més ben organitzat d‟Europa. Any 1919-1920. 

 

6C-10/10.14: Institut d’Orientació Professional. Opuscle de presentació de l‟Institut 

d‟Orientació Professional. Vuit pàgines. 

 

6C-10/10.15: Institut d’Orientació Professional. Barcelona. 6 desembre 1918. La Junta de 

l‟Institut, en sessió del dia 28 de novembre, acordà nomenar Vocal de la dita Junta, a 

Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer. Full mecanografiat. Firma autògrafa de Joan 

Vallès i Pujals. 

 

6C-10/10.16: Desembre 1918. Carta manuscrita dirigida a Francesca Bonnemaison, vídua 

Verdaguer, per notificar-li que rebrà una invitació per assistir a la Junta de l‟Institut 

d‟Orientació Professional a les 5 de la tarda. Firma autògrafa de Josep Ruiz Castella. 

 

6C-10/10.17: Institut d’Orientació Professional. Barcelona. 6 desembre 1918. La Junta 

Mixta del Institut d‟Orientació Professional, en sessió del dia 28 de novembre, acordà 

nomenar a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, Membre del Consell Tècnic de la 

Institució. Full mecanografiat. Firma autògrafa de Joan Vallès i Pujals 

 

6C-10/10.18: El President de la Diputació Provincial saluda...6 desembre 1918. Escrit 

dirigit a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, per assistir a la sessió de la Junta Mixta 

de l‟Institut d‟Orientació Professional,el dissabte dia 7 a les 5 de la tarda. Full mecanografiat. 

Firma: Joan Vallès i Pujals. 
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6C-10/10.19: Institut d’Orientació Professional. Barcelona. 16 desembre 1918. Carta 

manuscrita dirigida a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, per manifestar-li que pot 

disposar lliurement el nomenament de dactilògrafa de l‟Institut. Firma autògrafa de Josep 

Ruiz Castella. 

 

6C-10/10.20: Sociedad de Crédito Mercantil. Barcelona. 13 gener 1919. Carta 

mecanografiada dirigida a Francesc Milà Guilamany. És una carta de recomanació per a la 

provisió d‟una plaça d‟Auxiliar del Laboratori de Psicologia. Firma autògrafa d‟ Eudald 

Daltabuit. 

 

6C-10/10.21: Barcelona. 13 gener 1919. Acusa rebut de la carta de recomanació del senyor 

Daltabuit per a la provisió d‟una plaça d‟Auxiliar del Laboratori de Psicologia. La transmetrà 

a la Junta de Govern de l‟entitat. Firma: Presidenta. 

 

6C-10/10.22: Institut d’Orientació Professional. [20 desembre 1919]. Carta 

mecanografiada dirigida a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer: adjunta un dossier 

contenint els noms i extracte de mèrits dels concursants per a la provisió dels llocs de treball 

d‟Auxiliars d‟Informació, Antropometria i Psicometria. Firma autògrafa de Josep Ruiz 

Castella, director. 

 

6C-10/10.23: Memòria. Barcelona.20 gener 1919. Memòria de Ricart Tiffon Vila per a 

l‟Institut d‟Orientació Professional, en la que projecta el sistema científic que hauria de 

seguir-se per fer els reconeixements individuals de caràcter mèdic i antropomètric necessaris 

per a la designació de les aptituds físiques de caràcter professional, el contingut de les fulles 

antropomètriques de que se servirien, etc. Firma autògrafa de l‟autor del treball. 

 

6C-10/10.24: Una targeta de Ricart Tiffon Vila, doctor en Medicina i Cirurgia, de Barcelona. 

 

6C-10/10.25: Memòria. Barcelona. 20 gener 1919. Mètode d‟un servei constant d‟orientació 

i guia professional, i la col·laboració que deuen donar-li els elements interessats per a què el 

servei sigui el més sòlid possible. Acompanya una targeta de Manel Parés Villamur, advocat 

 

6C-10/10.25 bis: Institut Orientació. Targeta de Francesc de Paula Casanovas Jover, 

professor auxiliar de la Facultat de Medicina i Metge de l‟Hospital Clínic. Barcelona. 

 

6C-10/10.26: Institut d’Orientació Professional. Barcelona. 4 febrer 1919. Carta manuscrita 

dirigida a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, en la que parlen de la retribució de la 

dactilògrafa. Firma autògrafa de Josep Ruiz Castella.  

 

6C-10/10.27: Institut d’Orientació Professional. Barcelona. 21 febrer 1919. Carta 

manuscrita dirigida a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, en la que manifesta que està 

d‟acord en aplaçar la reunió del Consell i a més està d‟acord de parlar de la provisió de 

càrrecs del concurs. Firma autògrafa de Josep Ruiz Castella. 

 

6C-10/10.28: El Director de l’Institut d’Orientació Professional saluda... 31 març 1919. 

Escrit dirigit a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, en el que adjunta la relació de les 

matèries de les que se n‟han de fer fitxes i la carta rebuda del senyor Rubió referent al 

particular. Firma: Josep Ruiz Castella. 
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6C-10/10.29: Barcelona. 9 maig 1919. Carta manuscrita de Pere Borràs i Torres, metge, a 

Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer. No està d‟acord amb el resultat de la provisió de la 

plaça d‟Antropometria del concurs organitzat per l‟ Institut d‟Orientació Professional. Firma 

autògrafa de Pere Borràs. 

 

6C-10/10.30: Rebuts abril maig 1919.  
- Barcelona.30 abril 1919. Rebut de 40 pessetes a nom de Mercè Robles, per la mesada. 

Firma autògrafa de Mercè Robles. 

- Barcelona.30 abril 1919. Rebut de 30 pessetes a nom de Josefa Manuel, per la mesada. 

Firma autògrafa de Rosa Espinós, per Josefa Manuel. 

- Barcelona. [31 maig 1919]. Rebut de 30 pessetes a nom de Josefa Manuel, per la 

mesada. Firma: el pare per ordre de la filla, Josefa Manuel. 

- Barcelona. 31 maig 1919. Rebut de 40 pessetes a nom de Carmen Salvador per treballs 

de l‟Institut Institut d‟Orientació Professional. Firma autògrafa de Carmen Salvador. 

- Barcelona. 31 maig 1919. Rebut de 30 pessetes a nom de Isabel Simó per treballs de 

l‟Institut d‟Orientació Professional. Firma autògrafa d‟Isabel Simó. 

- Barcelona.31 maig 1919. Rebut de 50 pessetes a nom d‟Isabel Ramonet per treballs de 

l‟Institut d‟Orientació Professional. Firma autògrafa d‟Isabel Ramonet. 

- Barcelona. 31 maig 1919. Rebut de 50 pessetes a nom d‟Adela de Cots per treballs de 

l‟Institut d‟Orientació Professional. Firma autògrafa d‟ Adela de Cots. 

- Barcelona. 31maig 1919. Nota manuscrita de comptes. 

 

6C-10/10.31: El Director de l’Institut d’Orientació Professional saluda... Barcelona. 28 

juny 1919. Escrit dirigit a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de Josep Ruiz Castella 

per agrair en nom propi i en el de la resta de companys del Consell Tècnic, el present que ha 

fet de l‟obra del seu espòs. Full mecanografiat. Firma: Josep Ruiz Castella. 

 

6C-10/10.32: El Director de l’Institut d’Orientació Professional saluda... Barcelona. 11 

setembre 1919. Escrit dirigit a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, per convidar-la a la 

reunió del Consell Tècnic del dia 13 de setembre. Full mecanografiat. Firma:Josep Ruiz 

Castella. 

 

6C-10/10.33: Barcelona. 13 setembre 1919. [Francesca Bonnemaison s‟excusa per no poder 

assistir a la reunió del dia 13] 

 

6C-10/10.34: El Director de l’Institut d’Orientació Professional saluda... Barcelona. 14 

octubre 1919. Escrit dirigit a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, per informar-la de la 

reunió de la Junta de l‟Institut d‟Orientació Professional, que serà el dia 17 d‟octubre. Full 

mecanografiat. Firma: Josep Ruiz Castella. 

 

6C-10/10.35: El Director de l’Institut d’Orientació Professional saluda... Barcelona. 18 

novembre 1919. Escrit dirigit a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, per invitar-la 

novament a les sessions del Consell Tècnic del dissabte. Full mecanografiat. Firma: Josep 

Ruiz Castella. 
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6C-10/10.36: Institut d’Orientació Professional. Barcelona. Febrer 1920. Carta dirigida al 

director de l‟escola per demanar el nom dels nois que finalitzen els estudis i volen orientació 

de les branques de la vida professional. Full mecanografiat. Firma: el Director 

 

6C-10/10.37: Institut d’Orientació Professional. [Barcelona. Febrer 1920.]. Es demana a 

l‟escola penjar un cartell de propaganda dels serveis que presta l‟Institut d‟Orientació 

Professional. Full mecanografiat. Firma: el Director. 

 

6C-10/10.38: Barcelona. 23 març 1920. Escrit dirigit al director del Institut acompanyant els 

qüestionaris que ha omplert en la forma que li han indicat els industrials. 

 

6C-10/10.39: Moviment de l’Institut des de la darrera reunió de la Junta (26 març de 

1920) fins aquesta data. Barcelona. 26 març 1920. Visita oficial el 4 de juny de la 

Mancomunitat de Catalunya, la Diputació i l‟Ajuntament de Barcelona, la publicació dels 

Anals, crida de pares de nois, conferència Claparède, assistència d‟un delegat de l‟Institut al 

Congrés de Fisiologia de Paris, assistència de delegats a la conferència de Psicotècnica 

aplicada a la orientació professional, comunicacions i respostes rebudes. Tres fulls 

mecanografiats. 

 

6C-10/10.40: Barcelona. 26 maig 1920. Escrit de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, 

a Josep Ruiz C. per informar-lo que ha rebut les notes i el cartell i que el felicita. Firma: 

Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer. 

 

6C-10/10.41: El Director de l’Institut d’Orientació Professional saluda... Barcelona. 19 

0ctubre 1920. Escrit dirigit a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de Josep Ruiz 

Castella, demanant dia i hora per veure‟s. Firma: Josep Ruiz Castella. 

 

6C-10/10.42: Institut d’Orientació Professional. 13 desembre 1920. Carta mecanografiada 

de J. Ruiz Castella a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer. Fa temps que no la veuen en 

les reunions del Consell Tècnic i suggereix canviar el dia si aquest fos el cas. Firma autògrafa 

de Josep Ruiz Castella. 

 

6C-10/10.43: El Director de l’Institut d’Orientació Professional saluda... Barcelona. 5 

agost 1921. Escrit dirigit a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, per informar-la que li 

envia un exemplar de la Conferència que va donar el mes de maig al Deganat de Mestres. 

Firma: Josep Ruiz Castella. 

 

6C-10/10.44: Barcelona. 13 agost 1921. Carta mecanografiada de Francesca Bonnemaison, 

vídua Verdaguer, dirigida al director de l‟Institut d‟Orientació Professional, per acusar rebut 

de la conferència que li ha enviat. 

 

6C-10/10.45: El Secretario General de la Delegación del Ministerio del Trabajo en la 

província de Barcelona. Barcelona. 20 març 1922. Carta mecanografiada dirigida a 

Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, invitant-la a assistir a una reunió per estudiar les 

modificacions que hagin d‟introduir-se en els avantprojectes de classificació d‟indústries i 

agrupacions professionals, en el que fa referència al Ram de Confeccions. Firma no 

identificada. 
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6C-10/10.46: Institut d’Orientació Professional. Barcelona. 21 març 1922. Carta 

manuscrita de J. Ruiz Castella a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer. Informa de les 

millors hores per presenciar proves de laboratori en investigació d‟aptituds dels nois. Firma 

autògrafa de J. Ruiz Castella. 

 

6C-10/10.47: El Director de l’Institut d’Orientació Professional saluda... Barcelona. 20 

agost 1923. Escrit dirigit a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de Josep Ruiz Castella. 

Informa que li remet un exemplar del fulletó que l‟Institut ha editat amb ocasió de celebrar a 

Sabadell el Tercer concurs d‟Aprenents. Full mecanografiat. Firma: Josep Ruiz Castella. 

 

6C-10/10.48: El Director de l’Institut d’Orientació Professional saluda... Barcelona. 11 

0ctubre 1923. Escrit dirigit a Francesca Bonnemaison,vídua Verdaguer, de Josep Ruiz 

Castella. Informa d‟una reunió del Consell Tècnic, el dia 13. Firma: Josep Ruiz Castella. 

 

6C-10/10.49: El Director de l’Institut d’Orientació Professional saluda... Barcelona. 2 

0ctubre 1924. Escrit dirigit a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de Josep Ruiz 

Castella. Informa d‟una reunió del Consell Tècnic, el dia 3. Firma: Josep Ruiz Castella. 

 

6C-10/10.50: Qüestionaris d’intel·ligència i cultura. Llista mecanografiada de noms, amb 

l‟ordre de precisió, ordre de quantitat i promig del curs. Tres fulls. 

 

6C-10/10.51: Institut d’Orientació Professional. Llista manuscrita amb noms d‟alumnes, 

número d‟assignació i nota mitja de conjunt. Dos fulls. 

 

6C-10/10.52: El Pen Club de Catalunya. Dos fulls mecanografiats. S‟ha constituït a 

Barcelona la delegació del Pen Club de Londres. Els fundadors han acordat el nomenament de 

dos comitès, un d‟honor i un d‟executiu: 

President d‟Honor: Angel Guimerà. 

President efectiu: Magí Morera i Galícia. 

Comitè d‟Honor: Adrià Gual, J. Pin i Soler, Carles Soldevila, Narcís Oller, Pompeu  

Fabra, Victor Català, Carles Riba, Josep Carner, etc. 

Comitè Executiu: Francesc Matheu, Jaume Bofill i Mates, Josep Maria de Sagarra,  

Clementina Arderiu, Joan Estelrich, Tomàs Garcés, etc. 

Tresorer: Josep Barbey. 

Secretari: Millàs Raurell. 

 

6C-10/10.53: Els propòsits del Pen Club Català. [19824-1925]. Una introducció del que és 

el Pen Club. Seguidament els propòsits del Pen Club per a l‟any que va d‟abril a març 1925: 

el nostre primer dinar del dia de Sant Jordi, les nostres invitacions, els passavolants, 

assistència d‟un català a un Pen Club estranger, invitació a Duhamel, caràcter dels dinars, la 

guia del Pen Català, la guia general del Pen Club, l‟aspecte polític, un intel·lectual català a 

Romania, un intel·lectual català a París, la representació catalana a la reunió internacional del 

Pen Club de New York, petició al Club Central, la reunió internacional de l‟any vinent, uns 

representants a Londres, pressupost de despeses pels mesos d‟abril de 1924 a març de 1925. 

Sis fulls mecanografiats. 
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6C-10/10.54: Els propòsits del Pen Club Català. [1924-1925]. Còpia del document anterior 

menys els dos últims apartats. Acaba amb la reunió internacional de l‟any vinent. Sis fulls 

mecanografiats. 

 

6C-10/10.55: Mancomunitat de Catalunya. Servei de la Crònica Oficial. Barcelona. 4 

abril 1924. Carta manuscrita de Millàs Raurell a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer. 

Li diu que es va equivocar en l‟exemplar que li va entregar, i que li agraeix el seu interès per 

les coses del Pen. Firma autògrafa de Millàs Raurell. 

 

6C-10/10.56: Institut d’Orientació Professional. Barcelona. 28 abril 1924. Carta manuscrita 

de Millàs Raurell a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer. Li diu que sap pel senyor 

Morera i Galícia que va acceptar la seva intervenció en les coses del Pen Club, etc. Firma 

autògrafa de Millàs Raurell. 

 

6C-10/10.57: Vàries notes escrites a llapis suggerint demanar la reunió del Pen internacional a 

Catalunya (Barcelona), llista de clubs, etc. Podria ser lletra de Francesca Bonnemaison, vídua 

Verdaguer. 

 

6C-10/10.58: Institut d’Orientació Professional. Tres exemplars impresos en català per fer 

l‟examen psicològic. Tres exemplars impresos en castellà per fer l‟examen psicològic. 

 

6C-10/10.59: El Membre del Consell Tècnic del Institut d’Orientació Professional 

saluda. Tres impresos amb aquest títol. Tres sobres impresos de l‟Institut d‟Orientació 

Professional. 

 

6C-11 Llibre “Report documentat”, anys 1916-1917 
 

Barcelona . 28 abril 1918. Report documentat de la Junta Directiva de l‟Institut de Cultura i 

Biblioteca Popular per a la Dona. Anys 1916-1917. Conté: Junta Directiva, Junta Tècnico-

pedagògica, Tresoreria, Biblioteca, Borsa de Treball, Secretaria, Professorat, Padrinatges, etc. 

Volum bilingüe, separat al centre per unes fotografies de la Institució. 

 

6C-12 Llibre “Report documentat”, anys 1918-1919. 
 

Barcelona . 31 març 1920. Report documentat de la Junta Directiva de l‟ Institut de Cultura i 

Biblioteca Popular per a la Dona. Anys 1918-1919. Conté: quadre de professors, sessions 

inaugurals i de clausura, classes generals, exàmens, secció religiosa, secció d‟esbarjo, visites 

instructives, sessions artístiques, padrinatges, etc. Volum bilingüe, separat al centre per unes 

fotografies de la Institució. 

 

6C-13 Llibre “Report documentat”, anys 1920-1921. 
 

Barcelona . 31 desembre 1921. Report documentat . Institut de Cultura i Biblioteca Popular de 

la Dona. 1920-1921. Conté: sessió inaugural, classes, biblioteca, actes complementaris, 

conferències, excursions, festa anyal, tresoreria, padrinatges, etc. 

Nou règim:el dia 25 d‟abril de 1920 la Junta General reforma els Estatuts i s‟aproven el 12 

d‟abril de 1921. Ara hi ha un Consell Directiu i unes Seccions Permanents. També una Junta 

Tècnica i un Cos Consultiu. 
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Les Seccions Permanents són: Educació i Instrucció. Biblioteca Circulant i Pública, Religió i 

Culte, Socors Mutu i Previsió, Relació i Treball, Economia i Proveïments, Organització i 

Propaganda, Esports i Excursions, Cerimonial i Festes. A continuació els noms del Consell 

Directiu, Junta Tècnica i Cos Consultiu. Secretaria General. Obituari. I la Junta de Govern de 

cada secció amb el desenvolupament d‟activitats corresponent. Tresoreria, etc. 

Volum bilingüe, separat al centre per unes fotografies de la Institució. 

 

 

6C-14 Llibre “Report Documentat”, any 1922. 
 

Barcelona. Gener 1923. Report documentat. Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la 

Dona.1922. 

Conté: llista de noms de la Junta Tècnica, Cos Consultiu, sòcies, obituari, renovació de 

càrrecs. I la Junta de Govern de cada secció amb el desenvolupament d‟activitats 

corresponent. Tresoreria, padrinatges. 

Volum bilingüe, separat al centre per unes fotografies de la Institució. 

 

6C-15 Llibre “Report Documentat”, any 1923. 
 

Barcelona. Gener 1924. Report documentat. Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la 

Dona. 1923.  

Conté: llista de noms de la Junta Tècnica, Cos Consultiu, sòcies, obituari, renovació de 

càrrecs. I la Junta de Govern de cada secció amb el desenvolupament d‟activitats 

corresponent. Tresoreria, padrinatges. 

Volum bilingüe, separat al centre per unes fotografies de la Institució. 

 

6C-16 Llibre “Report Documentat”, any 1924. 
 

31 desembre 1924. Barcelona. Report documentat. Institut de Cultura i Biblioteca Popular de 

la Dona. 1924. 

Conté: llista de noms de la Junta Tècnica, Cos Consultiu, sòcies, obituari, renovació de 

càrrecs. I la Junta de Govern de cada secció amb el desenvolupament d‟activitats 

corresponent. Tresoreria, padrinatges. 

Volum bilingüe, separat al centre per unes fotografies de la Institució. 

 

6C-17 Llibre “Report Documentat”, any 1925. 
 

31 desembre 1925. Barcelona. Report documentat. Institut de Cultura i Biblioteca Popular de 

la Dona. 1925. 

Conté: llista de noms de la Junta Tècnica, Cos Consultiu, sòcies,obituari, 

renovació de càrrecs. I la Junta de Govern de cada secció amb el 

desenvolupament d‟activitats corresponent. Tresoreria, padrinatges. 

Volum bilingüe, separat al centre per unes fotografies de la Institució. 

 

6C-18 Llibre “Report Documentat”, any 1926. 
 

Barcelona. 31 desembre 1926. Report documentat. Institut de Cultura i Biblioteca Popular de 

la Dona. 1926. 



 

 

| 35 

6C. Catàleg de l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona 

Conté: llista de noms de la Junta Tècnica, Cos Consultiu, sòcies, 

obituari, fundació Maria Patxot i Rabell, premi Maria Patxot i Rabell, renovació de càrrecs. I 

la Junta de Govern de cada secció amb el desenvolupament d‟activitat corresponent. 

Tresoreria, padrinatges. 

Volum bilingüe, separat al centre per unes fotografies de la Institució. 

 

6C-19 Llibre “Report Documentat”, any 1927. 
 

Barcelona. 31 desembre 1927. Report documentat. Institut de Cultura i Biblioteca Popular de 

la Dona. 1927. 

Conté: llista de noms de la Junta Tècnica, Cos Consultiu, sòcies, obituari, fundació Maria 

Patxot i Rabell, premi Maria Patxot I Rabell, renovació de càrrecs. I la Junta de Govern de 

cada secció amb el desenvolupament d‟activitats corresponent. Tresoreria, padrinatges. 

Volum bilingüe, separat al centre per unes fotografies de la Institució. 

 

6C-20 Llibre “Report Documentat”, any 1928. 
 

31 desembre 1928. Barcelona. Report documentat. Institut de Cultura i Biblioteca Popular de 

la Dona. 1928. 

Conté: llista de noms de la Junta Tècnica, Cos Consultiu. sòcies, obituari, fundació Maria 

Patxot i Rabell. Premi Maria Patxot i Rabell, renovació de càrrecs. I la Junta de Govern de 

cada secció amb el desenvolupament d‟activitats corresponent. Tresoreria, padrinatges. 

Volum bilingüe, separat al centre per unes fotografies de la Institució 

 

6C-21 Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. 
 

Memòria any 1929. 31 desembre 1929. Barcelona. 

Conté: una fotografia de la façana principal de la Institució. La llista de noms de Consell 

Directiu, les activitats de les Seccions Permanents, la fundació Maria Patxot i Rabell, obituari, 

renovació de càrrecs, Junta Tècnica, Cos Consultiu, llista de professors Tresoreria, 

padrinatges. 

Volum bilingüe. No conté fotografies de separació. 

 

6C-22 Llibre “Report Documentat” , any 1930. 
 

31 desembre 1930. Barcelona. Report documentat. Institut de Cultura i Biblioteca Popular de 

la Dona. 1930. 

Conté: una fotografia del vestíbul d‟entrada, les activitats de les Seccions Permanents, 

fundació Maria Patxot i Rabell, obituari, renovació de càrrecs, donatius, Junta Tècnica, Cos 

Consultiu, llista de professors. Tresoreria, padrinatges. 

Volum bilingüe, separat per una fotografia de la Institució. 

 

6C-23 Llibre “Report Documentat”, any 1931. 
 

31 desembre 1931. Barcelona. Report documentat. Institut de Cultura i Biblioteca Popular de 

la Dona, 1931. 

Conté: les activitats de les Seccions Permanents, fundació Maria Pitxot i Rabell, obituari, 

renovació de càrrecs, institucions similars, colònia del Institut de Cultura a La Molina, any 
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jubilar de Montserrat, medalla del Centre Excursionista de Catalunya. Junta Tècnica, Cos 

Consultiu, llista de professors. Tresoreria, padrinatges. 

Volum bilingüe, separat al centre per unes fotografies. 

 

6C-24 Llibre “Report Documentat”, any 1932. 
 

31 desembre 1932. Barcelona. Report documentat. Institut de Cultura i Biblioteca Popular de 

la Dona. 1932. Conté: les activitats de les Seccions Permanents, obituari, renovació de 

càrrecs, institucions similars, moviment d‟associades. Tresoreria, padrinatges. 

Volum solament en català i amb diverses fotografies intercalades en el text. 

Al final anuncia un viatge a Roma per celebrar les Noces d‟Argent de l‟Institut de Cultura i 

Biblioteca Popular de la Dona. Març- abril 1934. 

 

6C-25 Llibre”Report Documentat”, any 1933. 
 
31 desembre 1933. Barcelona. Report documentat. Institut de Cultura i Biblioteca Popular de 

la Dona. 1933. 

Conté: les activitats de les Seccions Permanents, obituari, renovació de càrrecs, institucions 

similars, moviment d‟associades. Tresoreria, padrinatges. 

Volum bilingüe, separat al centre per unes fotografies. 

 

6C-26 Llibre “Report Documentat”, any 1934. 
 

31 desembre 1934. Barcelona. Report Documentat. Institut de Cultura i Biblioteca Popular de 

la Dona. 1934. 

Conté: les activitats de les Seccions Permanents, una Secció Especial de Cant, una Secció 

Especial de la Publicació “Claror”, una Secció Especial de la Sala de Te, obituari, renovació 

de càrrecs, institucions similars, moviment d‟associades. Tresoreria, padrinatges.  

Activitats celebrades per les Noces d‟Argent: concurs de cartells, missa de comunió general, 

conferències, homenatge als benefactors fundadors i benefactors padrins d‟aula del Casal, 

dinar d‟homenatge als professors més antics de l‟Institut de Cultura, excursió a Mallorca, 

concurs de vestits d‟època, diada Montserratina, dinar de germanor, viatge a Itàlia, etc. 

Volum bilingüe, separat al centre per unes fotografies. 

 

6C-27 Llibre “Report Documentat”, any 1935. 
 

31 desembre 1935. Barcelona. Report Documentat. Institut de Cultura i Biblioteca Popular de 

la Dona. 1935. 

Conté: les activitats de les Seccions Permanents i Especials, cinema sonor, moviments 

d‟associades, renovació de càrrecs, obituari, institucions similars. Tresoreria, padrinatges. 

Volum bilingüe, separat al centre per unes fotografies. 

 

6C-28 Registre, vol. l. 

 

Registre de noms, direccions, data, presentació i número del que presenta. De l‟A à la Z. 

Pàgines numerades de l‟1 al 898. Lletres diverses manuscrites. 
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6C-29 Registre, vol. II. 

 

Registre en blanc. 

 

6C-30 Llibre commemoratiu Noces d’Argent, 1909 - 1934. Volum I. 
 

Carpeta amb cobertes de tela. Títol: Noces d‟Argent. Institut de Cultura i Biblioteca Popular 

de la Dona. 1909 - 1934. Contingut:  

1.- Historial (incomplet). 

2.- Fotografies (incomplet). 

Nota: les publicacions de la Premsa estan contingudes en el llibre número IV de la Història 

Periodística de l‟Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. 

 

1.- Historial. 

- Febrer 1936. Barcelona. 53 fulls solts numerats amb xifres romanes. 

- Al full número 1 està escrit: “Aquest Historial de les Noces d‟Argent en ésser 

recopilat després de la incautació de l‟edifici de l‟Institut de Cultura i Biblioteca 

Popular de la Dona en època roja, resultà incomplet. S‟ha pogut però reconstruir part 

del que faltava, més no tot, ben a desgrat nostre.”  

- “Es publicarà una Crònica Retrospectiva. Donem ara, a continuació, l‟historial 

complet dels actes religiosos i culturals i, de les festes que amb motiu d‟aquesta 

commemoració ha celebrat l‟Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona”.  

- Pàgines amb numeració romana: 

Subscripció per ajudar a subvenir les despeses de les Noces d‟Argent. 

Comitè de Festes. 

Junta Auxiliar del Comitè de Festes. 

Concurs de Cartells. 

Fixació de Cartells. 

Programa. 

Reunions del Comitè de Festes i de la Junta Auxiliar, de 4 novembre a 3 de 

maig. 

Exercicis Espirituals. 

Missa solemne de Comunió General. 

Viatge a Itàlia. 

Cicle de conferències. 

Festa de la Mare de Déu de Montserrat. 

Ofrena d‟una Placa. 

Concert per l‟Orfeó Català. 

Dinar d‟Homenatge als Senyors Professors més antics de l‟Institut de Cultura. 

Homenatge als Benefactors Fundadors i Benefactors Padrins d‟‟Aula del Casal. 

Representacions al Teatre Studium Masriera. 

Viatge a Mallorca. 

Concurs de Vestits d‟Època. 

Diada Montserratina:Ofici de Pontifical. 

Certamen Literari. 

Rosari solemne. 

Ofici de Rèquiem. 

Homenatge de recordança a l‟Il·lustríssim Senyor Bisbe Torras i Bages. 
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Dinar de Germanor amb el nom dels assistents. 

Medalla commemorativa. 

Te de comiat. 

Viatge a Itàlia de 25 setembre a 21 octubre i detall del viatge dia a dia. 

Crònica Retrospectiva en record de les Noces d‟Argent, editada per Indústries  

Gràfiques Seix i Barral S.A. 

 

- Novembre 1933. Barcelona. 26 fulls solts amb xifres aràbigues: 

Cartells. 

Fixació de Cartells. 

Programes. 

Repartiment de Cartells i Programes. 

Text dels Pergamins lliurats als Professors i al conserge. 

Menció honorífica.(Llista incompleta). 

Mapa de Mallorca amb l‟itinerari del viatge. 

Dues esqueles de l‟Institut, una de La Vanguardia i una d”El Noticiero 

Universal, del 27 i 28 de maig 1934. 

Mapa d‟Itàlia amb l‟itinerari del viatge. 

  

2.- Fotografies. 

- Dinar de Germanor.- Presidència. - 1 

- Dinar de Germanor.- 2 

- Dinar de Germanor. Grup d‟assistents .- 3 

- Concurs Vestits d‟Època. 

- Diada Montserratina.- 1 

- Diada Montserratina. Certamen.- 2 

- Negatius de vidre. 

 

6C.-31 Llibre commemoratiu Noces d’Argent, 1909-1934. Volum II. 

 

Carpeta amb cobertes de tela. Títol: Noces d‟Argent. Institut de Cultura i Popular de la Dona 

1909-1934. Contingut: 

 

Crònica retrospectiva.  

Sobre 1: original. 

Text mecanografiat: 33 folis. 

Esmenes al text adjunt: 3 folis. 

Conferències, cursets etc.: 3 folis. 

Classes generals, cursets, moviment d‟associades, padrinatges, etc. 

Sobre 2: pauta.(Maqueta).Maqueta: coberta, esbossos fets amb tinta, text, etc. 

Sobre 3: primeres proves Text, fotografies: 38 folis numerats en xifres aràbigues i 4 

en xifres romanes intercalades. Un mapa d‟Itàlia. Set cartolines numerades de 36 a 42.  

Sobre 4: segones proves Coberta, text, fotografies: 65 folis. 

 

6C-32 Llibre commemoratiu Noces d’Argent, 1909-1934. Volum III. 

 

Carpeta amb cobertes de tela. Títol: Noces d‟Argent. Institut de Cultura i Biblioteca Popular 

de la Dona 1909-1934. Contingut: 
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Crònica retrospectiva.  

Sobre 5: terceres proves. Text, fotografies: 68 folis. 

Sobre 6: últimes proves. Coberta, text: 62 folis. Mapa d‟Itàlia. Barcelona 31 desembre 

1934. 

Crònica Retrospectiva impresa. 

 

6C-33 Llibre commemoratiu Noces d’Argent, 1909-1934. Volum IV. 
 

Carpeta amb cobertes de tela. Títol: Noces d‟Argent. Institut de Cultura i Biblioteca Popular 

de la Dona 1909-1934. Contingut: 

 

Sobre 1: itineraris i pressupostos dels viatges 

Viatges Baixas (4 pressupostos) 

S.A.E.M.A.R. (1 pressupost) 

Agència de viatges El Turismo (1 pressupost) 

Viajes Marsans S.A.(6 pressupostos) 

Fomento Nacional de Peregrinaciones (1 pressupost) 

Viajes Internacional Express (3 pressupostos) 

Viatges i Turisme Esplai (2 pressupostos) 

Viatges Catalònia (3 pressupostos) 

Sobre 2: pressupostos dels impresos. 

Seix i Barral Grmans (3 pressupostos). 

Sobre 3: certamen literari. 

Certamen literari: veredicte d‟adjudicació dels premis.(5 pàgines). 

Parlament del Rdm. Pare Antoni Maria Marcet, abat del Monestir de Montserrat. (6 

pàgines). 27 maig 1934. 

Primer premi: ”La Pregària (del Ramell de Montserratines)” de Rosa Sagau. 

Segon premi: ”Raons del patronatge de la Mare de Déu de Montserrat sobre l‟Institut 

de Cultura i beneficis que en té rebuts”, de Montserrat Gili. 

Tercer premi: adjudicat a Carme Parunella de Blanch, també sobre el tema de les raons 

del patronatge de la Mare de Déu de Montserrat sobre l‟Institut de Cultura. Barcelona 

3 maig 1934. 

Quart premi: ”Necessitat de la cultura de la dona en la Catalunya moderna”, de Maria 

Dolors Serra. Barcelona maig 1934. 

Cinquè premi: ”Biografies de dones catalanes que puguin servir de model a les dones 

d‟avui”, d‟Àngels Torroja. 

Sisè premi: ”Llegenda de Montserrat” d‟Isabel Arnau. 

Setè premi: tema lliure sobre Montserrat de Carme Adroer. 

Fulls diversos sobre el certamen. 

 

6C-34 Llibre commemoratiu Noces d’Argent, 1909-1934. Volum V. 
 

Carpeta amb cobertes de tela. Títol: Noces d‟Argent. Institut de Cultura i Biblioteca Popular 

de la Dona. 1909-1934. Contingut: 
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Sobre 4: Exemplars d’impresos: Exemplars diversos amb motiu de les Noces d‟Argent: 

programa, tiquets del viatge a Roma, conferències, Teatre Studium, concert per l‟Orfeó 

Català, bases del concurs de Cartells, cartell dels premis literaris, etc. 

 

Sobre 5: Original del programa Qüestionaris. Lemes dels Cartells premiats. Signatures del 

dinar d‟homenatge als professors. Parlament del padrí d‟aula senyor Eusebi Bertrand. Poesies 

dedicades. Targetes. Contrasenyes. Propaganda a la Ràdio. 

Programes març, abril, maig, etc. 

Qüestionari sobre el viatge a Itàlia.(2) 

Tres lemes del concurs de Cartells. 

Signatures del dinar d‟homenatge: quatre cartolines. 

Parlament del padrí d‟aula Eusebi Bertrand. Tres fulls. 

Dues poesies dedicades a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, de Rosa 

Sagan i Llera i una dedicada a Vicenta Carreras, de Rosa Sagan i Llera. Març i 

maig 1934. 

Una targeta de Vicenta Carreras del Consell. 

Vals del dinar de germanor, Montserrat, viatge a Mallorca. 

Propaganda a la ràdio: 17 març 1933, 9 agost 1933, 19 abril 1934 març 1934, 

16 març 1934, 2 maig 1934, 16 maig 1934, 18 maig 1934, 22 maig 1934, 26 

juny 1934. 

Febrer 1935: un full que anuncia les Noces d‟Argent de la Secretària de 

l‟Institut de Cultura, Vicenta Carreras. 

 

6C-35 Llibre commemoratiu Noces d’Argent. 1919-1934. Volum VI. 

 

Carpeta amb cobertes de tela. Títol: Noces d‟Argent. Institut de Cultura i Biblioteca Popular 

de la Dona. 1919-1934. Contingut: 

 

Sobre 1: Actes.  

- Barcelona 7 desembre 1933. Acta del concurs de Cartells amb motiu de les Noces 

d‟Argent de l‟Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. S‟adjudiquen tres 

premis i una menció honorífica. Firma: la secretària, Vicenta Carreras, i quatre firmes 

més. 

- 21 maig 1934. Barcelona. Acta del concurs de Vestits d‟Època amb motiu de les 

Noces d‟Argent de l‟Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. S‟adjudiquen 

quatre premis. Firma: la secretària, Vicenta Carreras, i tres firmes més. 

 

Sobre 2: Concurs Cartells: 28 cartes enviades i rebudes relatives al concurs de Cartells amb 

motiu de les Noces d‟Argent de l‟Institut i Biblioteca Popular de la Dona.12 juliol 1933 a 30 

gener 1934. 

 

Sobre 3: Subscripcions. 43 cartes enviades i rebudes relatives a les subscripcions amb motiu 

de les Noces d‟Argent de l‟Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. 13 novembre 

1933 a 5 maig 1934. 

 

Sobre 4: Propaganda. 68 cartes enviades i rebudes relatives a propaganda amb motiu de les 

Noces d‟Argent de l‟Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. 11 desembre 1933 a 

26 maig 1934. 
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Sobre 5: Comitè - Acords Consell. 36 cartes enviades i rebudes al Comitè i acords de 

sessions amb motiu de les Noces d‟Argent de l‟Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la 

Dona. 7 juliol 1933 a 30 juny 1934. 

 

Sobre 6: Viatge a Itàlia. Excursió a Mallorca. 64 cartes enviades i rebudes relatives al 

viatge a Itàlia i l‟excursió a Mallorca, amb motiu de les Noces d‟Argent de l‟Institut de 

Cultura i Biblioteca Popular de la Dona.16 desembre 1933 a 14 octubre 1934. 

 

6C-36 Llibre commemoratiu Noces d’Argent, 1909-1934. Volum VII. 

 

Carpeta amb cobertes de tela. Títol: Noces d‟Argent. Institut de Cultura i Biblioteca Popular 

de la Dona. 1909-1934. Contingut:  

 

Sobre 7: Conferències. 23 cartes enviades i rebudes relatives al cicle de conferències que es 

donaran amb motiu de les Noces d‟Argent de l‟Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la 

Dona. 5 febrer 1934 a 13 abril 1934. La carta 22 bis és la conferència donada per Francesc 

Cambó el març de 1934 amb el títol “Un aventurer català dels nostres temps” 

 

Sobre 8: Certamen Literari. Diada Montserratina. 33 cartes enviades i rebudes relatives al 

Certamen Literari i a la Diada Montserratina, amb motiu de les Noces d‟Argent de l‟Institut 

de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. 12 febrer 1934 a 29 maig 1934. 

 

Sobre 9: Felicitacions i adhesions. 44 cartes enviades i rebudes relatives a felicitacions i 

adhesions amb motiu de les Noces d‟Argent de l‟Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la 

Dona. 8 febrer 1934 a 2 abril 1936.  

 

Sobre 10: Actes religiosos. 8 cartes enviades i rebudes relatives als actes religiosos amb 

motiu de les Noces d‟Argent de l‟Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. 28 

febrer 1934 a 28 abril 1934. 

 

Sobre 11: Homenatge als Padrins d’Aula. Premis. 25 cartes enviades i rebudes relatives a 

l‟homenatge als Padrins d‟Aula i als Premis amb motiu de les Noces d‟Argent de l‟Institut de 

Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. 28 abril 1934 a 5 maig 1934. Una invitació a l‟acte a 

nom de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer. 

 

Sobre 12: Ofrenes a la senyora vídua de Verdaguer. 2 cartes relatives a les ofrenes a la 

senyora vídua de Verdaguer. Abril 1934. 4 fulls relligats de manera artesanal dirigits a 

Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, amb motiu de les Noces d‟Argent de l‟Institut de 

Cultura i Biblioteca Popular de la Dona: contenen un llistat de noms. 

 

Sobre 13: Concert Orfeó Català. 3 cartes enviades i rebudes relatives al concert de l‟Orfeó 

Català, amb motiu de les Noces d‟Argent de l‟Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la 

Dona. Abril 1934. 

 

Sobre 14: Dinars d’homenatge als senyors professors i de Germanor. Xampany d’honor 

als Artistes. 14 cartes enviades i rebudes relatives als dinars d‟homenatge als senyors 

professors i de Germanor, amb motiu de les Noces d‟Argent de l‟Institut de Cultura i 
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Biblioteca Popular de la Dona. 28 abril 1934 a 5 maig 1934. 8 cartes enviades i rebudes 

relatives al Xampany d‟Honor i homenatge als artistes. 10 març 1934 a 25 abril 1934. 

 

Sobre 15: Homenatge de recordança a l’Il·lm. Senyor Bisbe Torras i Bages. 5 cartes 

enviades i rebudes relatives a l„homenatge en recordança a l‟Il·lustríssim senyor Bisbe Torras 

i Bages, amb motiu de les Noces d‟Argent de l‟Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la 

Dona. Maig 1934. 

 

Sobre 16: Concurs Vestits d’Època. Funció Studium Masriera. 4 cartes enviades i rebudes 

relatives al concurs de Vestits d‟Època, amb motiu de les Noces d‟Argent de l‟Institut de 

Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. Maig i juny 1934. 

 

Sobre 17: Crònica Retrospectiva. 62 cartes enviades i rebudes relatives a la Crònica 

Retrospectiva amb motiu de les Noces d‟Argent de l‟Institut de Cultura i Biblioteca Popular 

de la Dona.13 desembre 1934 a 21 juny 1935. 

 

Sobre 18: Tresoreria. Llibreta amb comptabilitat. Full resum amb totes les despeses amb 

motiu de les Noces d‟Argent de l‟Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. 

Any1934 46 rebuts numerats de tallers gràfics, agències de viatges, hotels, diaris, etc. i alguns 

sense numerar. 

 

Papers diversos: dos telegrames i dos papers escrits.  

 

Àlbum de fotografies del viatge a Mallorca, obsequi de Viatges Catalònia dedicat a 

l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. Any 1934. 

 

6C-37 Llibre de firmes de visitants. 

 

Llibre de firmes de visitants relligat amb pell i amb l‟escut de l‟Institut de Cultura i Biblioteca 

Popular de la Dona, repujat. 

Dedicatòria en la primera pàgina del Bisbe de la Diòcesi Joa J. Laguarda, amb motiu de la 

benedicció del nou estatge de l‟Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, situat en 

els baixos de la Casa de Misericòrdia. Barcelona, 26 abril 1900. 

Signatures de personalitats religioses, polítiques, docents, literats, artistes plàstics, músics i 

del món de la cultura en general. Algunes acompanyades amb dedicatòries. En català, castellà, 

francès, etc. 

Les dates acaben el 10 de juny de 1936 i després tres del 1939. 

Les signatures omplen 74 fulls. En un d‟ells hi ha un dibuix en color d‟Alexandre de Riquer. 

 

6C-38 Carpeta de treball a domicili. I a VII 
 

Primer Congrés Català de Treball a Domicili. Primer Congrés Català de Treball a 

Domicili. I Impresos. 

- Febrer 1917. Barcelona. Convocatòria del Primer Congrés Català del Treball a 

Domicili. El Museu Social de Barcelona el vol organitzar per a la pròxima primavera. 

La finalitat és millorar la situació dels treballadors a domicili. Un full. Firma: la 

Comissió Organitzadora: Dolors Monserdà, vídua Macià, Francesca Bonnemaison, 

vídua Verdaguer, Maria Domènech de Cañellas, etc. Dos fulls ciclostilats que 
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contenen les disposicions principals de la llei anglesa sobre “Els consells d‟Indústria” 

de 20 octubre 1909. 

- Reglament del Primer Congrés Català del Treball a Domicili. Barcelona  maig 1917. 

- Títol de Congressista a favor de Francesca Bonnemaison,vídua Verdaguer. 

- Títol de Congressista a favor de Vicenta Carreras. 

- Invitació al Concert de la sessió de clausura. 20 maig 1917. 

- Invitació a la sessió de clausura. 20 maig 1917. 

- Primer Congrés Català del Treball a Domicili: Butlletí del Museu Social de juny 1917, 

dedicat al Congrés. 184 pàgines. 

Primer Congrés Català del Treball a Domicili. II. Antecedents I: Exposició de 

Brussel·les. 

- 12 abril 1910. Brussel·les. Reglament especial pel “Palais des Travaux Féminins”, que 

forma part de l‟Exposició Universal i Internacional de Brussel·les. Grup XVIII. Firma: 

Paul Wauters, comissari i altres. Plec. Francès. 

- Opuscle sobre l‟horari en què es demostren els treballs del Palau dels Treballs 

Femenins. 8 pàgines. Francès. 

- Exposició del Treball a Domicili. Programa 15, 16 i 17 setembre 1910. Francès. 

- Butlleta de subscripció al Congrés. Francès. 

- Butlleta d‟adhesió al Congrés. Francès. 

- Guia del visitant a l‟Exposició del Treball a Domicili: finalitat, caràcter i organització 

de l‟Exposició. Un full. Francès 

- Diversos plecs en francès: 

Pierre Verhaegen. La Dentelle. 

Pierre Verhaegen.La broderie sur tulle. 

Georges Beatse. L’industrie du meuble et de la chaise à Malines. 

E. Dubois. Notice sur le tissage du lin. 

Maurice Hambursin. L’industrie de la casquette. 

Ch. Genart. La coutellerie a gembloux. 

L’industrie du tissage de la laine (pays de Verviers et Brabant wallon). Albert 

Honnar. 

Dr. F. Frère. Les garnisseuses de fourrures. 

Vicomte Olivier de Spoelberch. Les bordeurs et bordeuses de papier de deuil 

dans l’aglomération bruxelloise. 

Ch. Dezuttere. La corderie à domicile. 

Aug. Dewinne. L’industrie des matières prèmieres pour chapellerie. 

Ch. Genart. La clouterie en Ardenne. 

- Bulletin de l’Exposition du Travail à domicile núm. 1.- 1 juny 1910. Composició dels 

Comitès, etc, 8 pàgines. 

- Exposició del Treball a Domicili. Carta del 20 juliol 1910 en la que es suggereix que, 

arran de l‟Exposició Universal de Brussel·les, seria útil organitzar un Congrés 

internacional del Treball a Domicili. Serà el 15, 16 i 17 de setembre 1910. 

- Exposició del Treball a Domicili. Resolucions, demandes i texts legals relatius al 

Treball a Domicili de diversos congressos, assemblees i reunions europees relacionats 

amb els treballadors en general i els domiciliaris en particular a Europa, des d‟agost 

1901 a desembre 1909. 8 pàgines. Francès. 

- Sèrie de 10 postals de l‟Exposició de Brussel·les 1910 al Palau dels Treballs 

Femenins. 
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- Sèrie de 21 postals de l‟Exposició de Brussel·les 1910 al Palau dels Treballs a 

Domicili. 

Primer Congrés Català del Treball a Domicili. III. Antecedents II. Exposició a 

Barcelona. 

- Disposicions principals que conté la llei anglesa de 20 octubre de 1909, dita “Llei 

sobre els Consells d‟Indústria”. Dos fulls ciclostilats. 

- 25 novembre 1915. Barcelona. Dos fulls manuscrits de la fàbrica de joguines 

Francisco Foyé dirigits a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, en els que li dóna 

una llista dels articles que complementen els joguets i que és costum fer manualment a 

domicili. Firma autògrafa de F. Foyé. 

- 10 desembre 1915. Barcelona. Dades de treballs a domicili recollits fins a la data. 10 

fulls ciclostilats. 

- Gener 1916. Barcelona. Circular número 1 de l‟Exposició del Treball a Domicili. 

Dades que hauran de recollir els membres de cada grup referents a l‟especialitat 

encomanada. Un full ciclostilat.  

- 4 Febrer 1916. Barcelona. Carta ciclostilada del Museu Social a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer, en la que es demana la descripció de l‟objecte 

produït, preu que demana l‟obrer, temps que tarda, condicions higièniques en la 

producció, etc. Firma autògrafa de Josep M. Tallada. 

Primer Congrés del Treball a Domicili. 

- 19 maig 1917. Un full ciclostilat. Ordre del dia: 

I.- Lectura de Comunicacions. 

II.- Discussió de les bases per a una llei de fixació de salaris mínims en les 

indústries a domicili. 

- Moció de l‟Escola de Puntaires del Patronat Parroquial d‟Obreres de Sarrià: procurar 

la sindicació de les puntaires espanyoles, interessar-se perquè en la llei de treball a 

domicili s‟hi inclogui l‟ofici de puntaires i que la Lliga de Compradores remarqui 

l‟explotació de les puntaires. Un full ciclostilat. 

- Moció que la Lliga de Compradores presenta al Congrés del Treball a Domicili: 

demana el dret d‟inspecció en tallers i establiments per evitar les infraccions del 

descans dominical, el control de les multes, etc. Un full ciclostilat. 

- Classificació provisional dels grups professionals que comprendrà l‟Exposició del 

Treball a Domicili, 5 fulls numerats i 2 sense numerar:  

Grup 1.- Roba blanca. 

Grup 2.- Puntes i brodats. 

Grup 3.- Modistes i sastresses. 

Grup 4.- Vanos, paraigües i objectes de luxe. 

Grup 5.- Joguines. 

Grup 6.- Gèneres de punt, corbates, gèneres de pell, pentinadores, 

“encartadores”, tapisseres. 

Grup 7.- Capses de cartró, arts del llibre, mecanògrafes i diverses. 

Primer Congrés Català del Treball a Domicili. IV Exposició del Treball a Domicili: 

qüestionaris. 

- 22 qüestionaris ciclostilats que fan referència al producte produït, la qualitat, materials 

que hi entren, preu que cobra l‟obrer per fer-ho, temps que triga a fer-ho, si té 

ajudants, quan temps perden per entregar la feina, si la feina és constant tot l‟any, etc. 

Dels 22 qüestionaris, 20 amb resposta i 2 en blanc. 
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- 18 qüestionaris escrits a mà, semblants als anteriors. Un full on consten els treballs 

que no es fan a domicili del grup 4 i del grup 7. 

Primer Congrés Català del Treball a Domicili. V 

- 4 fotografies, una repetida.  

Primer Congrés Català del Treball a Domicili. VI 

- Apunts diversos. Papers i dos llibretes petites no plenes. 

Primer Congrés Català del Treball a Domicili. VII 

- Llista de 23 qüestionaris d‟oficis resolts, entregats a l‟Institut d‟Orientació 

Professional el dissabte 25 gener de 1919. Per ordre alfabètic. Dos qüestionaris fets i 

per entregar. 

 

6C-39 Carpeta de la Comissió Municipal de Cultura (concursos).  

 

No localitzada 

 

6C-40 Carpeta de la Delegació del Ministeri de Treball. 

 

Institut de Cultura. Biblioteca Popular de la Dona. Comisión Mixta del Trabajo en el 

Comercio de Barcelona. 20 octubre 1920. Barcelona. Normativa dels quatre grans grups del 

Comerç de Barcelona vàlids des del dia 1 d‟octubre de 1920: la Banca, els Transports, la 

Venda al Major i la Venda al Detall. 6 fulls ciclostilats. Firma: Felipe Gallo, Magistrat 

President, i C. Rodríguez Cárdenas, secretari de la Comissió. 3 quartilles manuscrites 

referents a l‟Institut de Cultura. En el revers d‟un Menú de l‟Hotel Ritz de Barcelona, amb 

data 19 novembre 1920, i escrit a mà, una referència al tema de la ponència de la Comissió 

Mixta sobre el sou dels dependents. 

 

Febrer 1922. Any 53. Número 1311. Barcelona. El Trabajo Nacional. Órgano del Fomento 

del Trabajo Nacional. Revista mensual d‟Estadística, Economia, Sociologia, Assumptes 

Aranzelaris, Comercials i Tècnica Industrial. Número dedicat a la classificació d‟Indústries. 

 

Anteproyecto de clasificación de industrias, oficios, profesiones y especialidades 

productoras, en la província de Barcelona. Diversos fulls impresos amb les branques, grups, 

subgrups, seccions, professions, oficis i especialitats. És incomplet. 

 

Suplemento al Boletín Oficial. Correspondiente al dia 1º de marzo de 1922. 28 febrer 1922. 

Barcelona. Avantprojecte de classificació i agrupació d‟indústries, professions, oficis 

especialitats productores que formula la mencionada Delegació del Ministeri del Treball a la 

província de Barcelona. Contingut: XXI branques amb els seus grups, subgrups, seccions, 

professions, Oficis i especialitats. També conté les Associacions a les que el Poder Públic 

podrà concedir personalitat jurídica suficient per contractar i obligar-se: pesca, agricultura, 

fusta i suro, comerç alimentació etc. Firma: F. de A. Bartrina, delegat del Ministeri del 

Treball. 

 

Cartes en relació al Ram de les Confeccions i la seva classificació. De 28 gener 1922 a 20 

abril 1922. 23 cartes numerades. Els números que sembla que falten, es deu a la numeració de 

l‟índex o duplicació d‟autor. Llista dels destinataris amb el seu càrrec i domicili. Rebut i 

conformitat de les cartes. 
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Consultes per a la classificació.  

- 16 abril 1922. Barcelona. Carta ciclostilada de la ponència de la branca XV de 

Confecció i la branca XXI de Servei Domèstic. Gestions i consultes fetes. 

 

- 18 abril 1922. Barcelona. Carta i còpia a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, 

del Foment del Treball Nacional. Adjunten còpies de les classificacions acordades en 

la Junta Directiva pels agrupaments 42 i 42 bis. Tampó del Fomento del Trabajo 

Nacional. Agrupación de camiseria y confecciones de ropa blanca al por Mayor. Firma 

autògrafa de Pedro Tejero, president dels agrupaments 42 i 42 bis. 

 

- Carta sense data ciclostilada de dos fulls sobre el tema de la classificació. Manuscrit 

sobre el mateix assumpte, contingut al revers d‟un full imprès del Grop (sic) 

Excursionista de l‟Institut de Cultura i Biblioteca Popular per a la Dona. Esborrany 

escrit a mà sobre el mateix assumpte. 

 

- Observacions a la tarifa de la “Comision Mixta de Trabajo”. 2 fulls ciclostilats. 

 

Clasificaciones del Ramo XV. Confecciones. Consta de 6 conjunts de fulls amb la 

classificació en branques, grups, subgrups, professions, oficis i especialitat. Alguns són 

esborranys. Un altre conjunt de fulls porten els noms següents: Bloch, Tejero, Pujol, Millat, 

Obea, Gasòliba, Majoral, Alsina. 

 

Clasificaciones del Ramo XXI. Servicio Doméstico. Tres fulls amb la classificació en 

branques, grups, subgrups, seccions, professions, oficis i especialitats. 

 

Clasificaciones que no corresponden a la ponencia de los Ramos XV y XXI.  

- Conté classificacions de la branca III (tèxtil), XIII (confeccions), XIV (indústries 

artístiques, científiques i de luxe), XIX (professions liberals), XX (servei domèstic). 

Hi ha alguna còpia. 

- Treball a domicili amb la classificació de branques, grups, subgrups, i seccions. Hi ha 

alguna còpia. 

- 4 fulls amb la classificació de branca, associació professional obrera i associació 

professional patronal. 1 és còpia. 

 

Enquesta del treball de la dona en els escriptoris. 16 fulls ciclostilats. 

 

Cartes maig 1922.  

- 1 maig 1922. Barcelona. Una carta dirigida a Ferran Armengol per notificar que li 

envien 1245 fitxes del Patronat per a les Obreres de l‟Agulla. 

- 2 maig 1922. Barcelona. Carta dirigida a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer. 

Demana l‟import de les fitxes del Patronat de l‟Agulla per fer-lo efectiu. Firma 

autògrafa de la secretària Matheu. 

- 2 maig 1922.”La Llediasa”. Carta manuscrita a Paquita (Francesca Bonnemaison) de 

la seva amiga Angelita. El tema és la classificació que demana la Delegació del 

Treball de Barcelona. També esmenta altres temes. 

- 3 maig 1922. Carta al senyor Armengol per dir-li que del Patronat de l‟Agulla li 

demanen l‟import de les fitxes. 
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Comisión Mixta del Trabajo en el Comercio de Barcelona. Anales. Llibre imprès 

corresponent a juliol, agost i setembre de 1922. 

 

Boletín Oficial de la Província de Barcelona. Sábado 2 septiembre de 1922. Ministerio de 

Trabajo, Comercio e Industria: El 15 d‟octubre de1921 es va disposar el nomenament d‟un 

delegat del Ministeri per encarregar-se de la classificació i agrupament de les indústries, 

professions, oficis i especialitats productores de la província de Barcelona; i també la 

formació dels censos patronal i obrer que corresponen a cada un dels grups professionals 

classificats. Ara, una vegada acabat, es dóna les gràcies a Francesc d‟A. Bartrina per la seva 

competència en la missió encomanada, etc.21 agost 1922. Madrid. 

 

Memoria de la Junta Directiva del Fomento del Trabajo Nacional. Llibre imprès 

corresponent a l‟exercici 1921-1922. 

 

6C-41 Carpeta d’Orientació Professional. Valor dels aliments. Educació social. 

 

No localitzada 

 

6C-42 Carpeta amb documentació diversa. 

 

- Ajuntament de Barcelona, Registro General. A la Sección de Gobernación. 22 octubre 

1919. 

- Nota manuscrita al marge perquè passi el document al Negociat de Cultura. 

- 13 octubre 1919. Barcelona. Document dirigit a l‟Excel·lentíssim Senyor Alcalde 

Constitucional, en el que Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, i Vicenta 

Carreras, presidenta i secretària respectivament de l‟Institut de Cultura i Biblioteca 

Popular de la Dona, demanen a l‟Ajuntament pel motiu d‟estar construint el seu Casal: 

1ª.- Exempció d‟arbitris i impostos considerant la finalitat social de l‟Institut. 

2ª.- Donació de 16.000 litres d‟aigua diàriament per servei de la secció de 

banys. 

3ª.- Que es resolgui la conformitat de la memòria explicativa que d‟adjunt amb 

els plànols. 

Firmes autògrafes de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, presidenta i 

Vicenta Carreras, secretària. 

- Tampó del Negociat de Cultura amb la data d‟entrada de 23 octubre 1919. 

- Plànols de l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. Any 1919. 

Barcelona. L‟arquitecte és Ignasi Mas i Morell. 

Plànol de l‟emplaçament.(2) 

Plànol secció transversal.(2) 

Plànol secció longitudinal.(2) 

Plànol planta baixa.(2)  

Plànol del primer pis.(2) 

Plànol del segon pis.(2) 

Plànol del tercer pis.(2) 

Plànol del quart pis.(2) 

Plànol del soterrani. (2) 

Plànol façana al carrer Montjuïc de Sant Pere.(2) 
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6C-43 Caixa amb documentació diversa (viatges, religió, conferències etc.) 

 

6C-43/1: Fundació. 

- Opuscle imprès dels Estatuts de Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. 67 

pàgines. Barcelona maig - juny 1922. 

- Un altre opuscle d‟Estatuts de 47 pàgines. Barcelona 2 març 1935. 

- Diversos esborranys manuscrits, uns més complets que els altres. 

- Dues llistes de noms. 

 

6C-43/2: Fulls impresos. 

- Setembre 1921. Barcelona. Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona: Una 

vegada aprovats els Estatuts el mes de desembre de 1920 i traslladats al seu Casal del 

carrer Baix de Sant Pere 7 i 9, presenten el seu programa: Hi ha un Consell Directiu i 

nou Seccions Permanents: Educació i Instrucció, Biblioteca Circulant i Pública, 

Religió i Culte, Socors Mutu i Previsió, Relació i Treball, Economia i Proveïments, 

Organització i Propaganda, Esports i Excursions, Cerimonial i Festes. Detalls de cada 

secció.  

- Els programes de cada secció presentats dins un sobre. En falten dos. 

- Curso 1925-1926. Instituto de Cultura y Biblioteca Popular de la Mujer. Programa 

General del curs i condicions d‟admissió. 

- Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. Llibre sobre alimentació. Curs 

1927-1928. El professor és Josep Rondissoni. També hi intervenen el doctor J. 

Tarruella i J. Roig i Raventós. 144 pàgines. 

- Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona: Octubre 1929. Barcelona. Escrit de 

la Secció Permanent d‟Organització i Propaganda a les associades.  

- Març 1936. Barcelona. Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. Secció 

Permanent d‟Educació i Instrucció: es convoca a les alumnes a la revisió obligatòria 

del segon trimestre. 

- Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. Les sòcies, amb un pagament 

proporcional de cada una, podran perfeccionar els seus coneixements en les classes de 

Cultura General, Idiomes, Comerç, Treballs Manuals, Artístics i Ciències Casolanes. 

- Reglament del Grop (sic) Excursionista. 

- Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. Entrada lliure a la biblioteca per a 

totes les noies treballadores per deu cèntims al mes. Es poden treure llibres, còpies de 

figurins, dibuixos, etc. Una targeta amb noms de subscripcions, de donatius de llibres. 

Un full amb diversos noms manuscrits. 

- Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. Secció Permanent d‟Educació i 

Instrucció: Programa de classes generals: ensenyaments comercials, professorat de tall 

i confecció, treballs artístics manuals, delineants, etc. 

- Calendari escolar 1925-1926. Un gravat al davant i un al darrera. 

- Tres calendaris escolars 1935-1936. Els gravats de davant i darrera són diferents. 

- Dos llibretes amb noms i notes diverses. 

- 25 febrer 1936. Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona.- Sala de Te: 

Anunci d‟una Festa Infantil del Carnaval del 1936. 

- Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona: Anunci d‟unes sessions de Cinema 

Sonor, dedicades a les alumnes i associades i a llurs famílies.  
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6C-43/3: Fulls ciclostilats i manuscrits. 

- Gener 1921. Lliçó d‟Economia Domèstica (senyora de Maté). 29 fulls manuscrits. 

- Octubre 1926. Barcelona. Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. 

Reglament de les senyoretes Oficiales. 3 fulls ciclostilats. 

- 8 fulls manuscrits amb notes diverses: 1929: notes per la classe de Tracte Social de 

l‟Institut de Cultura: llista de bibliografia en francès. (3 fulls). Notes sobre Maria, 

mare de Jesús, Palestina, etc (5 fulls). 

- Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. Secció permanent d‟Educació i 

Instrucció. Ensenyament secundari. Curs 1934-1935. 8 fulls ciclostilats que contenen: 

el nom de les mestresses de classes, la distribució d‟aules, el quadre de professors i 

l‟horari general de dilluns a dissabte. 

- Classes Generals. Horari. Dimarts, dijous i dissabtes. Curs 1935-1936. 8 fulls 

ciclostilats que contenen la llista d‟assignatures, professors i aules. 

- Classes Generals. Horari. Dilluns, dimecres i divendres. Curs 1935-1936. 8 fulls que 

contenen la llista d‟assignatures, professors i aules. 

- Un sobre que diu: Originals. 1ª sessió. Però a l‟interior hi ha 12 papers amb llistes de 

noms. 

- Secretaria de classes. 4 fulls ciclostilats amb les tasques per fer cada dia, cada mes, 

cada trimestre i a fi de curs. 

- Un full gran manuscrit amb la llista d‟Oficiales de Secretaria de Classes, Oficiales de 

Taquilles i Dependència de classes. 

- 7 fulls manuscrits amb apunts diversos de les lliçons. 

- 5 fulls manuscrits amb apunts diversos. 

- 20 fulls de bloc manuscrits amb apunts diversos. 

- 3 fulls ciclostilats amb exercicis sobre les despeses d‟una família. I un imprès de Pro-

Infància amb el pressupost de despeses mensuals en funció del sou 

 

6C-43/4: Associacions, patronats, cursos i altres als que pertany Francesca 

Bonnemaison. 

- Real Asociacion de Señoras de Escuelas Dominicales. Consejo de Barcelona. 1 febrer 

1896. Barcelona. Admissió de Francesca Bonnemaison de Verdaguer per formar part 

del Consell amb el càrrec de Consellera. Firma autògrafa de Mercedes Llopart de 

Sivatte, presidenta, i Maria Valentina de Romero, secretària. 

- Patronat per a obreres de l‟Agulla de la ciutat de Barcelona. 12 maig 1910. Barcelona. 

Nomenament de Francesca Bonnemaison de Verdaguer com a Dama Protectora del 

Patronat per a les Obreres de l‟Agulla. Firma autògrafa de D. Monserdà, vídua de 

Macià, presidenta, i Maria Guarro, secretària. 

- Quinta Semana Social de España. Barcelona. 18 novembre 1910. Barcelona. 

Nomenament com a membre d‟aquesta Setmana Social a Francesca Bonnemaison de 

Verdaguer. Firma estampillada del Marquès de Pascual, president, José Parellada, 

secretari, i la firma autògrafa de Francesca Bonnemaison de Verdaguer. 18 novembre 

1910. Barcelona. Rebut de 3 pessetes a nom de Francesca Bonnemaison de Verdaguer, 

per la inscripció a la Quinta Setmana Social d‟Espanya. 

- Primer Congreso Español de Higiene Escolar. 22 març 1911. Barcelona. Convoquen a 

Francesca Bonnemaison de Verdaguer per prendre possessió del seu càrrec en el 

Comitè de Senyores del Primer Congrés Espanyol d‟Higiene Escolar, que tindrà lloc el 

dia 1 d‟abril. 
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- El Rector de la Universitat Literària de Barcelona. 20 octubre 1914. Barcelona. 

Convoquen a Francesca Bonnemaison de Verdaguer a la sessió inaugural del curs 

d‟ampliació d‟estudis per a mestres. Firma autògrafa del Rector, Valentín Carulla y 

Margenat. 

- Universitat de Barcelona. 28 octubre 1914. Barcelona. 

- Nomenament de Francesca Bonnemaison com a professora del curs per a mestres i 

mestresses de les Escoles Nacionals. Firma autògrafa del Rector, Valentín Carulla. 

[Esborrany manuscrit de Francesca Bonnemaison acusant rebut de la proposta de 

professora del curset i preguntant si la conferència ha de ser en castellà o pot ésser en 

la nostra parla]. 

- Foment de les Arts Corporatives. Barcelona. 17 juny 1921. Barcelona. Carta 

ciclostilada dirigida a Francesca Bonnemaison, acceptant la cooperació a la projectada 

Exposició monogràfica de puntes i vanos. Firma autògrafa de Joan Busquets i Jané, 

president. 

- Primer Congreso Hispano-Americano-Filipino de Estenografia. Setembre 1922. 

Barcelona. Targeta d‟acreditació al Congrés a nom de Francesca Bonnemaison, vídua 

Verdaguer. Firma autògrafa de Juan Pigrau, president de la Comissió Organitzadora. 

- Primer Congreso Hispano-Americano-Filipino de Estenografia. 17 juliol 1922. 

Barcelona. Rebut de 12 pessetes per la inscripció al Congrés a nom de Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer.  

- Liga de Accion Catolica de la Mujer. Parròquia Santa Ana. 17 novembre 1926. 

Barcelona. Nomenament de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, com vocal de 

la Comision de Cultura y Catequística. Firma autògrafa de Ramon Balcells, prevere, 

director general Diocesà. 

- 18 juliol 1915. Barcelona. Rebut de 5 pessetes per a l‟Escola d‟Estiu a nom de 

Francesca Bonnemaison, de Verdaguer. Firma autògrafa d‟E. Homs.  

- 11 gener 1916. Barcelona. Inscripció, a nom de Francesca Bonnemaison de 

Verdaguer, a les sessions de Pedagogia del Dibuix i del Color. Firma autògrafa de A 

Rubí. 

- 28 gener 1916. Barcelona. Inscripció al curs d‟Història de l‟Art del Consell 

d‟Investigació Pedagògica, a nom de Francesca Bonnemaison de Verdaguer. Firma 

autògrafa de A. Rubí 

- Inscripció de Francesca Bonnemaison de Verdaguer a l‟assignatura de Ballets populars 

del professor Aureli Capmany. 

- Inscripció de Francesca Bonnemaison de Verdaguer a l‟assignatura d‟Economia 

Domèstica de la professora Mlle. Antònia Truyts (Targeta de visita d‟Eulàlia Bachs 

Gelpí, de Màlaga, Inspectora de 1er. Ensenyament) 

 

Carnets: 

- 5 març 1910. Barcelona. Biblioteca Popular de la Dona. Títol de sòcia del Patronat a 

favor de Francesca Bonnemaison de Verdaguer. Firma autògrafa de la vídua Sivatte, 

presidenta. 

- 1 abril 1917. Badalona. “Biblioteca”. Nomenament de sòcia de Francesca 

Bonnemaison. Firma autògrafa de Suñol, president. 

- Any 1920 i 1921. Barcelona. Institut d‟Estudis Catalans. Biblioteca de Catalunya. 

Targeta d‟admissió numero 2 a nom de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer. 

Firma autògrafa de Jordi Rubió, director de la Biblioteca. 
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- 27 maig 1928. Madrid. Asociación para la difusión de las Ciencias del Hogar. Targeta 

de soci numerari a favor de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer. Firma 

autògrafa del Vizconde de Sanantonio, president, i Maria Victoria Jiménez, secretària. 

- 1 gener - desembre 1930. Barcelona. Club Femení d‟Esports. Títol de sòcia a favor de 

Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer. 4 juliol 1930. Barcelona. (Hi ha una 

invitació per a una excursió marítima el dia 6 de juliol de 1930 de “Viatges Blaus”). 

- Gener - abril 1933. Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Curs de Litúrgia 

de La Missa. Matrícula a favor de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer. 

- Any 1933. Barcelona. Els Amics del Llibre. Títol de soci a favor de Francesca 

Bonnemaison. 

- 2 febrer 1934. Barcelona. Foment de Pietat. Targeta de soci subscriptor a nom de 

Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer . 

- 1 novembre 1935. Barcelona. Acció Catòlica Femenina. Junta Diocesana. Títol de 

sòcia general a favor de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, per al curs 1935-

1936. Firma estampillada de Francisca M., vídua Sagarra. 

- Any 193... Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. Secció Permanent 

d‟Esports i Excursions. Tennis. Títol de sòcia a favor de Francesca Bonnemaison, 

vídua Verdaguer. Firma autògrafa de Maria Granell, tresorera. 

- Barcelona. Propaganda Cultural Catòlica. Carnet a favor de Francesca Bonnemaison, 

vídua Verdaguer. 

- Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. Converses instructives: Literatura, 

Art aplicat, Sociologia i Feminisme. Carnet a favor de Francesca Bonnemaison de 

Verdaguer. 

- Telegrames enviats a l‟ Institut de Cultura. 14 telegrames enviats per Francesca 

Bonnemaison els anys 1928, 1929 i 1930. 

 

6C-43/5: Correspondència de la fundadora de l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular 

de la Dona, Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, amb la Junta Directiva i les 

associades i viceversa. Anys 1909 a 1928. Consta de 31 cartes datades i 9 postals i 7 cartes 

sense data firmades per Antoinette. 

 

6C-43/6: Conferències. 

- 19, 20, 21 desembre 1911. Barcelona. Memòria presentada per lo Institut de 

Cultura i Biblioteca Popular pera la Dona, a la Assemblea Diocesana de Acció 

Catòlica. Impresa, 27pàgines. 

- 27 gener 1918. Barcelona. Conferència donada al Centre”Juventud Católica”, al gremi 

de Professors Particulars de Catalunya. 16 pàgines ciclostilades. Dedicació manuscrita 

de l‟autor a la senyora Bonnemaison. Autor: [L. España].  

- 11 a 15 abril 1923. Barcelona. Record de la Setmana Diocesana d’Acció Catòlico-

Femenina. Celebrada al Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. 16 

pàgines impreses. 

- 28 febrer 1925. Barcelona. Roma. 45 pàgines impreses. Conferència donada per 

Agustí Casas i Vinyas, a l‟Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. 

- Gener 1927. Barcelona. Santa Cecília. 23 pàgines impreses. Conferència donada per 

Lluís Millet el dia 21 del proppassat novembre, a l‟Institut de Cultura i Biblioteca 

Popular e la Dona. Extret de “La Paraula Cristiana”, núm. 25. 
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- 1927. Barcelona. La Divina Comèdia llegida per un músic. 90 pàgines impreses. 

Autor: Vicenç Maria de Gibert. Dedicada a Francesca Bonnemaison, vídua de Narcís 

Verdaguer i Callís. 

- 1928. Barcelona. Del temps present. 32 pàgines impreses. Conferència donada per 

Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, a l‟Institut de Cultura i Biblioteca Popular 

de la Dona, el dia 11 de novembre de 1927. Hi ha també la conferència ciclostilada en 

36 pàgines. 

- Diumenge de Rams 1932. Barcelona. Cants de Passió. 18 pàgines ciclostilades. 

Conferència donada pel Rvnd. Mn. Baldelló, prevere, el Diumenge de Passió a 

l‟Institut de Cultura. 

- 1933. Barcelona. Dante i la Dona. 36 pàgines impreses. Autor: Carles Riba. 

Conferència donada el dia 17 de desembre de 1932 a la nova Sala Dante Alighieri, de 

l‟Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. 

- [1934]. “Claror”. Escrit sobre el naixement de la revista Claror als 25 anys de 

l‟Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. “Claror” donarà el concepte 

exacte de la feminitat enfront del feminisme mal entès. 7 fulls ciclostilats. 

- Fulla de l’àlbum de Montserrat. Dos fulls ciclostilats, sense autor.  

 

6C-43/7: Documents de la Secció de Religió i Culte de l’Institut de Cultura i Biblioteca 

Popular de la Dona. 

- 2 octubre 1922. Barcelona. Petició per erigir canònicament una Confraria Diocesana 

en l‟altar del propi Institut, adscrita a la del Monestir de Montserrat. Ciclostil amb la 

firma autògrafa de Francesca Bonnemaison i Teresa Baladia, però amb correccions 

perquè la petició l‟ha de fer el capellà de l‟Institut. A l‟anvers un tampó del Bisbat de 

Barcelona i la firma autògrafa del bisbe de Barcelona, Ramon. 

- Full ciclostilat sense data, que conté modificacions dels Estatuts de la Confraria de 

Nostra Senyora de Montserrat de l‟Institut de Cultura. 

- 4 setembre 1925. Barcelona. Recomanem les esmentades peticions atès que les 

sol·licitants i el seu Institut, bé mereixen per la seva religió i societat civil ser incloses 

en la institució catòlica pel seu esforç envers les noies. Firma: Josep, bisbe coadjutor. 

Full ciclostilat en llatí. 

- 5 setembre 1925. Barcelona. Cerimonial del Poble en la Missa resada. Full 

manuscrit indicant la posició del poble durant la Missa. Firma autògrafa d‟Alfons 

Maria Ramires, prevere. 

- 5 setembre 1925. Barcelona. Cerimonial del Poble en la Missa Solemne, i cantada 

sense Ministres. Full manuscrit indicant la posició del poble durant la Missa Solemne, 

i cantada sense Ministres. Firma autògrafa d‟Alfons Maria Ramires, prevere. 

- 11 setembre 1925. Barcelona. Full manuscrit amb les condicions per a la confecció 

d‟un coixí segons la Sagrada Litúrgia. Firma autògrafa d‟Alfons Maria Ramires, 

prevere. 

- 14 gener 1926. Barcelona. Beatissime Pater. L‟Institut de Cultura i Biblioteca 

Popular de la Dona, demana indulgències per a una oració a la Mare de Deu de 

Montserrat, perquè ajudi a les associades de l‟Institut en el camí de la pau i la dignitat, 

etc. La Sacra Poenitentiaria Apostòlica, les concedeix. Firma autògrafa de S. Luzio J. 

P. Regens. Full mecanografiat. Tampó: S. Poenitentiaria AP. Officium de Indulgentiis. 

- 14 gener 1926. Estampa de la Mare de Deu de Montserrat que conté la còpia literal del 

rescripte concedint les indulgències pontifícies. També conté la oració i al revers la 

Visita Espiritual a la Mare de Deu de Montserrat. 
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- 25 novembre 1926. Barcelona. Eminentissime ac Reverendissime Domine: 

Francesca, vídua Verdaguer, presidenta de l‟Institut de Cultura i Biblioteca Popular de 

la Dona de la ciutat i diòcesi de Barcelona, fa una petició al Cardenal Prefecte de la 

Congregació dels Ritus Sagrats: pel decret de 25 de desembre de 1925, es guarda en 

una capella de l‟Institut un parament per a les misses i les funcions sagrades. Aquest 

parament format per casulles gòtiques que sempre han causat gran admiració, es 

demana que es restringeixi el seu ús per la seva sumptuositat. Còpia mecanografiada 

- 10 desembre 1926. Barcelona. Beatissime Pater. Francesca Bonnemaison, vídua 

Verdaguer, presidenta de l‟Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, demana 

poder utilitzar un parament de formes gòtiques que hi ha en una capella de l‟Institut 

fins que es consumeixi. Es de molt preu i sumptuós i la seva destrucció sobtada no 

seria ben vista pel poble. La Congregació del Rite Sagrat concedeix la petició. Full 

mecanografiat en llatí. Firma autògrafa A. Card. Vico. Ep. Portuen. Praef.- Angelus 

Mariani, S.R.C. Secretarius. Al darrera la data de recepció: Barcelona 22 desembre 

1926 del bisbe de Barcelona Josep. I el tampó de la diòcesi de Barcelona. 

- 22 desembre 1926. Barcelona. Còpia del document anterior que concorda amb el 

document original. Firma autògrafa de Francesc M. Ortega, canceller. Tampó de 

Francesc Ortega de la Lorena. 

- 25 novembre 1927. Barcelona. Cancillería y Secretaria del Obispado de Barcelona. 

Francisco Maria Ortega de la Lorena, certifica que segons un Rescripto Pontificio 

rebut de la Sagrada Congregació de Sagraments de Roma, es pot celebrar a la capella 

de l‟Institut de la Dona, i per un mateix capellà, tres misses seguides en la Nit de 

Nadal. La concessió és fins la Nit de Nadal de 1929 inclosa. Full imprès. Firma 

autògrafa de Francisco M. Ortega. Tampó imprès de Francisco Ortega. Al darrere una 

nota manuscrita firmada per Vallès, en la que es demana una nova concessió el dia 7 

d‟octubre de 1930.  

- Estampa de la Verge de Montserrat. Conté una oració que concedeix indulgències a 

les associades de l‟Institut de Cultura. 

- Carta. Carta sense data d‟Ignasi Casanovas a Francesca Bonnemaison, vídua 

Verdaguer. El tema és el cerimonial del poble durant la missa. 

- Un full ciclostilat amb numeració de 47.457 a 47.500, i al costat: canelobre, vera creu, 

copó a continuació de les xifres. 

- Un oval de tela brodada de més o menys un pam, amb la imatge de la Mare de Déu de 

Montserrat. 

 

6C-43/8: Goigs a llaor de Madonna la Verge de Montserrat. 

- Còpia manuscrita dels Goigs, amb correccions. Al final una estrofa afegida dedicada a 

Francesca Bonnemaison. 5 fulls. 

- 11 exemplars impresos dels goigs, fets per Oliva de Vilanova a Barcelona. La lletra és 

de Mn. Ramón Garriga. Samalús. Juliol 1926. Edició numerada de 2.000 exemplars. 

Hi ha el número 2, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 i 70. 

 

6C-43/9: Bandera. 

- Projecte pel domàs de la bandera fet per Obiols. Llapis. 

- Dibuix de l‟asta de la bandera. Tampó del taller Estapé, Cros i Cia. de Barcelona. 

- 9 febrer 1921 a 4 setembre 1921. Entrega de fulls de recaptació de la bandera, 

numerats de l‟1 al 122, firmats per diverses persones. Falten números. 
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- Una targeta de la casa Estapé S.A. y Canut y Garcia, de Barcelona. Al darrera una nota 

escrita de preus de la bandera segons el metratge 

 

6C-43/10: Obituari del Reverend Dr. Josep Ildefons Gatell, primer consiliari de 

l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. 

- 26 abril 1916. Barcelona. Dos recordatoris del reverend Josep Gatell i Domènec, 

president del Col·legi de Rectors de Barcelona i rector de Santa Anna: el motiu és les 

bodes d‟or parroquials. Hi ha una foto de bust impresa del reverend Gatell. 

- 20 gener 1918. Barcelona. Tres fulls impresos on es notifica que l‟Institut de Cultura 

estarà tancat per la defunció del reverend Gatell, rector de Santa Anna i consiliari de 

l‟Institut. 

 

6C-43/11: Obituari de D. Mercè Llopart, vídua Sivatte, primera presidenta de l’Institut 

de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. 

- 1914.Barcelona. Gravat de Mercedes Llopart, vídua Sivatte, i la seva firma autògrafa 

gravada. Gravador: J. Furno. 

- Dos recordatoris de Mercè Llopart, presidenta de l‟Institut, en els que es notifica que 

l‟Institut estarà tancat per la seva defunció. Dotze fulls dobles amb signatures de 

condolença. 

 

6C-43/12:Viatges: Itàlia (1919), Madrid (1918). Recomanacions viatge a Itàlia i París. 

 

Viatge a Madrid: 

- Un diari de 8 fulls manuscrits sense data de l‟any. Solament dia 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

Però sabem que fou l‟any 1918. 

- 12 novembre 1919. Madrid. Catàleg de la pintora polonesa Victòria de Malinowska. 

Al revers una nota manuscrita en francès dirigida a Francesca Bonnemaison de 

Verdaguer, dient-li que doni al senyor Prats Fatjó, les 250 pessetes i que retira els dos 

quadres número 15 i 16 de l‟exposició: “Gitana con un niño” i “ Vieja gitana” 

 

 

 

6C-43/13: Viatge a Itàlia: 

- 7 octubre 1919. Barcelona. El Obispo de Barcelona. El bisbe de Barcelona, Enrique 

Reig Casanova, envia una carta manuscrita a Francesca Bonnemaison, vídua 

Verdaguer, adjuntant un document per facilitar una audiència al Vaticà, a més d‟altres 

recomanacions. 

- Dos fulls manuscrits amb esborranys d‟itineraris. 

- Un full manuscrit amb el que veuran a Roma. 

- Una llibreta petita amb apunts diversos sobre el viatge. 

- Dos fullets manuscrits amb notícies sobre el viatge. 

- Dos pressupostos de Thomas. Cook & Son. Un de 875 pessetes i un de 795 pessetes. 

Hotels d’Itàlia: 

- Un full ciclostilat amb noms d‟hotel. Un manuscrit de Gènova. 

- Un full manuscrit amb noms d‟Escoles i Liceus i les seves adreces. 

- Capçaleres i noms d‟hotels de Niça, Marsella, Gènova (2),Pisa, Florència (2), 

Peruggia, Roma, Milà, Siena, Assís, Venècia, Pompeia, Nàpols. 
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Restaurants i entrades: 

- Restaurants de Florència (3), Milà. Vuit entrades diverses. 

- Quatre targetes diverses de Milà, el Vaticà, Venècia, Nàpols.  

- Una targeta de Viatges & Turisme Esplai, de Barcelona. 

Recomanacions pel viatge a Itàlia i París: 

- 27 octubre 1919. Roma. Targeta manuscrita de la Visitadora de les Filles de la Caritat 

a la senyora Verdaguer en la que li notifica que la rebrà el dia que li convingui 

- 29 octubre 1919. Targeta manuscrita Maria de Sant Tomàs d‟Aquino dirigida a C. de 

Maria  

- Reparadora desitjant un bon viatge. 

- 30 octubre 1919. Montserrat. Targeta manuscrita de l‟Abat Coadjutor Antoni Maria 

Marcet dirigida a Francesca Bonnemaison, adjuntant una carta pel Reverend Pare 

Dom Bonaventura Ubach. 

- 29 desembre 1919. Barcelona. Targeta manuscrita de Martí Fabregà, prevere, dirigida 

a la presidenta de l‟Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona en la que li 

notifica el nom del Cardenal Arquebisbe de Florència. 

- Targeta manuscrita de M[adre] Vicente en la que diu l‟horari en el que la pot rebre [a 

Francesca Bonnemaison]. 

- Targeta manuscrita de M[adre] Vicente dirigida a Francesca Bonnemaison, vídua 

Verdaguer, en la que li desitja un bon viatge 

- Targeta de D. Cristina Giustiniani Bandini. 

- Roma. Targeta de monsenyor Vincenzo Bianchi-Cagliesi, canònic vaticà. 

- Tarja de l‟Hotel Sidney de París. 

- Un sobret molt ben embolicat on hi ha or jove en pols, garantit. 

 

6C –43/14: Viatge Brussel·les. Abril 1922. 

- 1922. Targeta d‟embarcament a nom de Francisca Bonnemaison, vídua Verdaguer, 

d‟Ostende a Anglaterra. Bitllet d‟Ostende a Dover. 

- 24 abril 1922. Bitllet individual de Londres a Brussel·les vàlid per 7 dies. 

- Ville de Bruxelles. 25 abril 1922. Brussel·les. El Regidor d‟Instrucció Pública i Belles 

Arts, autoritza a les senyores Bonnemaison i R. Sensat de Ferrer de Barcelona, a 

visitar les Escoles Professionals [Bischoffsheim], i prega a la directora que les atengui. 

Firma il·legible del Regidor d‟Instrucció Pública i Belles Arts. Full mecanografiat. 

- Ville de Bruxelles.  

25 abril 1922. Brussel·les. Full mecanografiat en el que s‟autoritza a les 

senyores Sensat de Ferrer i de Verdaguer, a visitar quatre escoles domèstiques 

de Brussel·les. 

Firma il·legible del Regidor d‟Instrucció Pública i Belles Arts. 

Una targeta de robes i pells de Brussel·les dita:” Maison François successeur 

Francis”. 

Dues targetes iguals de la casa de puntes “Maison A. Levy”, de Brussel·les. 

 

6C-44 Caixa de grau d’Estudis Preparatoris de Cultura General. 

 

6C-44/1: Vuit temes d’Història fets per les alumnes: Guillem Tell, fundació de Roma, 

batalla de Llepant, Neró destructor de Roma, Joana d‟Arc, etc. 

Respostes dels pares de les alumnes a una proposta de classes dels professors.  

1er. Preparatori: 25 respostes. 



 

 

| 56 

6C. Catàleg de l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona 

2on. Preparatori: senyoreta Vilà: 14 respostes. 

2on. Preparatori: senyoreta Cros: 15 respostes. 

Curs1er. Regular: senyoreta Lorente: 19 respostes. 

Curs 1er. Regular: senyoreta Santamaria: 18 

Curs 2on. Regular: senyoreta Ferré: 15 respostes. 

Curs 3er. Regular: 8 respostes. 

Curs 4rt. Regular: senyoreta Bernadó: 10 respostes. 

Batxillerat: 1er. i 2on. curs: 7 respostes. 

 

6C-44/2: Correspondència de les alumnes. La correspondència són els deures d‟estiu dels 

anys 1915, 1916,1917,1918. 

- Dolores Solanas: 29 cartes 1915,1916. Nines de paper retallades fent sardana. 

- Isabel Tres: 17 cartes 1915. Dues poesies. Nines de paper retallades fent sardana. 

- Raquel i Montserrat Miquel: 40 cartes 1915 a 1918. 7 postals. 1 targeta. 2 nines de 

paper retallades fent sardana. 

- Adela Lobo: 48 cartes 1915 a 1917. 3 postals. 1 pregària impresa. Nines de paper 

retallades fent sardana.  

- Mercè Banquells: 16 cartes 1915. Nines de paper retallades fent sardana. 

- Maria Antich: 14 cartes 1915. 3 nines de paper retallades fent sardana. 

- Mercedes Fontdevila: 10 cartes sense data. Un full petit. 2 nines de paper retallades 

fent sardana. 

- Montserrat i Adela Giménez: 38 cartes 1915. 1916. Sense data. 1 postal. 2 treballs 

manuals de plantes seques. 3 nines de paper retallades fent sardana. 

- Enriqueta Vidal: 46 cartes 1915 a 1918. 1 postal. 1 recordatori de Primera Comunió. 

Nines de paper retallades fent sardana. 

- Antònia Trabal: 8 cartes 1916. 

- Matilde Ferrer: 11 cartes 1915. 

- Emilia Pérez de Lerma. 6 cartes 1916. 

- Lluïsa Garriga: 13 cartes 1915. 2 postals de Lloret i Sant Feliu de Guíxols. 

- Montserrat Llaverias: 12 cartes 1916. 11 cartes sense data. 

- Adela Hurtado: 9 cartes 1916. 1 targeta. 

- Una carta signada per diverses alumnes de 20 març 1916. 

- Una carta de set fulls escrita amb llapis. 

- 3 postals. 

- Un diari de 4 setembre 1916, de 4 pàgines i signat Mercedes, i 3 pàgines de 20 

setembre 1916. 

- Un diari de 4 pàgines de Maria Lasaga. 

 

6C-45 Canet de Mar. 

 

6C45/1: Correspondència amb l’Alcalde, Patronat de Cultura de Canet de Mar i altres. 

- 4 novembre 1918. Canet. Carta de l‟alcaldia a Francesca Bonnemaison, vídua 

Verdaguer, per participar-li que havent assolit la instal·lació d‟una Escola sistema 

Montessori a la vila, volen agrair-li la seva cooperació i donar-li les gracies 

personalment amb una visita de la corporació a casa seva. Tampó de l‟Alcaldia 

Constitucional de Canet de Mar. Firma autògrafa de Carles Torras i Moreix, alcalde 

actual. A l‟interior un escrit manuscrit de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, 
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en el que expressa que no podrà rebre la comissió de l‟alcaldia perquè marxa a 

Barcelona uns dies. 

- 26 agost 1920. Canet. Carta manuscrita de Josefina, vídua de Costa, a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer: explica un assumpte referent als seus masovers i 

també que està molt contenta de les explicacions de Rosa Sensat sobre el sistema 

Montessori. 

- 10 setembre 1920. Canet. Carta manuscrita de Josefina Soler Fontàs a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer, en la que li dona notícies de l‟Escola. 

- 18 abril 1921. Barcelona. Carta mecanografiada d‟A. Galí del Consell de Pedagogia a 

Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer. Li contesta que referent a la seva dimissió 

del Patronat de Cultura de Canet de Mar, aquest no depèn de la Mancomunitat, i que 

desitjaria no s‟hagués de tramitar. Firma autògrafa d‟ A. Galí. 

- 11 maig 1922. Canet. Carta ciclostilada de Josep Fors i Vidal a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer, per dir-li que l‟han nomenat representant de 

l‟Ajuntament al Patronat de Cultura, i voldria tenir un canvi d‟impressions amb ella. 

Firma autògrafa de Josep Fors i Vidal. 

- 13 maig 1922. Barcelona. Resposta de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, 

dient que serà a Canet del 29 de maig al 10 de juny. 

- 18 maig 1922. Canet. Carta ciclostilada de Josep Fors i Vidal a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer, per dir-li que esperarà que vingui a Canet. Firma 

autògrafa de Josep Fors i Vidal. 

- 8 juliol 1922. Canet. Carta manuscrita de Josep Fors i Vidal a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer: li explica que l‟Ajuntament va aprovar el projecte 

d‟ampliació del Patronat, la festa de fi de curs, etc. Firma autògrafa de Josep Fors i 

Vidal. 

- 16 juliol 1922. Canet de Mar. Mancomunitat de Catalunya. Biblioteques populars. 

Carta manuscrita de F. Xavier Serra a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, on 

es suggereix de nomenar un delegat del Patronat de la Biblioteca en el Patronat de 

Cultura, etc. Inclou la llista del Patronat de la Biblioteca. 

- 19 juliol 1922. Canet. Carta manuscrita de Josep Fors a Francesca Bonnemaison, 

vídua Verdaguer en la que s‟informa de la festa de fi decurs, de l‟ampliació del 

Patronat, etc. Firma autògrafa de Josep Fors i Vidal.  

- 20 juliol 1922. Canet. Carta manuscrita de Josep Fors a Francesca Bonnemaison, 

vídua Verdaguer: fa referència a la convocatòria de l‟Ateneu Obrer per tractar del 

projecte del Patronat de Cultura, etc. Firma autògrafa de Josep Fors i Vidal.  

- 22 juliol 1922. Canet. Carta manuscrita de Josep Fors a Francesca Bonnemaison, 

vídua Verdaguer: notícies referents a la Festa, al Patronat, etc. Firma autògrafa de 

Josep Fors i Vidal. 

- 8 agost 1922. Canet. Carta mecanografiada de Josep Fors a Francesca Bonnemaison, 

vídua Verdaguer: notícies referents a l‟Escola d‟Indústries i a l‟Escola d‟Infants, etc. 

Firma autògrafa de Josep Fors i Vidal. 

- 8 agost 1922. Sant Pere de Riudevitlles. Carta manuscrita d‟Elena Boixeda i Pamias a 

Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer: referència a un tema particular. Firma 

autògrafa d‟Elena Boixeda i Pamias.  

- 21 agost 1922. Canet. Carta mecanografiada de Josep Fors a Francesca Bonnemaison, 

vídua Verdaguer: notícies referents a l‟escola i els seus mobles, etc. Firma autògrafa 

de Josep Fors i Vidal. 
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- 1 setembre 1922. Consell de Pedagogia. Departament d’Ensenyament Primari i 

Secundari. Carta manuscrita de Conxita a la senyora Verdaguer: li envia un programa 

del curs d‟Ensenyament Domèstic a Canet perquè hi faci les modificacions que 

consideri oportunes. Firma autògrafa de Conxita. 

- 3 setembre 1922. Carta manuscrita de Magdalena Hereu i Pla a D. Francisca per dir-li 

que a vegades equivoquen el seu cognom. 

- 15 setembre 1922. Canet. Carta manuscrita de Josep Fors a Francesca Bonnemaison, 

vídua Verdaguer: entre altres, li adjunta una carta del Sr. Busquets, en la que diu que 

el tema de l‟Escola d‟Indústries s‟allarga, etc. Firma autògrafa de Josep Fors i Vidal. 

- 18 setembre 1922. Canet. Carta manuscrita de Josep Fors i Vidal a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer: notícies referents a l‟Escola de Canet, el Patronat, 

l‟anunci de l‟Escola d‟Adults, etc. Firma autògrafa de Josep Fors i Vidal. 

- 18 octubre 1922. Canet de Mar. Carta manuscrita de Martí Ricart a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer: considera que el Patronat no ha estat encertat a l‟obrir 

les escoles d‟adults amb l‟obligació d‟ensenyar solament el català. Tampoc està 

d‟acord en què s‟hagin de donar periòdicament lliçons de moral catòlica. Idees molt 

respectables en el terreny particular però no en l‟oficial. Firma autògrafa de Martí 

Ricart. 

- 18 octubre 1922. Canet de Mar. Carta manuscrita de Narcís Fàbregas i Feliu a 

Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer: escriu en nom del Patronat i li adjunta els 

impresos dels cursos d‟Història i Geografia de Catalunya. També que necessitarien un 

paravent i un mirallet; que la Protectora ha augmentat la subvenció i que el 

conferenciant de dissabte serà en Pau Romeva. Firma autògrafa de Narcís Fàbregas i 

Feliu. 

- Patronat de Cultura de Canet de Mar. Carta manuscrita sense data de Narcís Fàbregas 

a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer: fa referència a una reunió projectada 

d‟obrers i altres companys de Cooperatives, que s‟ha d‟aplaçar per ser festa. Firma 

autògrafa de Narcís Fàbregas. 

- 19 octubre 1922. Carta manuscrita de F. B., vídua Verdaguer, a Narcís Fàbregas, per 

dir-li que no troba el paravent que havia ofert per a l‟Escola. Firma autògrafa de F. B., 

vídua Verdaguer. (Al revers i escrit amb llapis, un text mig ratllat). 

- 19 octubre 1922. Carta manuscrita inacabada de Francesca Bonnemaison, vídua 

Verdaguer, en la que diu que no troba el paravent que creia tenir en la caseta de la 

Vila. (Al revers i escrit amb llapis, un text mig ratllat). 

- Octubre 1922. Carta manuscrita inacabada de Francesca Bonnemaison, vídua 

Verdaguer, en la que diu que no troba el paravent ni a Canet ni a Barcelona i que no el 

podrà enviar a l‟Escola. (També una part escrita amb llapis i mig ratllada). 

- 22 octubre 1922. Canet. Carta manuscrita de F. Xavier Serra a Francesca 

Bonnemaison: fa referència a la conferència de religió que donarà el senyor Ecònom, a 

què la senyora Verdaguer també en voldria donar alguna, a la dimissió de la senyora 

Verdaguer, al malentès que s‟ha creat involuntàriament, etc. Firma autògrafa de F. 

Xavier Serra. 

- 23 octubre 1922. Canet de Mar. Carta manuscrita de Narcís Fàbregas Feliu a Francisca 

Bonnemaison,vídua Verdaguer: el tema és el mateix de la carta anterior sobre la 

dimissió de la senyora Verdaguer. Considera que se n‟ havia de parlar en el Consell 

del Patronat i plantejar el problema en presència del president, senyor Fors, ara absent. 

Que no hi ha cap desautorització pública, cap canvi de pla d‟ensenyament de suprimir 

la Religió i la Moral: Hi ha hagut una omissió al presentar els fulls de propaganda dels 
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cursos d‟Història i Geografia, d‟anunciar-hi també el de Religió i Moral, omissió que 

és responsabilitat seva. Firma autògrafa de Narcís Fàbregas Feliu. 

- 23 octubre 1922. Canet de Mar. Còpia ciclostilada d‟una reunió extraordinària del 

Patronat de Cultura a l‟Escola Montessori, amb la presidència accidental de Salvador 

Vives. El motiu és la dimissió irrevocable de la senyora Francesca Bonnemaison, 

vídua Verdaguer, del càrrec de vocal del Patronat, perquè considera que es 

suprimeixen les conferències sobre Religió i Moral que consten en el programa del 

curs per a adults. També han rebut la dimissió de l‟Ecònom, mossèn Joaquim 

Bonacasa, pel mateix motiu. Decideixen no admetre les dimissions, donar les 

satisfaccions necessàries, i demanar que tornin a treballar al Patronat. Firma autògrafa 

del president actual, Salvador Vives Feliu, i el secretari Anton Jofre. 

- 23 octubre 1922. Canet de Mar. Carta manuscrita del president actual del Patronat de 

Cultura a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer. Li demanen que revoqui la seva 

dimissió,i que mai el Patronat ha volgut agreujar-la ni menysprear els principis 

religiosos. Firma autògrafa del president actual Salvador Vives Feliu. 

- 24 octubre 1922. Esborrany escrit amb llapis dirigit a Narcís Fàbregas, sobre el mateix 

assumpte de l‟anterior.(un full). 

- Esborrany escrit amb llapis dirigit al senyor Martí Ricart, sobre el mateix assumpte de 

l‟anterior. (dos fulls). 

- Esborrany escrit amb llapis dirigit a l‟alcalde, sobre el mateix assumpte i amb ratllats. 

(tres fulls). 

- 27 octubre 1922. Esborrany escrit amb llapis i tinta dirigit al senyor Salvador Vives 

Feliu, president actual del Patronat de Cultura de Canet de Mar, i també amb ratllats. 

Renuncia a la vocalia i manté la cooperació material al Patronat (tres fulls). 

- 28 octubre 1922. Canet de Mar. Excm. Ajuntament de Canet de Mar. Carta 

manuscrita de l‟alcalde de Canet, Joan Dotras, a Francesca Bonnemaison, vídua 

Verdaguer. Li expressa el greu disgust sobre l‟assumpte del Patronat, però també la 

necessitat del seu ajut perquè es mantingui l‟Escola d‟Adults. N‟informarà a Fors quan 

torni i que tindrà un gran disgust del que ha passat. Firma autògrafa de Joan Dotras. 

- 28 octubre 1922. Canet de Mar. Carta manuscrita de F. Xavier Serra a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer. Li demana que torni a considerar la seva decisió de 

no formar part del Patronat. Firma autògrafa de F. Xavier Serra. 

- 28 octubre 1922. Carta manuscrita de Magdalena Hereu a Francesca Bonnemaison, 

vídua Verdaguer. Li manifesta el greu que li sap que hagi deixat l‟Escola d‟Adults del 

Patronat de Cultura. Firma autògrafa de Magdalena Hereu. 

- 2 novembre 1922. Canet. Carta mecanografiada de Josep Fors a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer: diu que li dol el que ha passat en el Patronat de 

Cultura durant la seva absència. El Sr. Ecònom ha retirat la seva dimissió. Voldria si 

es pogués, trobar alguna manera perquè no els deixi i donar facilitats per continuar la 

tasca en el Patronat. Firma autògrafa de Josep Fors i Vidal. 

- 17 novembre 1922. Canet de Mar. Mancomunitat de Catalunya. Biblioteques 

Populars. Carta manuscrita de Francesc Xavier Serra, president del Patronat de la 

Biblioteca Popular de Canet de Mar, a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, per 

invitar-la a la inauguració de l‟Escola de Teixits de punt que farà el President de la 

Mancomunitat de Catalunya el dia 19. Firma autògrafa de Francesc Xavier Serra. 

- 18 novembre 1922. Barcelona. Resposta de Francesca Bonnemaison, vídua 

Verdaguer, a Francesc X. Serra de Canet de Mar, per dir-li que no podrà assistir a la 
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inauguració perquè ha d‟anar a donar unes conferències d‟Economia Casolana i 

Agrícola a dos poblets d‟Olot. 

- 16 febrer 1923. Barcelona. Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana. Carta 

manuscrita de Tomàs Iduarte a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer. Li envia la 

llista dels socis que tenen a Canet de Mar. I també sis exemplar del llibre de Mn. 

Rexach “Instruccions per a l‟Ensenyança de Minyons”. Firma autògrafa de Tomàs 

Iduarte. Llista de socis de la Comissió delegada de la Protectora de l‟Ensenyança 

Catalana de Canet de Mar: 37 socis. 

- 4 abril 192[3]. Canet de Mar. Patronat de Cultura de Canet de Mar. Carta 

ciclostilada de Josep Fors i Vidal a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer: li 

notifica que el Patronat de Cultura celebrarà, demà, una missa en honor del seu espòs, 

Narcís Verdaguer. Firma autògrafa de Josep Fors i Vidal. 

- 17juliol 1923. Canet de Mar. Patronat de Cultura. Canet de Mar. Invitació a 

Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, per festejar un mes de l‟escola. Firma 

autògrafa del president Josep Fors i Vidal. 

- 23 novembre 1923. Canet de Mar. Carta manuscrita de l‟Ecònom, Joaquim Bonacasa, 

a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer: demana que li faci un escrit per a la 

vetllada de la Puríssima. També si li pot deixar el suplement Feminal de la Revista 

Il·lustració Catalana de l‟any 1915 o 1916, on hi ha una sardana anomenada “Vora el 

bressol”. Firma autògrafa de Joaquim Bonacasa, ecònom. 

- 30 novembre 1923. Canet de Mar. Mancomunitat de Catalunya. Biblioteques 

Populars. Carta manuscrita de Josep Fors i Vidal i Francesc Xavier Serra a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer: la convoquen a la reunió del Patronat, amb motiu de 

la visita del Secretari General del Departament d‟Ensenyament Primari i Secundari de 

la Mancomunitat de Catalunya, Alexandre Galí Coll. Firma autògrafa del secretari 

Josep Fors i de F. Xavier Serra. 

- 30 novembre 1923. Canet de Mar. Mancomunitat de Catalunya. Biblioteques 

Populars. Carta autògrafa de Josep Fors i F. Xavier Serra a Francesca Bonnemaison, 

vídua Verdaguer. Es exactament com la convocatòria anterior però amb una altra 

lletra. 

- 1 desembre 1923. Patronat de Cultura. Canet de Mar. Carta ciclostilada de Josep 

Fors a Francesca Bonnemaison. vídua Verdaguer: la feliciten pel nomenament de 

delegada de l‟Associació Protectora de l‟Ensenyança Catalana en el nostre Patronat i 

la convoquen a una reunió el dia 4, per decidir detalls d‟organització. Hi assistirà 

també Alexandre Galí que ha fet un estudi de les nostres Escoles, etc. Firma autògrafa 

de Josep Fors, president. 

- 3 desembre 1923. Barcelona. Còpia de la carta de Francesca Bonnemaison, vídua 

Verdaguer, a Francesc X. Serra, president del Patronat de la Biblioteca Popular de la 

Mancomunitat de Catalunya de Canet de Mar: confirma l‟assistència a la reunió del 

Patronat del dia 4. 

- 3 desembre 1923. Barcelona. Còpia de la carta de Francesca Bonnemaison, vídua 

Verdaguer, a Manuel Folguera i Duran, president de l‟Associació Protectora de 

l‟Ensenyança Catalana: declina el càrrec de presidenta de la Comissió Delegada de 

l‟Associació Protectora de l‟Ensenyança Catalana de Canet de Mar, pels problemes 

que va tenir amb el Patronat de Cultura. 

- Esborrany escrit amb llapis de la renúncia anterior de la presidència, però que seguirà 

com a sòcia addicta i entusiasta. 
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- 4 desembre 1923. Barcelona. Carta mecanografiada de Manuel Folguera i Duràn, 

president de l‟Associació Protectora de l‟Ensenyança Catalana, a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer: en la carta diu que li oferien una Vocalia i no una 

Presidència, i que l‟accepti.  

- 6 desembre 1923.Barcelona. Còpia de la carta de Francesca Bonnemaison, vídua 

Verdaguer, al President de l‟Associació Protectora de l‟Ensenyança Catalana: diu que 

va entendre que era una vocalia dintre del Patronat de Cultura de Canet de Mar i per 

això es va excusar de prendre possessió de la Presidència. 

- 11 desembre 1923. Barcelona. Carta mecanografiada de Manel Folguera i Duran, 

president de l‟Associació Protectora de l‟Ensenyança Catalana, a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer: acusa rebut de la seva carta i que notificaran les seves 

manifestacions al Consell Directiu. 

- 25 desembre 1923. Canet de Mar. Carta manuscrita de l‟ecònom, Joaquim Bonacasa, a 

Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer: felicita les festes i que quan hi vagi ja 

parlaran de la reorganització de les Filles de Maria. Firma autògrafa de Joaquim 

Bonacasa, ecònom. 

- 9 gener 1924. Canet de Mar. Patronat de Cultura de Canet de Mar. Carta 

ciclostilada de Josep Fors i Vidal a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer: acusa 

rebut d‟una carta seva del dia 3 de desembre que el va sorprendre per una confusió, ja 

que l‟Associació de l‟Ensenyança catalana els havia comunicat el seu nomenament 

com a Delegada en el Patronat i no el de presidir la seva Delegació a Canet. Aclarit el 

malentès, li demanen senyali un dia per tenir un canvi d‟impressions. Tampó del 

Patronat de Cultura de Canet de Mar. Firma autògrafa de Josep Fors i Vidal, president. 

- 19 gener 1924. Barcelona. Còpia d‟una carta de Francesca Bonnemaison, vídua 

Verdaguer, a Manuel Folguera i Duran, president de l‟Associació Protectora de 

l‟Ensenyança Catalana: li demana que aclareixi al senyor Fors de Canet de Mar la seva 

intervenció dintre de la Comissió Delegada de la Vila, i amb referència al Patronat de 

Cultura, que ella solament n‟és una subscriptora i res més. 

- 21 gener 1924. Barcelona. Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana. Carta 

mecanografiada de Manel Folguera i Duran, president de l‟Associació Protectora de 

l‟Ensenyança Catalana, a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer: fa referència al 

seu nomenament per representar la Protectora en el Patronat de Cultura de Canet de 

Mar. 

- 23 gener 1924. Barcelona. Còpia d‟una carta de Francesca Bonnemaison, vídua 

Verdaguer, a Manel Folguera i Duran: li demana doni ordre de retirar el seu 

nomenament de representant de la Protectora en el Patronat de Cultura de Canet de 

Mar. Les raons per fer-ho ja les va exposar en les cartes anteriors del 3 i 6 de desembre 

passat. 

- 23 gener 1924. Barcelona. Còpia d‟una carta de Francesca Bonnemaison, vídua 

Verdaguer, a Josep Fors i Vidal, president del Patronat de Cultura de Canet de Mar: 

sorpresa del contingut de la seva carta del 9 de gener, ho va notificar al President de la 

Protectora. Aquest ha acceptat les meves raons per no acceptar. 

- Taller d’ebenisteria i fusteria. Targeta de Josep Vilà i Madolell. Manuscrita per 

darrera i dirigida a l‟Institut de Cultura de la Dona. 
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6C-45/2: Escola Municipal Montessori. 

 

Escola Municipal Montessori de la vila de Canet de Mar. 29 agost 1919. Imprès explicatiu 

de l‟Escola. 

 

Escola Municipal Montessori de Canet de Mar.  

- Paper manuscrit sense data, amb una llista de material que es necessita, despeses, etc.  

- 8 gener 1920. Retall de La Veu de Catalunya, amb un article titulat: “Un parlament 

interessant de la doctora Montessori”. 

- 9 agost 1920. Paper manuscrit amb tres apartats: cartes d‟atenció (dos noms), demanda 

de diners (dos noms), i cartes a individus del Patronat (un nom). 

- 24 agost 1920. Barcelona. Còpia d‟una carta de Francesca Bonnemaison a Ramiro 

Busquets de Canet de Mar, en la que accepta col·laborar en l‟organització i foment 

d‟escoles i mitjans d‟ensenyament i benestar dels obrers. Li explica que va seguir un 

curset que va donar la doctora Montessori a Barcelona l‟any 1914, i que en va quedar 

molt satisfeta, ja que el seu mètode, dirigit fonamentalment als pàrvuls, fa dels mestres 

uns verdaders educadors. En saber que es creava a Canet una Escola Montessori, hi va 

prestar la seva ajuda primer, i més tard va elaborar un Pla General d‟Estudis.(2 fulls). 

- Agost 1920. Escola Montessori de Canet de Mar. Opuscle mecanografiat de 7 

pàgines, sobre el funcionament, organització,etc. sense firma. 

- 25 setembre 1920. Concurso para la provision de plazas a favor de los maestros 

procedentes de los Estudios Normales de la Mancomunidad. Entre altres esmenta 

les places de la Secció d‟Ensenyança Domèstica, Escola Professional de la Dona, etc. 

 

Biblioteca Popular de Canet de Mar. Escrit ciclostilat referent a la primera pedra del casal a 

la Biblioteca Popular ofert per la Mancomunitat de Catalunya. Firma: C. P. de l‟Institut de 

Cultura.  

 

Ponencia sobre Educación e Instrucción. 5 fulls mecanografiats. Consta d‟una presentació, 

personal, funcionament de les Escoles, edificis escolars, classes nocturnes, noves iniciatives, 

bases i pressupost. 4 fulls mecanografiats que contenen l‟organització d‟un ensenyament 

secundari per als nois que per força han de deixar l‟escola als 12 anys. 

 

Patronat de Cultura. Canet de Mar. Escola Montessori. 1923. Canet de Mar. Rebut a nom 

de Joan Renau de la nena Amàlia, de 4´65 pessetes.  

 

6C-45/3: Escola Montessori: correspondència amb Francesca Bonnemaison, vídua 

Verdaguer. 

- 5 agost 1920. Canet de Mar. Carta de Josep Fors i Vidal: li recorda la reunió del 

Patronat abans de l‟obertura del curs i que tindrà el raport que ha de fer sobre 

l‟organització del Patronat i l‟Escola. També confia que el senyor Galí porti el 

projecte d‟Estatuts. Que en Jover tingui els comptes del mes i les despeses ordinàries, 

etc. Firma autògrafa de Josep Fors i Vidal. 

- 12 agost 1920. Canet de Mar. Carta de P. Bernardo Rigau: li anuncia una visita a 

Barcelona. Firma autògrafa de Bernardo Rigau 

- 16 agost 1920. canet de Mar. Carta de Josep Fors: ha visitat al senyor Ecònom, que 

s‟ha fet el nomenament oficial a la Josepa Soler i Fontàs i la presentació a la senyoreta 

Farnés, etc. Firma autògrafa de Josep Fors i Vidal. 
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- 20 agost 1920. Canet. Postal amb una vista de Canet, de Josefina: anirà a esperar-la a 

l‟estació. 

- 21 agost 1920. Canet de Mar. Carta de Ramiro Busquets, president de l‟Associació de 

Fabricants, en resposta d‟una petició d‟ajuda: diu que li agradaria conèixer què és i 

què representa l‟Escola Montessori, i que se‟n podria parlar en una pròxima junta 

general. Firma autògrafa de Ramiro Busquets. 

- 22 agost 1920. Canet de Mar. Carta de P. Bernardo Rigau: resposta de Leonor Iglesias 

a una subvenció per l‟Escola Montessori que creuen molt digna però innecessària a 

Canet, que ja té les Religioses Dominiques, etc. Firma autògrafa de P. Bernardo 

Rigau. 

- 24 agost 1920. Pineda. Carta de Josepa Roig de Pujol: una visita aplaçada. Firma 

autògrafa de Josepa Roig de Pujol. 

- 24 agost 1920. Barcelona. Consell de Pedagogia de la Mancomunitat de Catalunya. 

Carta mecanografiada en la que se li comunica ha estat nomenada vocal-patró del 

Patronat de la Biblioteca Popular de Canet de Mar. Tampó del Consell de Pedagogia. 

Ensenyament Primari i Secundari. Firma no identificada del Secretari General del 

Departament.  

- 26 agost 1920. Canet de Mar. Carta de Maria Riera, vídua de Cabané: el tema és sobre 

una neboda i el nomenament de la Pepeta Solà, etc. Firma autògrafa de Pepeta Solà. 

- 27 agost 1920. Canet de Mar. Patronat de Cultura. Canet de Mar. Cinc 

convocatòries de reunió: dues d‟iguals de reunió extraordinària amb la mateixa data i 

tres de reunions ordinàries, sense data. Firma autògrafa del president Josep Fors i 

Vidal. 

- Agost 1920. Canet de Mar. Carta de Tomàs Jover: li envia la llista de protectors i 

pares de família que li ha demanat (en full apart). Agraeix també les bones noves que 

li dóna i que farà arribar al Patronat. Firma autògrafa de Tomàs Jover. 

- 2 setembre 1920. Canet de Mar. Carta de Josep Fors i Vidal: el motiu és la provisió de 

plaça de Mestressa per a Canet amb el consell del senyor Galí, etc. Firma autògrafa de 

Josep Fors i Vidal. 

- 20 setembre 1920. Canet. Targeta de Ramiro Busquets Codina: el motiu és una 

entrevista que han de tenir. 

- 20 setembre 1920. Canet de Mar. Carta de Josep Fors: per concertar una reunió del 

Patronat. Firma autògrafa de Josep Fors i Vidal 

- 23 setembre 1920. Canet de Mar. Carta de Julita Farnés: li notifica el seu reingrés a 

l‟Escola Montessori de Barcelona i que no podrà dirigir l‟Escola de Canet. Firma 

autògrafa de Julita Farnés. 

- 28 setembre 1920. Canet de Mar. Carta de Josep Fors: el tema és l‟assumpte Farnés i li 

dóna plena confiança per solucionar-lo. Però està content de que acabi una interinitat 

que perjudicava l‟Escola. Firma autògrafa de Josep Fors i Vidal. 

- 30 setembre 1920. Canet de Mar. Carta de Josep Fors: content de poder trobar una 

solució, envia per l‟ordinari una instància al Consell de Pedagogia amb una carta per a 

l‟amic Galí. Firma autògrafa de Josep Fors i Vidal. 

- 4 octubre 1920. Barcelona. Carta de Josefina Bayona: el tema és la plaça de Canet que 

als seus pares no agrada per què estaria allunyada d‟ells. Firma autògrafa de Josefina 

Bayona. 

- 6 octubre 1920. Canet. Carta de Josefina: es queixa del comportament de la senyoreta 

Farnés. Firma autògrafa de Josefina. 



 

 

| 64 

6C. Catàleg de l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona 

- 12 octubre 1920. Barcelona. Consell de Pedagogia de la Mancomunitat de 

Catalunya. Carta mecanografiada d‟A. Galí a Josep Fors: li comunica que el Consell 

no tindrà cap inconvenient en l‟acceptació de la senyoreta Júlia Mestre, etc. Firma 

autògrafa d‟A. Galí. 

- 13 octubre 1920. Canet de Mar. Carta de Josep Fors: entre altres coses diu que caldria 

que la senyoreta Farnés s‟incorporés el dia 16 d‟octubre. També que vingué el senyor 

Romeva de la Protectora per informar-se de l‟organització i funcionament de l‟Escola. 

Firma autògrafa de Josep Fors. 

- 14 octubre 1920. Canet. Carta de Josefina: li comenta que la Directora estaria molt bé 

a les Germanes Dominiques, etc. Firma autògrafa de Josefina. 

- 15 octubre 1920.. Canet de Mar. Carta de Josep Fors: li notifica que la senyoreta 

Farnés ja té l‟acceptació de la seva dimissió de Directora de l‟Escola i està informada 

del nomenament de la senyoreta Júlia Mestres. L‟esperen l‟endemà per prendre 

possessió.  

- 26 octubre 1920. Consell de Pedagogia de la Mancomunitat de Catalunya. Carta 

mecanografiada del Diputat representant del Consell Permanent: es convoca una 

reunió reglamentària de Patrons de la Biblioteca Popular de Canet de Mar, per a la 

constitució del Patronat. Firma autògrafa del Diputat representant del Consell 

Permanent, Joan Ragué. 

- 27 0ctubre 1920. Barcelona. Asociación de Fabricantes de Canet de Mar. Carta 

mecanografiada: li notifiquen que s‟ha aprovat la proposta de que l‟Associació es 

preocuparà dels nens menors de dos anys primer i de que vagin a l‟Escola Montessori 

quan correspongui, etc. Firma autògrafa de Ramiro Busquets. 

- 9 novembre 1920. Saragossa. Carta de Josep Fors: el motiu és un problema entre la 

Mestressa Júlia Mestres i un alumne díscol. Firma autògrafa de Josep Fors i Vidal. 

- 18 novembre 1920. Canet de Mar. Mancomunitat de Catalunya. Biblioteques 

Populars. Carta de F. Serra: convocatòria d‟una reunió del Patronat de la Biblioteca 

Popular de Canet de Mar. Firma autògrafa de F. Serra, president. 

- 19 novembre 1920. Canet. Targeta de Francisco X. Serra: li demana si podria parlar 

amb ella abans de la reunió del Patronat. Firma autògrafa de Francisco X. Serra. 

- 23 novembre 1920. Barcelona. Còpia d‟una carta a Júlia Mestres de Canet de Mar: li 

demana detalls de com han de ser les pissarres que necessita per l‟Escola.  

- 19 desembre 1920. Canet de Mar. Carta de Mercè Farnés: li envia el programa de 

festes que l‟Escola de Bibliotecàries organitza, amb motiu de la segona reunió de 

Bibliotecàries de Catalunya. Les bibliotecàries de Canet estarien contentes de la seva 

assistència. Firma autògrafa de Mercè Farnés. 

- 20 desembre 1920. Canet. Carta de Josefina Soler Fontàs, vídua de Costa: li notifica 

que no podrà anar més a l‟Escola Montessori a exercir d‟auxiliar per motius familiars. 

Firma autògrafa de Josefina Soler Fontàs, vídua Costa. 

- 24 desembre 1920. Canet de Mar. Carta de Josep Fors: agraeix els detalls de les 

pissarres de l‟Escola Montessori i la felicitació per les Festes. També li dol el saber la 

renúncia de la Josefina Soler, etc. Firma autògrafa de Josep Fors i Vidal. 

- 25 desembre 1920. Canet. Carta de Josefina Soler Fontàs, vídua Costa: li felicita les 

Festes, li explica els regals que li han fet els nens, els que ha fet ella, etc. Firma 

autògrafa de Josefina Soler Fontàs, vídua Costa. 

- 1 gener 1921. Canet. Carta de Josefina Soler Fontàs, vídua Costa: li notifica que a 

l‟Escola hi ha 15 nens i 19 nenes, etc. Firma autògrafa de Josefina Soler Fontàs, vídua 

Costa.  
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- 2 gener 1921. Canet de Mar. Carta de Josep Fors: els joves de la “Joventut 

Nacionalista”, estarien contents que don Ramon Rucabado acceptés donar una 

conferència sobre un tema social. Li demana si podria fer-li arribar la petició. Firma 

autògrafa de Josep Fors i Vidal. 

- 15 març 1921. Canet de Mar. Carta de Tomàs Jover: l‟informa de l‟estat econòmic de 

l‟Escola, que no és gaire satisfactori, ja que tenen deutes i coses per pagar. La 

Mancomunitat és lenta, la Patronal no hi està interessada, etc. Es podria fer una gestió 

amb Ramir Busquets que es comprometi personalment com nosaltres i en Torras i 

Sagristà. Li demana si pot fer la gestió. Firma autògrafa de Tomàs Jover. 

- 11 abril 1921. Barcelona. Còpia d‟una carta al president de la Comissió de Cultura de 

Canet de Mar: presenta la seva dimissió del Patronat de Cultura de Canet de Mar, 

degut a les ocupacions augmentades a l‟Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la 

Dona. 

- 11 abril 1921. Barcelona. Còpia d‟una carta al secretari del Consell de Pedagogia de la 

Mancomunitat de Catalunya: una vegada resolt el problema econòmic del Patronat de 

Cultura de Canet de Mar, li fa arribar la seva dimissió del Patronat de Cultura de 

Canet de Mar, degut a les ocupacions augmentades a l‟Institut de Cultura Popular i 

Biblioteca Popular de la Dona.  

- 12 abril 1921. Canet. Carta de Josefina Soler Fontàs: li envia uns noms i domicilis que 

havia demanat. Firma autògrafa de Josefina Soler Fontàs. 

- 13 abril 1921. Barcelona. Parròquia de San José (Santa Mònica). Carta de J. Farré 

donant explicacions per la missa d‟aniversari del senyor Verdaguer que ha disgustat a 

la senyora Verdaguer, etc. Firma autògrafa de J. Farré. 

- Còpia sense data d‟una carta enviada a Josep Fors i Vidal: està molt dolguda de la 

organització de la missa de Santa Florentina. No és possible un ofici de difunts que 

sigui cantat i en diumenge, etc. Li anuncia la seva dimissió. 

- 30 abril 1921. Canet de Mar. Carta de Josep Fors: li notifica que solament coneixen la 

seva dimissió els amics Jover i Fàbregas. La solució és la seva substitució, ja que si 

manté la dimissió en Jover també ho farà i jo com a culpable de lo succeït. N‟haurien 

de parlar. Firma autògrafa de Josep Fors i Vidal 

- 12 setembre 1921- Canet de Mar. Carta de Tomàs Jover: li dóna explicacions de la 

seva dimissió del Patronat per motius molt personals e íntims, etc. Seguirà ajudant 

econòmicament però no en les tasques del Patronat. Firma autògrafa de Tomàs Jover. 

- 16 setembre 1921. Canet de Mar. Carta de Tomàs Jover: li agraeix que s‟hagi fet 

càrrec de la seva situació personal en l‟afer del Patronat etc. Firma autògrafa de Tomàs 

Jover. 

- Full solt manuscrit que conté despeses.  

 

6C-45/4: Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana. 

- 9 març 1921. Barcelona. Carta dirigida a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, 

on se la nomena presidenta de la Comissió de Foment, adjunta a la Comissió de 

Dames. Tampó de l‟Associació Protectora de l‟Ensenyança Catalana. Firmes 

autògrafes de M. Folguera i Duran, president i Josep M. Folch i Torres, secretari. 

- 11 maig 1921. Barcelona. Carta manuscrita de M. Folguera i Duran a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer: li manifesta que el Consell Directiu ha acordat veure 

amb gust la constitució del nou Comitè de Dames pel Foment de les Colònies Escolars 

Catalanes, etc. També el projecte d‟Escoles Dominicals passarà a la Comissió 

Tècnica. Firma autògrafa de M. Folguera i Duran. 
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- 28 juliol 1921. Barcelona. Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana. Carta 

mecanografiada a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer: li comuniquen que la 

Comissió Tècnica considera beneficiosa la iniciativa de les Escoles Dominicals, però 

no podrà fer-se‟n càrrec directament. Si que tindran l‟ajuda tècnica i econòmica. 

Tampó de l‟Associació Protectora de l‟Ensenyança Catalana. Firmes autògrafes de [J. 

Rodergas i Calmell], president i Joan R. Alà, secretari.  

 

6C-45/5: Patronat de Cultura de Canet de Mar. 

- 5 març 1921. Canet de Mar. Catalunya. Periòdic Nacionalista. El Patronat de Cultura 

de Canet de Mar inaugura un curset d‟ensenyament domèstic el dia 20 de febrer de 

1921. L‟ha organitzat Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer. 

- 13 març 1921. Canet de Mar. La Costa de Llavant. Setmanari Degà Catalanista. 

Entre les notícies de Cultura hi ha una referència al curset d‟Ensenyament Domèstic 

que va acabar dilluns passat 

- 21 setembre 1922. Canet de Mar. Escola d’Adultes del Patronat de Cultura de 

Canet de Mar. Full mecanografiat en el que es notifica que el Patronat de Cultura ha 

decidit obrir una Escola per a Noies Adultes que començarà a funcionar el proper 2 

d‟octubre. Conté el programa d‟ensenyament, professorat, ensenyament domèstic. 

- 23 setembre 1922. Canet de Mar. Escola d’Adultes del Patronat de Cultura. Full 

imprès del Patronat de Cultura anunciant l‟obertura de l‟Escola per a Noies Adultes 

per al pròxim 2 d‟octubre.(tres exemplars). 

- 17 octubre 1922. Canet de Mar. Patronat de Cultura de Canet de Mar. El patronat 

organitza uns Cursos d‟Història i Geografia de Catalunya. Estan dedicats a les Noies 

de l‟Escola d‟Adultes. També podran assistir-hi com a oients altres persones del 

Patronat, pagant una quota de 5 pessetes. Firma: el Patronat de Cultura. 

- Ensenyaments de classes nocturnes. Full ciclostilat amb les assignatures de primer 

any, segon any i tercer any. Full manuscrit que conté les assignatures de dilluns a 

dissabte. Diumenge: conferències, excursions, etc. 

- Patronat de Cultura de Canet de Mar. Classes d’Adults. Full mecanografiat amb el 

programa. 

- Ensenyament Domèstic de Canet de Mar. Full ciclostilat que conté les lliçons: 

neteja i embelliment de la casa, puericultura e higiene, rentar, lleixius, sabons, midons, 

valor dels aliments, cura de malalts, etc. (quatre fulls). 

- Ensenyament Domèstic de Canet de Mar. Un altre full amb les lliçons, similar a 

l‟anterior. 

- Ensenyament Domèstic de Canet de Mar. Lliçons de dilluns a dissabte. 

- Material Ensenyament Domèstic. Canet de Mar. Dos fulls manuscrits amb el 

material aconsellat. 

- Projecte d’organització d’Escoles Nocturnes. Organitza el Patronat unes Escoles 

Nocturnes per a nois i noies adscrites a l‟Escola Industrial, amb el patronatge de 

l‟Ajuntament de Canet de Mar i la Mancomunitat de Catalunya. Programa. (quatre 

fulls).  

- Projecte d’organització d’Escoles Nocturnes del Patronat de Cultura de Canet de 

Mar. Components: el Patronat de Cultura. Altres entitats proposades per aquesta obra 

col·lectiva, cultural i patriòtica. Programa. (Dos exemplars). 
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6C-45/6: Escoles Nocturnes per a obreres de Canet de Mar. Octubre 1913. 
- 8 juny 1913. Canet de Mar. Sessió inaugural de l’Associació de Filles de Maria. 

Conferència mecanografiada d‟una Filla de Maria sense firma. (nou fulls). (dos 

exemplars). Una altra conferència mecanografiada d‟una Filla de Maria sense firma. 

(dos exemplars). L‟Associació de Filles de Maria de Misericòrdia ha instituït unes 

Escoles Nocturnes per a Obreres: Text mecanografiat de 5 fulls amb les condicions. 

(dos exemplars). 

- Escoles Nocturnes d’Obreres. Associació de Filles de Maria de Misericòrdia. Text 

de set fulls mecanografiats que conté el reglament per a les Instructores en 25 punts. 

(dos exemplars). Firma: la Junta Directiva. 

- 20 setembre 1913. Canet. Targeta de Josefina Soler a Francesca Bonnemaison: fa 

referència a una visita que li agradaria els acompanyés. 

- Octubre 1913. Canet de Mar. Filles de Canet de Mar. Full imprès invitant a assistir a 

les Escoles Nocturnes per a Obreres que les Filles de Maria de Misericòrdia 

inauguraran el pròxim 1 de novembre. Conté el programa i el reglament. Firma: la 

Junta Directiva. 

- 9 novembre 1913. La Costa de Llevant. Exemplar enviat a Vicenta Carreras de 

Barcelona. En la pàgina 8 informa de la inauguració de les Escoles Nocturnes gratuïtes 

que la Associació de Filles de Maria de Misericòrdia ha creat a Canet de Mar. 

- 24 desembre 1913. Canet. Carta manuscrita de l‟Associació de Filles de Maria de 

Canet dirigida a Francesca Bonnemaison de Verdaguer, per desitjar-li unes bones 

festes de Nadal. Firma autògrafa de Rita Dotras, presidenta i Carolina Xiberta, 

secretaria. 

- 22 febrer 1914. Canet. Targeta de Miquel Soler i Josefa Fontàs de Soler que 

acompanya un programa i invitació de les festes que l‟Arxiconfraria de Filles de Maria 

ha celebrat durant els tres dies de Carnaval. Informa que han tingut molt d‟èxit. Firma 

autògrafa de Josefina Soler. 

 

6C-45/7: Correspondència diversa. Amb Carme Sagarra de Terol. 

- 27 agost 1920. Barcelona. Còpia d‟una carta de Francesca Bonnemaison, vídua 

Verdaguer a Joan Bardina que està a Santiago de Xile: li notifica que vetllarà per 

l‟Escola de Mestres, per la Remei, acompanyada del matrimoni Pujol, etc. 

- 25 setembre 1920. Barcelona. Carta manuscrita a Carme Sagarra en la que una senyora 

li agraeix l‟oferiment sobre la venda dels llibres del seu fill, per obtenir-ne alguna 

avantatge per la seva neta Remei. Però prefereix que se‟n faci càrrec la senyora 

Verdaguer. Carme Sagarra és professora de l‟Escola Normal de Mestres de Terol. 

- 16 octubre 1920. Terol. Carta manuscrita de Carme Sagarra a la senyora Verdaguer: li 

explica que ha estat ben acollida, que Terol li agrada, demana notícies de la nena 

Bardina, que aquesta última hauria de contactar amb la família Bulbena, etc. Li envia 

50 pessetes per gir postal per a la família Bardina. Firma autògrafa de Carme. 

- 20 octubre 1920. Barcelona. Carta mecanografiada de la [senyora Verdaguer] a Carme 

Sagarra: està contenta de les seves bones notícies, segueix escrivint sobre la nena 

Bardina i la seva relació amb la família Bulbena, etc. 

- 5 novembre 1920. Terol. Carta manuscrita de Carme Sagarra a la senyora Verdaguer: 

li notifica entre altres coses, que no es preocupi de les relacions Bardina – Bulbena, 

etc. Firma autògrafa de Carme.  
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Amb Esperança B. de Masó de Girona. 

- 14 juny 1920. Girona. Carta manuscrita d‟Esperança B. de Masó: la Junta de la 

Biblioteca comprèn que no pugui fer la presentació, però estarien contentes si pogués 

assistir a la festa inaugural. Firma autògrafa d‟Esperança B. de Masó. 

- 4 juliol 1920. Girona. Carta manuscrita d‟Esperança B. de Masó: li dóna noves del 

seguiment de la Biblioteca i li demana si pot interessar-se per una coneguda seva que 

es presenta a unes oposicions. Firma autògrafa d‟Esperança B. de Masó. 

- 25 desembre 1920. Carta manuscrita d‟Esperança B. de Masó: li desitja un bon Nadal i 

també li dóna notícies de la Biblioteca. Firma autògrafa d‟Esperança B. de Masó. 

 

Amb “Agrupación Benéfica para el Auxilio de Enfermos Pobres. Barcelona.  

- 13 novembre 1926. Barcelona. Carta mecanografiada en la que li demanen si pot 

aconseguir entre els seus coneguts, un augment de quotes o donatius. Firma autògrafa 

de Dolores Boladeras, vídua Miró, presidenta. 

- 20 juliol 1926. Barcelona. Carta mecanografiada en la que li notifiquen ha estat 

nomenada per formar part del Comitè Assessor de la “Agrupación Benéfica para el 

Auxilio de Enfermos Pobres”. Tampó de la “Agrupación Benéfica para el Auxilio de 

Enfermos Pobres”. Firma estampillada de la presidenta Dolores Boladeras, vídua Miró 

i firma autògrafa de la secretària Mercè Villamur. 

- 10 agost 1926. Barcelona. Full ciclostilat que convoca a una reunió del Comitè 

Assessor. Tampó de la “Agrupación Benéfica para el Auxilio de Enfermos Pobres”. 

Firma estampillada de la presidenta Dolores Boladeras, vídua Miró. 

 

Amb el director de les Escoles Ribas. 

- 27 novembre 1926. Barcelona. Còpia d‟una carta en la que agraeix la bona acollida i 

atencions rebudes en la visita que l‟Institut de Cultura va fer a les Escoles que dirigeix. 

I també li demana si podria acompanyar a una amiga seva, Maria Raventós, que 

desitja conèixer les Escoles. Seria el dia 30. 

- 28 novembre 1926. Rubí. Carta mecanografiada amb la resposta a l‟anterior, en la que 

el director es disculpa per què en la data prevista ha d‟anar a Barcelona. Ofereix una 

altra data. Firma estampillada de Joan Bosch Cusí. 

 

Amb Maria Raventós. 

- 25 novembre 1926. Barcelona. Targeta manuscrita sense capçalera: està a la seva 

disposició per visitar les Escoles de Montjuïc, etc. Firma autògrafa de Maria Raventós. 

- 27 novembre 1926. Barcelona. Targeta manuscrita sense capçalera: ha llegit la carta i 

reglament de l‟Escola Friburg, etc. Firma autògrafa de Maria Raventós. 

- 30 novembre 1926. Barcelona. Targeta manuscrita sense capçalera: referència a una 

carta del senyor Bosch, que anirà a l‟Institut, etc. Firma autògrafa de maria Raventós. 

- 11 agost 1927. Barcelona. Targeta manuscrita sense capçalera: se‟n va a Suïssa i li 

hauria agradat tenir direccions d‟Escoles Domèstiques Agrícoles per visitar-les, li 

retorna la llista d‟escoles belgues que ens va donar la senyora de Wynn, etc. Firma 

autògrafa de Maria Raventós. 

- 22 octubre 1927. Barcelona. Targeta manuscrita sense capçalera: ha llegit i retorna 

unes revistes que li va deixar. Firma autògrafa de Maria Raventós. Carta manuscrita 

sense data: que ha anat a Montserrat, que no podrà anar a Vic, que no anirà cada dia a 

l‟Institut, etc. 
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Amb B. Nohet, capellà de Font-Romeu. 

- 17 maig 1930. Odeillo Font-Romeu. Carta mecanografiada: els agradaria tenir una 

capella o imatge de la Mare de Déu de Montserrat al Santuari. Té el permís del bisbe 

de Perpinyà i el de l‟Abat de Montserrat. S‟ha fixat la data del 4 d‟agost per inaugurar 

la imatge. L‟Abat no podrà presidir les festes però vindrà com a predicador Dom 

Albareda, arxiver de Montserrat. Entre altres coses li demana la seva participació en 

les festes. En francès. Firma autògrafa de B. Nohet, capellà de Font-Romeu. 

- 18 juny 1930. Barcelona. En francès. Còpia mecanografiada: li contesta que li donarà 

la col·laboració que calgui. 

- 22 juny 1930. Odeillo Font-Romeu. Carta mecanografiada: li explica el projecte que té 

i li demana que la senyora Verdaguer en sigui la presidenta, etc. En francès. Firma 

autògrafa de B. Nohet, capellà de Font-Romeu. 

- 30 juny 1930. Barcelona. Còpia mecanografiada: li agraeix el paper que li reserva en 

la organització de les festes, però no li és possible acceptar cap tipus de treball 

personal en aquest moment, ja què està preparant una colònia d‟estiu a la Molina per a 

les seves associades. En francès. 

- 3 juliol 1930. Odeillo Font-Romeu. Carta mecanografiada: accepta que no sigui la 

directora de la festa dels catalans a Font-Romeu, però espera la seva col·laboració. Li 

demana que des de La Molina vagin un dia a Font-Romeu, etc. En francès. Firma 

autògrafa de B. Nohet, capellà de Font-Romeu. 

- 9 juliol 1930. Odeillo. Font-Romeu. Carta manuscrita: li demana si podria fer una 

recomanació particular per a les festes al senyor Cambó, etc. En francès. Firma 

autògrafa de B. Nohet, capellà de Font-Romeu. 

- 12 juliol 1930. Barcelona. Còpia mecanografiada: no li serà possible estar a Font-

Romeu durant la festa de la instauració de la imatge de la Mare de Déu de Montserrat, 

com tampoc estarà a La Molina, i per tant no pot prendre part en l‟organització de les 

festes. En relació al senyor Cambó considera que encara no és el moment de fer cap 

manifestació pública. En francès. Setembre 1930. 

 

Montserrat. Butlletí del Santuari. 

- En la pàgina 8: Culte de Nostra Dona de Montserrat a Font-Romeu. Informa de la 

festa organitzada per col·locar una imatge de la Moreneta al Santuari de Font-Romeu, 

el dia 4 d‟agost. 

 

Amb Joan Massip. 

- 9 abril 1932. Barcelona. Carta manuscrita de Joan Massip, de la Parròquia de San 

Cucufate: li demana tenir una reunió de senyores per organitzar la Parròquia, etc. 

També que el senyor Bisbe anirà a confirmar el dia 28 i si voldria ser padrina de 

l‟acte. Firma autògrafa de Joan Massip  

 

Amb Narcís Saguer, prevere de Vallgorguina. 

- 19 gener 1933. Vallgorguina. Carta mecanografiada de Narcís Saguer, prevere: li 

notifica que s‟ha inaugurat la Biblioteca Popular amb molt d‟èxit, que organitzen 

cursos de Llengua Catalana i Història de Catalunya. Ara vol fer un cicle de 

conferències culturals els diumenges de Quaresma i li demana si en podria fer una. 

Firma autògrafa de Narcís Saguer. 

- 20 gener 1933. Còpia mecanografiada: voldria saber qui són els altres conferenciants i 

quin tema voldria. 
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6C-46 Caixa amb documentació diversa. 

 

6C-46/1: Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. Relació i Treball. Curset 

per a venedores al detall. 

- 28 febrer 1931. Carta impresa enviada a les cases de comerç per informar del curset 

per a venedores al detall, organitzat per la Secció de Relació i Treball. Versió catalana 

i versió castellana. Còpia mecanografiada. Firma: la presidenta de la Secció. 

- Escrit imprès dirigit a les dependentes per informar del Curset per a venedores al 

detall, que constarà de 8 lliçons teòriques. Versió catalana i versió castellana. 

Contingut de 7 de les lliçons: hi ha un esborrany de la lliçó 1 i de la lliçó 2, i una llista 

de cases comercials. 

- 11abril 1930. [ 1931] Barcelona. Carta mecanografiada de la Societat Anònima 

Vilardell acusant rebut de l‟aplaçament de la visita al Museu del Parc. Firma autògrafa 

del gerent. 

- 6 març 1931.Barcelona. Còpia de la carta enviada per Francesca Bonnemaison,vídua 

Verdaguer, a Pascual Mira Garcia: li agraeix l‟interès pel curset i li envia les 

contrasenyes corresponents. 

- 13 abril 1931. Barcelona. Carta mecanografiada de Grandes Almacenes El Siglo 

acusant rebut de la data de la visita al Museu del Parc. Firma estampillada del Director 

Apoderat. Curs 1935-1936. Barcelona. Full imprès de l‟Escola de Venedores. 

 

6C-46/2: Resums de les lliçons fetes per les alumnes i còpies. Cartes de les alumnes, etc. 

- Lliçó núm. 1: 5 alumnes. 

- Lliçó núm. 2: 8 alumnes, 3 cartes manuscrites i un certificat de treball. 

- Lliçó núm. 3: 7 alumnes i una carta de 3 dependentes de Royalty. 

- Lliçó núm. 4: 7 alumnes. 

- Lliçó núm. 5: 1 alumna i 2 cartes mecanografiades. 

- Lliçó núm. 6: 2 alumnes i 1carta mecanografiada. 

- Còpia de totes les lliçons i cartes anteriors. 

- 30 març 1931. Barcelona. Carta manuscrita de Julieta Ramos agraint el curset de 

venedores, etc. 

 

6C-46/3: Targetes d’assistència al curset de venedores al detall. Febrer-Març 1931. 

 

El Siglo i El Aguila. Hall Victoria. Casa Palmer. Llibreria Bosch. 

Royalty. Casa Heras.  Casa Josep Cadet. Casa Vilardell. 

Magatzems Berlin. Casa Lena. Casa Jaumà. Arco Iris. 

Perfumeria Palou. Capo Baret. Casa Block.  Diverses.  

Hall Victoria. Orfebreria del 

Carme. 

Casa Comas.  

 

6C-46/4: Opuscles, i papers diversos. 

- Set opuscles per fer diversos treballs manuals amb Paper Crepé Dennison: flors, 

disfresses, cistells, decoracions de Carnaval, l‟art de treballar amb lacres Dennison, 

com fer barrets amb Paper Crepé Dennison, marcs de quadres amb el mètode 

Dennison. 
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- 1911: Targeta de Fra Rupert Maria de Manresa, caputxí, de Barcelona, dirigida a 

Francesca Bonnemaison de Verdaguer, que és reservadíssim i personal. 

- 11 maig 1911. Esborranys manuscrits de Francesca Bonnemaison de Verdaguer 

dirigits al Pare Rupert i a la família Godó, que fan referència a un donatiu. 

 

Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. 

- Diada de Sant Pancràs 1932. 

- Fundació Borsa de Treball 1911. 

- Imprès a nom de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, amb el Menú del dinar. 

- Octubre 1933. Full mecanografiat que conté la lloança d‟un treball de Montserrat 

Alberich. 

 

Record del Centenari de Schubert. Ma pregària. (8 maig 1823). 

- Al final de la pregària: Franz Schubert – Traducció Vicente M. de Gibert. 

- Imprès de propaganda enviat pel Foment de Pietat a l‟Institut de Cultura per la Dona: 

conté les col·leccions estereoscòpiques d‟Espanya de la Casa Rellev i la llista fins 

febrer 1935. 

- Targeta de Teresa Brosa dirigida a Francesca Bonnemaison de Verdaguer: li notifica 

que una amiga seva no pot anar a la Biblioteca per què es troba malament i si pot anar 

ella a casa seva. 

 

6C-46/5: II Congrés d’Arquitectes de Llengua Catalana. 

- Octubre 1935. Barcelona. II Congrés d’Arquitectes de Llengua Catalana. 

Tarragona, octubre 1935.  

- Rapport per a l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. El rapport es 

fet per Joan Anguera Vicente i consta de 8 pàgines. També hi ha dos fulls amb 

fotografies. 

 

6C-46/6: Medalla d’Or del Centre Excursionista de Catalunya. 

- Maig 1924. Institució del Premi, idea del senyor Patxot, que serà anual. Consta en el 

Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, núm. 352. 3 fulls mecanografiats. 

- Concessió del Premi a l‟Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. 5 fulls 

mecanografiats. 

- 11 febrer 1931. Barcelona. Conferència de Joaquim Febrer que clou un cicle de 

converses astronòmiques. 

 

6C-46/7: Proposta de la Caixa de Pensions per la Vellesa i d’Estalvis a l’Institut de 

Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. 

- La proposta consta de 9 fulls mecanografiats. També 26 fulls mecanografiats amb el 

Reglament General i els seus 66 articles. Del Reglament n‟hi ha dos exemplars. 

 

6C-46/8: Notes per cine pedagògic. [1935]. 

- Full imprès de pel·lícules culturals 1934-1935. Llista cedida per Alianza 

Cinematogràfica Española. Segell UFA. 

- 7 maig 1935.Barcelona. Carta mecanografiada de Jaime Costa a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer: li ofereix una llista de pel·lícules de la seva casa de 

compra venda i lloguer de pel·lícules.  Firma autògrafa de Jaime Costa. 

- Opuscle en alemany de la Casa UFA, amb el catàleg de 1934-1935. 
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- Llista mecanografiada de 99 pel·lícules documentals de la casa UFA. 

 

 

6C-46/9: Estufa de desinfecció de la biblioteca de l’Institut de Cultura i Biblioteca 

Popular de la Dona 

- Full gran imprès que explica les condicions de l‟aparell que ha fet construir per 

desinfectar els llibres de la seva Biblioteca. 

- Full mecanografiat de l‟ imprès anterior. A més hi diu que l‟aparell és de la casa 

Preckler. 

- Full mecanografiat amb les indicacions sobre el funcionament de l‟estufa de 

desinfecció dels llibres. 

 

6C-46/10: Postal. 

- Postal amb la Sala de Màquines de l‟Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la 

Dona. 

 

6C-47 Caixa d’organització de diverses obres femenines (conferències). 

 

6C-47/1: Papers diversos. 

- La Lliga de Damas Cooperadoras de l‟Obra de Bones Lectures, ha fundat una 

Biblioteca Popular per a la Dona als Claustres Superiors de Santa Anna: tindrà 

figurins de totes classes, revistes de brodats, setmanaris, llibres, etc. 

- Diversos esborranys en català i castellà referents a la Biblioteca. Un d‟ells informa del 

seu trasllat al carrer Elisabets 12. 

- Estatuts: Esborrany manuscrit de la Biblioteca Popular per a la Dona: 6 fulls. 

Biblioteca Popular per a la Dona: disposicions generals, socis, govern presidenta, 

Junta Directiva, etc. 

- Dos manuscrits similars enviats a La Mujer que vive de su Trabajo, informant de la 

Biblioteca Popular per a la Dona. 

- Setembre 1910. Barcelona. L‟Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona 

demana contribuir a les despeses de les classes nocturnes amb una pesseta al mes. Full 

manuscrit. Firma: la Junta Directiva. 

 

 

 

6C-47/2: Casa Municipal de Misericòrdia. Organització, classes, etc. 

- Casa Municipal de Barcelona. Barcelona. 44 fulls mecanografiats que contenen els 

diferents apartats referents a l‟organització: concepte general, Mare Presidenta, Mare 

Ecònoma, Mare Prefecta d‟Estudis, professores, classes, treballs, menjador, sortides, 

etc. 

- 16 fulls mecanografiats molt semblants als anteriors i no tant complerts. 

- 8 maig 1919. 

8 fulls que contenen 15 apartats que esmenen uns articles dels Estatuts. 

12 fulls mecanografiats que fan referència a la nova organització de la Casa 

Municipal de Misericòrdia. Consta de quatre parts: les Religioses, les Escolars, 

els Obradors i la Cooperativa del Treball. 

22 fulls mecanografiats que contenen programes de diverses assignatures: 

catecisme, història de Catalunya, física, aritmètica, gramàtica, etc. 
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Esborrany de 7 fulls manuscrits referents als Estatuts. 

 

6C-47/3: Casa Municipal de Misericòrdia. Correspondència: 

- 15 maig. Barcelona. Carta manuscrita a la senyora Verdaguer sobre una restauració 

que s‟ha de fer, etc. Firma autògrafa del capellà J. Trias. 

- 16 maig 1919. Barcelona. Targeta de sor Soledad del Corazón de Jesús, presidenta de 

la Comunitat de Religioses Franciscanes de la Misericòrdia de Barcelona, a la senyora 

Verdaguer: li demana una entrevista. Firma autògrafa de sor Soledad del Corazón de 

Jesús. 

- Casa Municipal de Misericòrdia. Barcelona: Carta manuscrita de mossèn J. Trias a la 

senyora Verdaguer: li notifica que no gosa accedir a una entrevista amb la presidenta, 

perquè l‟assumpte és cosa del Visitador i la Junta. Firma autògrafa de J. Trias. 

- 29 juny 1919. Barcelona. Carta manuscrita de sor Soledad a la senyora Verdaguer: li 

dóna les gràcies del pla d‟orientació en la nova reglamentació de la Casa de 

Misericòrdia. Espera que la Junta i les noies l‟accepti, etc. Firma autògrafa de sor 

Soledad del Corazón de Jesús. 

- 11 desembre 1919. Carta manuscrita de Manuel Mestres a Francesca Bonnemaison, 

vídua Verdaguer: li notifica que va anar a veure el senyor Abadal i que va quedar 

sorprès del fet del lloguer de la casa del Prior. S‟ha de veure si és una proposta o un 

fet. Firma autògrafa de Manuel Mestres. 

- Esborrany d‟una carta de la senyora Verdaguer a la Reverenda Mare Soledat del 

Corazón de Jesús, presidenta de la Comunitat de la Casa Municipal de Misericòrdia: li 

manifesta el seu religiós afecte per la Casa, etc. 

 

6C-47/4: Conferències donades per la Sra. Verdaguer. 

- Maig 1923.Olot. Conferències de Cultura Femenina: invitació per assistir a la 

conferència inaugural que donarà la senyora Francesca Bonnemaison, vídua de 

Verdaguer i Callís, a la Biblioteca Popular. 

- 7 març 1926. Badalona. Conferència donada per Francesca Bonnemaison, vídua de 

Verdaguer, dins el cicle de Conferències Quaresmals del Círcol Catòlic de Badalona: 

“Concepte que té l‟Institut de Cultura de la Dona de la formació moral i intel·lectual 

de la dona catalana”. 

- 21 febrer 1931. Badalona. Programa general de les Conferències Quaresmals que ha 

organitzat el Círcol Catòlic de Badalona des de l‟any 1921 al 1931. 

- Febrer 1933. Barcelona. Federació Catalana d‟Estudiants Catòlics: el Comitè 

d‟Actuació Femenina invita assistir a la conferència sobre “La dona a la Universitat”, 

a l‟Ateneu Barcelonès, que donarà Francesca Bonnemaison, vídua de Verdaguer. 

- 5 març 1933. Vallgorguina. Biblioteca Popular de Vallgorguina: formant part del cicle 

de conferències culturals, “La dona moderna en la família i en la societat” per 

Francesca Bonnemaison, vídua de Verdaguer. 

- 26 maig 1933. Sabadell. Escola Nocturna per a Obreres: la Junta convida a la 

conferència “Cultura professional i domèstica de la dona”, que donarà Francesca 

Bonnemaison, vídua de Verdaguer. 

- 2 juny 1933. Mataró. Patronat Escolar Obrer del Sagrat Cor de Jesús: conferència 

sobre “Elements que integren la cultura de la dona”, que donarà Francesca 

Bonnemaison, vídua de Verdaguer i Callís. 

- 9 juliol 1933. Rubí. Acció Femenina de Rubí: conferència “Deures cívics de la dona”, 

al Casal Popular. La donarà Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer. 
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- Juliol 1933. Rubí. Imprès demanant que les noies de Rubí s‟inscriguin a Acció 

Femenina. 

- 9 juliol 1933. Rubí. 

- Retall d‟Endavant, setmanari portaveu dels Pomells de Joventut, amb un anunci de la 

conferència de la senyora Verdaguer. 

- “Casal del Mestre”. Barcelona. Imprès en català i castellà, que conté el cicle de 

conferències amb motiu de la inauguració del “Casal del Mestre”: el dia 17 de juny, 

Francesca Bonnemaison en donarà una sobre “l‟Escola i l‟orientació professional” 

- Full mecanografiat amb els diferents punts de la conferència. 

 

Palestra. 

- Infermeres de Palestra: invitació per la conferència que donarà Francesca 

Bonnemaison. vídua de Verdaguer i Callís sobre “Els estudis d‟infermera són el 

complement de la cultura de la dona”. Full mecanografiat amb els diferents punts de la 

conferència. Conferència mecanografiada de la senyora vídua de Verdaguer, amb 

motiu de la festa de la Immaculada. 13 fulls. 

 

6C-47/5: Agrupació Feminal Catalanista. Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del 

País. Asociación Catòlica Internacional de Obras para la Protección de las Jóvenes. 

Patronat de Caritat. 

 

Agrupació Feminal Catalanista. 

- 24 Octubre 1914. Conferència mecanografiada de 5 fulls, amb motiu de la festa 

inaugural de l‟Agrupació Feminal Catalanista, en el Casal Nacionalista del Districte 

III. Aquesta Agrupació té com a aspiració suprema l‟enaltiment moral i material de la 

dona catalana. Informe del programa a realitzar. 

- 29 octubre 1914. Barcelona. “Renaixement”. Revista adherida a la Unió Catalanista 

que surt els dijous. A la pàgina 563 hi ha una ressenya de la festa d‟inauguració de 

l‟Agrupació Feminal Catalanista. 

- 1 març 1917. Conferència mecanografiada en 5 fulls, en la que s‟agraeix a la Junta 

Directiva de la Lliga Regionalista, l‟acolliment fet a l‟Agrupació Feminal Catalanista 

per dur a terme el seu programa, etc. Programa imprès de l‟Agrupació Feminal 

Catalanista, Secció del “Catalunya”, Associació Autonomista del Districte V. El 

programa és per inaugurar les tasques de la Secció el dia 3 i 4 de març. 

 

“Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País”. 

- Escrit mecanografiat de 6 fulls dirigit al President de la Comissió de Colònies. Les 

colònies s‟han organitzat a Vilassar de Mar, informa del reglament establert, etc. 

Firma autògrafa de Maria de Ripoll Verdaguer i Dolors Busquets. 

- 4 juny 1915. Colònies d‟aprenentes: 13 fulls mecanografiats: agrupament per oficis, 

reglament, obligacions de la Directora, etc. Dos exemplars. 

- 26 juny 1915. Barcelona. Carta mecanografiada dirigida a Josep M. Lopez Picó: 

escriuen en nom de la senyora Verdaguer per demanar metres de batista, teixit, 

cistellets i altres. Original i còpia. L‟original té la firma autògrafa de Vicenta Carreras. 

- Un llistat de la farmaciola de les Colònies d‟Aprenentes. Firma autògrafa de la 

Comptadora, Dolors Balada. 

- Un llistat de Cases on adquirir material per a les Colònies. 

- Un full manuscrit : 22 noies, directora (Busquets) i Auxiliar (Verdaguer).  
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- Llistats diversos. 

- Un full mecanografiat i manuscrit amb llistats diversos. 

 

Asociacion Católica Internacional de Obras para la Protección de las Jóvenes 

- Setembre 1916. Barcelona. Memòria presentada a la Junta Diocesana d‟Acció 

Catòlica, per concórrer a la Jornada de Patronatos para Obreras. Consta de 9 fulls 

mecanografiats. 

- 22 gener 1917. 8 fulls mecanografiats entregats al Reverend Pare Rupert M. de 

Manresa per a la Cooperativa que va a fundar. Contenen adagis, poesies ( Marian 

Aguiló, fra Anselm Tormeda), etc. 

 

Patronat de Caritat. 

- Està format pel president que és el bisbe de Barcelona i representants de la Societat 

Econòmica Amics del País, entitats econòmiques i bancàries, Societats recreatives, 

Conferències de Sant Vicenç de Paul i la Junta de Caritat Cristiana. 

- El Patronat presenta un projecte per hostatjar, ensenyar i dirigir als orfes per causa de 

l‟epidèmia de 1918. Consta de 4 fulls mecanografiats. 

 

6C-47/6: Escola d’Estiu de la Mancomunitat de Catalunya. 

- 27 juliol a 22 agost 1914. Barcelona. Opuscle de la primera Escola d‟Estiu de 

Barcelona. 10 pàgines. 

- 4 fulls mecanografiats amb les visites que es faran a les tardes. 

- Curs de treball manual. Resum de la sessió I. Full mecanografiat. 

- Lliçons d‟observació del Mètode Montessori a la Casa Provincial de Maternitat i 

Expòsits de les Corts de Sarrià. Full mecanografiat. 

- [1914]. Llista dels inscrits a l‟Escola d‟Estiu: 197 noms. 

- 17 juliol 1914. Barcelona. Rebut d‟inscripció a l‟Escola d‟Estiu a nom de Vicenta 

Carreras. 

- Firma autògrafa: E. Homs, secretari del Consell d‟Investigació Pedagògica. 

- 22 agost 1914. Barcelona. Carta mecanografiada dels alumnes de l‟Escola d‟Estiu, 

dirigida al President de la Diputació Provincial de Barcelona i als que formen el 

Consell d‟Investigació Pedagògica: estan contents del funcionament del curs i també 

de la notícia que podria venir la senyora Macheroni per instaurar cursos del mètode 

Montessori. Hi ha dos esborranys manuscrits de la carta. 

- Gener 1916. Barcelona. ...de l‟Escola. Any 1. Núm. 1. Opuscle de 12 pàgines. 

- Maig 1916. Barcelona. ...de l‟Escola. Any 1. Núm. 5. Opuscle de 12 pàgines. 

- Butlletí de subscripció a ...de l‟Escola. 

- 23 juliol a 25 agost 1917. Barcelona. Opuscle Escola d‟Estiu de Barcelona. Any quart. 

8 pàgines. 

- 1918. Escola d‟Estiu de Barcelona. Any cinquè. 12 pàgines. 

- 1918. Cursos d‟Extensió per a Mestres. L‟Escola d‟Estiu del Consell de Pedagogia: 

doble full d‟informació amb fotografies i el programa per l‟estiu 1919. A l‟interior: 

full solt amb un resum dels treballs pràctics efectuats pels alumnes l‟estiu de 1918. 

- 1919. Escola d‟Estiu de Barcelona. 12 pàgines. 

- 1920. Barcelona. Les Institucions Docents de la Mancomunitat: l‟Escola d‟Estiu. 8 

pàgines. 

- 1920. Escola d‟Estiu de la Mancomunitat de Catalunya. Programa, horari i condicions. 

3 fulls solts. 
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- 29 gener 1920. Barcelona. Concursos d‟Ensenyament Primari annexes a l‟Escola 

d‟Estiu de la Mancomunitat de Catalunya. II any: Exposició - concurs d‟herbaris i 

mètodes escolars per l‟estudi de les plantes i la seva vida. El full doble conté les bases 

del concurs. 

- 1921. Escola d‟Estiu. 30 pàgines. 

- 1922. Escola d‟Estiu. Doble full que conté: cursos generals, cursos especialitzats, 

setmana final, excursions, visites i festes, durada i condicions. 

- 18 juliol 1915. Barcelona. Rebut de cinc pessetes a nom de Vicenta Carreras, per la 

inscripció a la segona Escola d‟Estiu de Barcelona. A l‟anvers la firma autògrafa de 

Vicenta Carreras. 

- Firma autògrafa d‟E. Homs, secretari del Consell d‟Investigació Pedagògica. 

- 1920. Escola d‟Estiu 1920. Fullet mecanografiat: invitació per a la inauguració de 

l‟exposició i clausura de classes de l‟Escola d‟Estiu. 

- 19 juliol 1920. Barcelona. Consell de Pedagogia. Rebut de cinc pessetes a nom de 

Vicenta Carreras, per la inscripció a l‟Escola d‟Estiu. Firma autògrafa del preceptor 

Gil [illegible el cognom]. 

- 19 juliol 1920. Barcelona. Consell de Pedagogia. Rebut de cinc pessetes a nom de 

Francisca Bonnemaison, vídua Verdaguer, per la inscripció a l‟Escola d‟Estiu. Firma 

autògrafa del preceptor Gil [illegible el cognom]. 

- Visita de M. Ed. Claparède a l‟Escola d‟Estiu de la Mancomunitat de Catalunya: dos 

fulls repetits amb el programa de lliçons. 

- 191.. Barcelona. Full d‟inscripció en forma de targeta postal, dirigit al Secretari del 

Consell de Pedagogia. 

- 1920. Barcelona. Full d‟inscripció en forma de targeta postal per a l‟Escola d‟Estiu, 

dirigit al Secretari de l‟Escola d‟Estiu de la Mancomunitat. 

 

6C-47/7: Escola Professional i Domèstica de Sant Sadurní d’Anoia. 

- 17 octubre 1914. Sant Sadurní d‟Anoia. Invitació manuscrita i mecanografiada per a la 

inauguració de l‟Escola Professional i Domèstica de la Vila, dirigida a les autoritats. 

- 17 octubre 1914. Invitació manuscrita particular en nom de les Senyoretes Iniciadores 

i la Direcció de l‟Escola. Firma: la Superiora. 

- Octubre 1914. Invitació impresa particular a la sessió inaugural del curs. 

- Invitació mecanografiada a tots els habitants de Sant Sadurní d‟Anoia, feta per les 

senyoretes fundadores i la Comunitat Religiosa de l‟Escola Professional i Domèstica 

de Sant Sadurní d‟Anoia. Programa de la Festa. 

- Discurs d‟inauguració de l‟Escola manuscrit ( 4 fulls) i mecanografiat (3 fulls). 

- Octubre 1914. 4 fulls mecanografiats que contenen la descripció de la festa 

d‟inauguració de l‟Escola Professional i Domèstica, de la vila de Sant Sadurní 

d‟Anoia 

- 20 octubre 1914. La Veu de Catalunya: Una escola nova: ressenya de la inauguració 

de l‟Escola Professional i Domèstica de Sant Sadurní d‟Anoia, feta el dia 18. 

- 24 octubre 1914. Sant Sadurní d‟Anoia. L’Àpat. Un cada dissabte. Ja la tenim: 

ressenya de la inauguració de l‟Escola Professional i Domèstica de Sant Sadurní 

d‟Anoia, feta el dia 18. Dos exemplars. 

- Escola Professional i Domèstica de Sant Sadurní d‟Anoia: Text mecanografiat (3 

fulls) i manuscrit (full doble) de presentació de l‟Escola amb el reglament general. 

- Reglament intern. Escola de Sant Sadurní d‟Anoia: Doble full mecanografiat i doble 

full manuscrit. 
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- “Bases para un plan sintético de estudio”: es consideren tres graus. Conté les 

assignatures de cada grau. Dos fulls mecanografiats. 

- Dos fulls mecanografiats amb les indicacions de la senyoreta Montserrat Raventós per 

l‟Escola: conté la distribució d‟assignatures per la classe diürna, la classe nocturna i la 

classe dominical. 

- Full manuscrit tipus fitxa final de curs per a les alumnes per indicar l‟aplicació 

obtinguda. També hi ha el nombre de lliçons donades durant el trimestre. 

- Opuscle titulat “Escola Professional i Domèstica de Sant Sadurní d‟Anoia”: Conté el 

Reglament de la Biblioteca recentment inaugurada. 6 pàgines. 

- Catecisme de Sant Sadurní d‟Anoia: Conté el Reglament per a les catequistes. 6 fulls 

mecanografiats. Firma: la Directiva. 

- 24 gener 1915. Opuscle imprès titulat “Reunió Familiar”, editat per l‟Escola 

Professional i Domèstica de Sant Sadurní d‟Anoia. 16 pàgines. 

- Agost 1916. Sant Sadurní d‟Anoia. “Curset de Pedagogia maternal i nocions 

d‟Economia Domèstica”, editat per l‟Escola Professional i Domèstica de Sant Sadurní 

d‟Anoia. 60 pàgines. 

 

6C-47/8: Institut d’Estudis Catalans. Consell de Pedagogia, Escola Superior de Bells 

Oficis, Cursos Monogràfics d’Alts Estudis i d’Integració, etc. 

- 1914. Institut d’Estudis Catalans. Biblioteca de Catalunya. Doble full imprès amb 

els Estatuts ( dos exemplars). 

- 2 juny 1914. Institut d’Estudis Catalans. Biblioteca de Catalunya. Butlleta de 

Vicenta Carreras demanant el llibre de Maragall “les disperses”. 

- 13 novembre 1914. Consell d’Investigació Pedagògica. Dos rebuts de matrícula a 

unes lliçons de literatura, història i geografia a nom de Francesca Bonnemaison de 

Verdaguer i de Vicenta Carreras. Es donaran al Centre Excursionista de Catalunya. 

- 16 novembre a 18 desembre 1914. Centre Excursionista de Catalunya. El patronat 

de l‟Escola Superior d‟Agricultura promou una tanda de lliçons sobre Literatura 

Catalana, Història de Catalunya i Geografia Comercial. 

- Consell d’Investigació Pedagògica. Full ciclostilat en el que anuncia la data de la 

darrera lliçó del curs de Literatura Catalana que havia de donar Josep Carner en el 

Centre Excursionista de Catalunya. 

- 29 gener 1915. Report dels treballs fets per les oficines lexicogràfiques durant el 

bienni de 1913-1914. Opuscle firmat per el president accidental Lluís Segalà i el 

secretari Josep Carner. Editat per l‟Institut d‟Estudis Catalans. 

- Febrer i Març 1915. Institut d’Estudis Catalans. Biblioteca de Catalunya. Quatre 

butlletes de petició de llibres. Una és de F. de Verdaguer. 

- 19 abril 1915. Cursos monogràfics d’Alts Estudis i d’Intercanvi. Invitació a nom de 

F. Bonnemaison de Verdaguer per assistir a la inauguració dels Cursos. 

- 19 abril 1915. Cursos monogràfics d’Alts Estudis i d’Intercanvi. Invitació a nom de 

Vicenta Carreras per assistir a la inauguració dels Cursos. 

- 19 abril 1915. Cursos monogràfics d’Alts Estudis i d’Intercanvi. Dos targetes 

d‟inscripció al 1er, 2on i 3er curs, una a nom de Vicenta Carreras. 

- 23 abril 1915. Semestre de primavera. Cursos monogràfics d’Alts Estudis i 

d’Intercanvi. Inauguració dels Cursos monogràfics organitzats per l‟Institut de 

Ciències i el Consell d‟Investigació Pedagògica sota els auspicis de la Diputació de 

Barcelona. Doble full imprès. 
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- 23 abril 1915. Institut d’Estudis Catalans. Cartell de Premis 1915. Eugeni d‟Ors, 

secretari general i Antoni Rubió i Lluch, president de torn. 

- 30 abril 1915. Consell d’Investigació Pedagògica. Rebut de la matrícula a Lectures 

de Maig, a nom de Vicenta Carreras. 

- 22 juny 1915. Barcelona. Institut d’Estudis Catalans. Secció de Ciències. Cursos 

Monogràfics d’Alts Estudis i d’Intercanvi. Full ciclostilat en el que es comunica 

l‟aplaçament de la lectura suplementària del curs d‟Eugeni d‟Ors sobre “La 

sistematització filosòfica de la Pedagogia”. 

- 30 novembre 1915. Barcelona. Consell d’Investigació Pedagògica. Rebut a nom de 

Francesca Bonnemaison de Verdaguer, per les Pràctiques de Química Industrial. 

- Any Escolar 1916-1917. Consell de Pedagogia. Full imprès de vuit pàgines, amb els 

cursos de vespre i altres cursos especials per a l‟any 1916-1917. Dos exemplars. 

- Gener Febrer 1916. Consell d’Investigació Pedagògica de la Diputació de 

Barcelona. Pedagogia del Dibuix i del Color. Full doble imprès que conté les 

sessions amb els professors de les Escoles que la Diputació subvenciona. 

- 15 gener a 30 juny 1916. Escola Superior dels Bells Oficis. Curs Superior de 

Química Ceràmica. Full doble imprès. El director és Mr. Alexandre Bigot amb la 

cooperació de Ramon Oliveras 

- 23 abril 1916. Segona Estació. Semestre de Primavera de 1916. Cursos Monogràfics 

d’Alts Estudis i d’Intercanvi. Organitzats per l‟Institut d‟Estudis Catalans i el 

Consell de Pedagogia sota els auspicis de la Diputació de Barcelona. Doble full 

imprès. 

- 12 maig 1916. Cursos monogràfics d’Alts Estudis i d’Intercanvi. Targeta 

d‟inscripció de Francesca Bonnemaison de Verdaguer per assistir al primer curs de 

“La Pedagogia de Giovanni Gentile”. 

- 28 maig 1916. Cursos monogràfics d’Alts Estudis i d’Intercanvi. Conferència 

impresa de M. Lucien Poincaré. Al·locució per D. Eugeni d‟Ors. Català i francès. 

- Setembre 1916. Barcelona. Escola Superior dels Bells Oficis. Diputació de 

Barcelona. Doble full imprès amb el programa de l‟any. 

- Novembre 1916. Barcelona. Escola Superior dels Bells Oficis. Diputació de 

Barcelona. Curs de Floricultura, Arboricultura i cultiu general dels jardins. El 

professor és Mr. Georges T. Grignan. Doble full imprès. 

- 20 novembre a 21 desembre 1916. Centre Excursionista de Catalunya. Tanda de 

lliçons de Literatura Catalana, Història de Catalunya i Geografia Comercial. Organitza 

l‟Escola Superior d‟Agricultura. Doble full imprès. 

- 20 novembre 1916. Barcelona. Diputació Provincial de Barcelona. Escola Superior 

d’Agricultura. Rebut a nom de Francesca Bonnemaison de Verdaguer per la 

matrícula 

- del curs de Literatura Catalana, Història de Catalunya i Geografia Comercial. 

- 20 novembre 1916. Barcelona. Diputació Provincial de Catalunya. Escola Superior 

d’Agricultura. Rebut a nom de Vicenta Carreras per la matrícula del curs de 

Literatura catalana, Història de Catalunya i Geografia Comercial. 

- Febrer 1917.Barcelona. Consell de Pedagogia de la Diputació de Barcelona. 

Pedagogia del Dibuix i del Color. Seqüència de les sessions celebrades l‟any 

1916:març - maig de 1917. 

- 26 març 1917. Cursos monogràfics d’Alts Estudis i d’Intercanvi. Tercera Estació. 

Semestre de Primavera de 1917. Organitzats per l‟Institut d‟Estudis Catalans i el 

Consell de Pedagogia sota els auspicis de la Diputació de Barcelona. Dos exemplars. 
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- 17 abril 1917. Cursos monogràfics d’Alts Estudis i d’Intercanvi. Targeta 

d‟inscripció al primer curs de la Història de la Cultura. Invitació mecanografiada a una 

reunió dirigida als assistents del curs “La Història i la Història de la Cultura”. La 

reunió serà el dia 26. 

- 3 maig 1917. Institut d’Estudis Catalans. Full mecanografiat per notificar el dia i el 

lloc on es donaran les lliçons del curs de D. Eugeni d‟Ors sobre “La Història i la 

Història de la Cultura”. 

- Curs 1918-1919. Barcelona. Mancomunitat de Catalunya. Departament 

d’Instrucció Pública. Escola d’Alts Estudis Comercials. Programa del curs 1918-

1919. Opuscle de 24 pàgines. 

- 28 febrer 1918. Barcelona. Consell de Pedagogia. Cursos de vespre. Full ciclostilat 

anunciant la primera lliçó del curs “Estudi Sinòptic dels tres regnes de la Naturalesa”, 

a càrrec del P. Joaquim Barnola S. J. 

- Juliol 1918. Barcelona. Consell de Pedagogia i la seva obra. Doble full imprès. A 

l‟interior un full solt amb les oficines del Consell de Pedagogia i una tarja postal 

impresa per dirigir-la al secretari del Consell de Pedagogia.  

- 1919. Quinta Estació. Semestre de primavera. Cursos Monogràfics d’Alts Estudis i 

d’Intercanvi. Organitzats per la direcció d‟Instrucció Pública, l‟Institut d‟Estudis 

Catalans i el Consell de Pedagogia. 

- 11 abril 1919. Barcelona. Concursos d’Ensenyament Primari organitzats pel 

Consell de Pedagogia de la Diputació de Barcelona. Exposició - Concurs de Dibuix 

i Treball Manual.. Any 1919. Doble full imprès. Dos exemplars. 

- 29 gener 1920. Barcelona. Concursos d’Ensenyament Primari annexes a l’Escola 

d’Estiu de la Mancomunitat de Catalunya. II any. Exposició - Concurs d‟herbaris i 

mètodes escolars per a l‟estudi de les plantes i la seva vida. Doble Full imprès. 

- Setembre 1920. Barcelona. Estudis Normals de la Mancomunitat de Catalunya. 

Extret de les Bases. Full imprès. 

- 13 desembre 1920. Barcelona. Mancomunitat de Catalunya. Escola Superior de 

Bibliotecàries. Programa d‟actes de la reunió de bibliotecàries de Catalunya que 

tindrà lloc els dies 20 a 23. Full imprès. 

- 1920-1921. Setena Estació. Cursos de tardor i hivern. Cursos Monogràfics d’Alts 

Estudis i d’Intercanvi. De la Mancomunitat de Catalunya. 

- 23 abril 1921.Barcelona. Institut d’Estudis Catalans. Cartell de Premis. MCMXXI. 

- Conté una vinyeta amb Sant Jordi matant el drac. 

- Setembre 1921.Barcelona. Mancomunitat de Catalunya. Escoles Superior dels 

Bells Oficis i Tècnica d’Oficis d’Art. Programa curs 1921-1922. Doble full imprès. 

- Desembre 1921. Mancomunitat de Catalunya. Escola Superior d’Agricultura. 

Curs de fabricació casolana de conserves. Professor: Ramon Sala. Full doble. Dos 

exemplars. 

- Curs 1921-1922. Barcelona. Associació d’Estudiants de la Universitat Nova. Conté 

els cursos de primavera. Primera sèrie. 

- Maig 1921.Barcelona. Mancomunitat de Catalunya. Escola Superior 

d’Agricultura. Curs de fabricació de conserves vegetals. Professor: Josep Camps. 

- Març 1922. Mancomunitat de Catalunya. Estudis Normals. Conferències del 

professor E. Jaques Dalcroze, sobre “Un nou mètode d‟educació psíquico-física pel i 

per al ritme”. 
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- 29 maig - 3 juny 1922. Barcelona. Mancomunitat de Catalunya. Escola Superior 

d’Agricultura. Curs de Microbiologia de les Indústries de la Llet. Professor: M. 

Pierre Maze. 

- 3 març1930. Barcelona. Diputación Provincial de Barcelona. Escuela Superior 

para la Mujer. Matrícula de Francisca Bonnemaison a “Pràctiques de Biblioterapia”. 

Firma: J. Casals Baltà, secretària. 

- Lectures de maig a càrrec de Josep Carner. Lectura i comentaris de l‟obra poètica 

de Milà i Fontanals, Marián Aguiló, Pons i Gallarza i R. Picó i Campamar. 

- Consell de Pedagogia. Diputació de Barcelona. Invitació per la Presidenta de 

l‟Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, per assistir a la Tercera Exposició 

Escolar convocada entre els centres mantenedors d‟ensenyança que depenen 

econòmicament de la Diputació, etc. 

- Exposició General Escolar. Diputació de Barcelona. El Consell de Pedagogia de la 

Diputació de Barcelona, obre al públic la cinquena Exposició General Escolar, etc. 

Conté un plànol de la Universitat Industrial, un llistat de les Escoles subvencionades 

per la Diputació, etc. 

- Quaderns d’Estudi. Publicació mensual del Consell d‟Investigació Pedagògica de la 

Diputació de Barcelona sota els auspicis de la Mancomunitat de Catalunya. Revista 

dedicada a Mestres i Professors. Full doble imprès. 

- Extensió Ensenyament Tècnic. Mancomunitat de Catalunya. Fonaments de la 

iniciativa, Mètode d‟Extensió d‟Ensenyament i Ensenyaments. Doble full imprès. 

- Diputació Provincial de Barcelona. Escola Superior d’Agricultura. 1ª conferència 

de Geografia Comercial: condicions geogràfiques de la Terra per a la productivitat. 

Full ciclostilat. 

- Una nova i utilíssima publicació. Anuari Guia de les Ensenyances d’Adults a 

Barcelona. El Consell d‟Investigació Pedagògica creat recentment per la Diputació de 

Barcelona, està treballant en l‟Anuari Guia de les Ensenyances d‟Adults per a ambdós 

Sexes a Barcelona i Pobles Agregats. Full doble imprès. 

 

6C-47/9: Informació d’Olot. 

- 1917. Patronat Escolar de la Immaculada y Sant Antoni. Olot. Reglament de 

l‟Associació fundada a Olot el dia de Reis de 1904. Opuscle imprès de 16 pàgines. 

- Estudi i organització de les obres socials femenines. Conferència ciclostilada de 20 

pàgines. 

- Dades del Cercle d’Estudis Femenins d’Olot. Conté les classes i la seva 

organització, informació general, càrrecs, etc. Opuscle ciclostilat de 8 pàgines. Dos 

fulls ciclostilats iguals que contenen una llista amb noms de senyores d‟Olot i les 

seves adreces. 

- 12 maig 1923. Barcelona. Convent de Pares Caputxins de Barcelona-Sarrià. Carta 

ciclostilada dirigida a Francisca Bonnemaison, vídua Verdaguer:dóna notícia d‟unes 

conferències que s‟han de donar a Olot. Firma autògrafa:fr. Antoni M. de Barcelona. 

- Maig 1923. Canet de Mar. Carta ciclostilada dirigida a Francisca Bonnemaison, vídua 

Verdaguer:el tema és el de les conferències d‟Olot. Firma autògrafa: fr. Antoni M. de 

Barcelona. 

- 12 juny 1923. Sant Hilari Sacalm. Carta manuscrita dirigida a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer:li notifica la bona acollida de la conferència del 

Doctor Cardó, etc. Firma autògrafa: M. del Tura de V. de Masramón. 
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- 5 juliol 1923. Olot. Curato Parroquial de Olot. Carta manuscrita dirigida a 

Francesca Bonnemaison, vídua de Verdaguer: li notifica l abona acollida de la 

conferència del Doctor Carbó, etc. Firma autògrafa: Maria del Tura de V. De 

Masramón. 

- 5 de juliol 1923. Olot Curato Parroquial de Olot. Carta manuscrita dirigida a 

Francesca Bonnemaison en la que li diu que preferiria que l‟escola de formació es fes 

a base de les Filles de Maria, perquè els hi injectaria d‟una nova vida, etc. Firma 

autògrafa de Carles Faixat, prevere. 

- 5 juliol 1923. Olot. Carta manuscrita dirigida a Francesca Bonnemaison, vídua 

Verdaguer: li notifica que la conferència del Dr. Carreras fou admirable, etc. Firma 

autògrafa de M. del Tura V. de Masramón. 

- 20 juliol 1923. Olot. Carta manuscrita dirigida a Francesca Bonnemaison, vídua 

Verdaguer, amb la que li envien un petit obsequi les seves amigues olotines. Firma 

autògrafa de M. del Tura V. de Masramón. 

- 23 juliol 1923. Barcelona. Carta mecanografiada dirigida a Rosa de Roca, vídua de 

Sacrest: Francesca Bonnemaison agraeix el present que li han enviat. És còpia. 

- 23 juliol 1923. Barcelona. Carta mecanografiada dirigida a Octavia Dorca i Blanch: 

Francesca Bonnemaison li agraeix el present. És còpia. 

- 23 juliol 1923. Barcelona. Carta mecanografiada dirigida a Francesca Collellmir de 

Mas: Francesca Bonnemaison li agraeix el present. És còpia. 

- 23 juliol 1923. Barcelona. Carta mecanografiada dirigida a Concepció Giralt de Sala: 

Francesca Bonnemaison li agraeix el present. És còpia. 

- 23 juliol 1923. Barcelona. Carta mecanografiada dirigida a Assumpció Reixach d‟ 

Agustí: li agraeix el present. És còpia 

- 23 juliol 1923. Barcelona. Carta mecanografiada dirigida a Adela Rodon de Plana: 

Francesca Bonnemaison li agraeix el present. És còpia 

- 23 juliol 1923. Barcelona. Carta mecanografiada dirigida a Lluïsa Vayreda de Lacot: 

Francesca Bonnemaison li agraeix el present. És còpia. 

- 23 juliol 1923. Barcelona. Carta mecanografiada dirigida a M. del Tura Capdevila i de 

Balanzó: Francesca Bonnemaison li agraeix el present. És còpia. 

- 23 juliol 1923.Barcelona. Carta mecanografiada dirigida a Carme Monsalvatge, vídua 

Sacrest: li agraeix el present. És còpia. 

- 23 juliol 1923.Barcelona. Carta mecanografiada dirigida a Josepa Pons de Barnadas: li 

agraeix el present. És còpia. 

- 23 juliol 1923. Barcelona. Carta mecanografiada dirigida a M. del Tura Ventós de 

Masramón: Francesca Bonnemaison li agraeix el present. És còpia. 

- 23 juliol1923. Barcelona. Carta mecanografiada dirigida a Francesca Bofill de 

Vayreda: Francesca Bonnemaison li agraeix el present. És còpia. 

- 23 juliol 1923. Barcelona. Carta mecanografiada dirigida a Maria Gràcia Masó de 

Agustí: Francesca Bonnemaison li agraeix el present. És còpia. 

- 31 juliol 1923. Olot. Carta manuscrita dirigida a Francesca Bonnemaison: M. del Tura 

L. de Bolós li agraeix el Report Documentat de l‟Institut de Cultura que li ha enviat. 

Firma autògrafa de M. del Tura L. de Bolós. 

- 25 agost 1923. Olot. Carta manuscrita dirigida a Francesca Bonnemaison, vídua 

Verdaguer: li agraeix la memòria de l‟Institut, etc. Firma autògrafa de Pepita Pons de 

Barnadas. 
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- 26 agost 1923. Olot. Carta manuscrita dirigida a Francesca Bonnemaison, vídua 

Verdaguer: li agraeix el Report Documental de l‟Institut de Cultura que li ha enviat. 

Firma autògrafa de Lluïsa Vayreda, vídua Lacot. 

- 28 agost 1923. Olot. Carta manuscrita dirigida a Francesca Bonnemaison, vídua 

Verdaguer: li agraeix l‟enviament dels Estatuts del projectat “Cercle d‟Estudis 

Femenins d‟Olot”. Hi afegeix petites modificacions. Firma autògrafa de M. del Tura 

de V. de Masramón. 

- 30 agost 1923.Barcelona. Carta mecanografiada dirigida a M. del Tura de Ventós de 

Vayreda: Francesca Bonnemaison agraeix les modificacions i diu que s‟ha de visitar al 

bisbe de Girona per informar-lo de la Institució, etc. És còpia. 

- 22 setembre 1923. Olot. Carta manuscrita dirigida a Francesca Bonnemaison, vídua 

Verdaguer: li notifica que és prudent suspendre la conferència del mes, etc. 

Acompanya una postal amb quatre noies i quatre nois vestits de catalans. Firma 

autògrafa de M. del Tura de V. de Masramón. 

 

6C-47/10: Escola de Tall. Secretariat d’Aprenentatge. Setmana Municipal. Casa dels 

Nens (Escola Montessori). 

- 12 abril a 19 juny 1915. Escola de Tall. Diputació de Barcelona. Dos cursets 

pràctics per a senyoretes i senyores. Doble full imprès. 

- Octubre, novembre, desembre 1915 i gener 1916. Escola de Tall. Diputació de 

Barcelona. Curs de confecció de capells. Doble full imprès. 

- Curs 1915 a 1916. Escola de Tall. Diputació de Barcelona. Classe de dibuix aplicat 

a labors i a la indumentària femenina. Doble full imprès. 

- Febrer maig 1916. Escola de Tall. Diputació de Barcelona. Cursos pràctics per a 

senyoretes i senyores. Quatre pàgines impreses. 

- Curs 12918-1919. Escola Professional per a la dona (antiga Escola de Tall). 

Diputació de Barcelona. Programa imprès. 8 pàgines. 

- 1915. Barcelona. Secretariat d’Aprenentatge. Secció d‟informació. 8 pàgines. 

- Octubre 1915. Barcelona. Secretariat d’Aprenentatge. Secció d‟informació. Doble 

full. 

- 5 a 10 juliol 1915. Barcelona. Escola de Funcionaris d’Administració Local. Palau 

de la Generalitat. Setmana Municipal sota la protecció de la Mancomunitat de 

Catalunya, i de la Diputació i Ajuntament de Barcelona. 8 pàgines impreses. 

- Març 1915. Barcelona. Casa dels Nens (Escola Montessori). Centre d‟educació per a 

nens i nenes sota els auspicis de la Diputació i dirigit per Agna Maccheroni. 

- Fullet anunciant dos conferències d‟Agna Maccheroni. 

 

6C-47/11: Reglament (reformat) Escoles Dominicals. 

- 1914-1915. Barcelona. Real Asociación de las Escuelas Dominicales de Niñas de 

Barcelona. Junta de Govern. Senyores Conselleres. Programa de la Festa de 

distribució de premis a les alumnes. La Festa serà el dia 29 juliol de 1915. Personal 

docent de les Escoles de Barcelona durant el curs 1914-1915. Full gran imprès. 

- 19 febrer 1916. Carta manuscrita de Francesca Bonnemaison dirigida al Sr. Rector: li 

envia la còpia referent a la reforma de les Escoles Dominicals, etc. Firma autògrafa: 

Paquita. 

- Cultura Musical Popular. Carta manuscrita dirigida a Francesca Bonnemaison, 

vídua Verdaguer: li notifica que no pot col·laborar en les Bodes d‟Or de les Escoles 

Dominicals. Firma autògrafa: Narcisa. 
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- 11 i 18 juny. Celebració de les Bodes d‟Or de la “Real Associación de las Escuelas 

Dominicales de Barcelona i Reparto de Premios”. Programa i invitació als actes. Es 

demana també cooperació a les reformes que es faran. Full ciclostilat. 

- Escuelas Dominicales. Introducció i necessitat d‟una reforma, Instructores, 

Organització General de les classes elementals, Primera Comunió, etc. Catorze fulls 

ciclostilats. Dos exemplars. 

- Coses que considero necessàries a l’Escola de Nostra Senyora dels Dolors. Escrit 

manuscrit i tres exemplars ciclostilats. 

 

6C-47/12: Escola de la Sagrada Família. Any 1916. 

- Pàrvuls. Pàrvuls. Classe Elemental. Classe Superior. Classes Nocturnes. Doctrina i 

preparació de la Primera Comunió. 23 fulls ciclostilats. Dos exemplars. 

 

- Assignatures. Assignatures de Pàrvuls, Classe Elemental, Classe Superior i Classes 

Nocturnes. Quatre fulls ciclostilats. 

- Escola de la Sagrada Família. Horaris. Horaris de matí i tarda de Pàrvuls, Classe 

Elemental, Classe Superior i Classes Nocturnes. Set fulls ciclostilats. Tres exemplars. 

 

6C-47/13: Associació Protectora dels Infants. 1926. 

- Associació Protectora dels Infants. El perquè de l‟Associació, la seva organització, 

condicions per ésser socis, etc. 

- Reglament. L‟Associació es regularà segons uns Estatuts dividits en dotze capítols. 

Tres fulls mecanografiats. 

- Reglament. L‟Associació es regularà segons uns Estatuts dividits en nou capítols. Dos 

fulls mecanografiats. 

 

6C-47/14: Écoles Menagères. 

- 25 maig 1899. Paris. Republique Française.Ville de Paris. École Professionnelle et 

Ménagère. Introducció , admissió, durada dels estudis, programa, etc. Doble full 

imprès. Firma: N. Brion, directora. 

- Republique Française. Prefecture de la Seine. Ville de Paris. École Municipale 

Professionnelle et Ménagère. Introducció explicant el perquè de l‟Escola, programa, 

condicions d‟admissió etc. Doble full imprès. Firma: C. Bourgeois, directora. 

- 1901. Paris. Republique Française. École Municipale Jacquard. Enseignement 

Professionnel pour les Jeunes Filles. Finalitat de l‟Ècole Municipale Professionnel et 

Ménagère, cursos, condicions d‟admissió, etc. Full imprès. Firma:de Selves, le Préfet 

de la Seine. 

- 1906. Brussel·les. Écoles Ménagères. Manual per a l‟ús de les alumnes. Opuscle 

imprès de 27 pàgines. 

- [1919]. L’Action Catholique. La Mission de la Femme dans la Société. Discurs del 

Papa Benet XV, a petició de les dones catòliques italianes. Traducció francesa del text 

italià de L‟Osservatore Romano. Set fulls mecanografiats. 

 

 

 

6C-47/15: Pre-Tuberculoses. 

- 25 novembre 1918. Girona. Carta manuscrita de Rafael Masó a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer: li notifica que està acabant els estudis que li va 
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encarregar sobre la futura Institució, la part econòmica, etc. Firma autògrafa de R. 

Masó, arquitecte. 

- 27 novembre 1918. Barcelona. Carta mecanografiada de Francesca Bonnemaison, 

vídua Verdaguer, a Rafael Masó, arquitecte: acusa rebut de la carta del dia 25 i li 

agraeix el seu ajut per a la implantació de la Institució que enfortirà el nostre jovent, 

etc. Firma: Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer. 

- 4 desembre 1918. Girona. Carta manuscrita de Rafael Masó a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer: s‟excusa pel retard de la seva anada a Barcelona. 

Firma autògrafa de Rafael Masó. 

- Estructuració de l’edifici. Estructuració de l‟edifici, estudi d‟un asil o alberg per a 

noies pre-tuberculoses, dades de caràcter econòmic, etc. Vint i nou pàgines 

mecanografiades. Vint i sis mitjos fulls manuscrits amb el mateix text anterior 

mecanografiat. 

- Desembre 1918. Estudi d’un asil o alberg per a noies pretuberculoses. Dades de 

caràcter tècnic i econòmic. Quatre fulls manuscrits. Firma manuscrita de Rafael Masó, 

arquitecte. Dos esbossos de l‟edifici. Dos plànols. 

- 15 gener 1919. Carta manuscrita de [Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer,] al 

Comte de Güell: li notifica que no ha escrit abans perquè no tenia totes les dades, etc. 

- 21 gener 1919. Barcelona. Carta manuscrita del Comte de Güell a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer: li notifica que espera poder seguir parlant del projecte 

aviat. 

- 28 gener 1919. Mig full manuscrit de [Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer], 

dirigit a Rafael Masó: li notifica haver rebut unes lletres del Comte de Güell i que ja el 

tindrà al corrent de l‟entrevista.  

 

6C-47/16: Colònia Vidal. 

- 28 juliol 1928. Vidal. Carta manuscrita d‟Ignasi Vidal a Francesca Bonnemaison, 

vídua Verdaguer: li envia uns programes impresos del Curset que es farà a la Colònia, 

el pròxim mes d‟agost, etc. Firma autògrafa d‟Ignasi Vidal. 

- Curset de Conferències. Pel major coneixement de les necessitats de la vida 

casolana. Imprès que conté la presentació del Curset i el programa de quatre 

setmanes. 

- Curset de Conferències. Pel major coneixement de les necessitats de la vida 

casolana. Tres fulls mecanografiats que contenen la presentació del Curset, el 

programa, l‟obertura, l‟assistència,etc. Firma: la Direcció. 

- Cinc fulls mecanografiats amb el programa i professors que el faran. Conté anotacions 

amb llapis. 

- Onze fulls diversos manuscrits referents a les classes. 

- Tres fulls mecanografiats amb la distribució de classes, classes voluntàries, classes 

extraordinàries, etc. 

- Un sobre dirigit a la senyoreta Camps amb apunts de classe i un full mecanografiat 

que conté els camins de la felicitat. 

- 14 abril 1942. Barcelona. Carta mecanografiada d‟Enric Pérez i Capdevila a Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer: li notifica que examinarà el programa que li ha 

enviat, per aprofitar-lo dins les Escoles Obreres de les fàbriques de Hilaturas Caralt-

Pérez S.A. Firma autògrafa de Enrique Pérez Capdevila. 
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6C-47/17: Diversos cursets practicats fora de l’Institut. 

- 28 febrer 1914. Palamós. Carta manuscrita de Càndida Figa de Roger a Francisca 

Bonnemaison de Verdaguer: li escriu en nom de la Comissió organitzadora del 

Concurs Exposició de Puntes. Li envia cartells, una llista de cartes que s‟han enviat, 

cartes firmades per als alcaldes de les poblacions que ens hem pogut oblidar, etc. 

- Febrer 1914. Palamós. Concurs Exposició de Puntes de Coixí. Carta mecanografiada 

enviada a les persones interessades en el Concurs que es farà amb motiu de la Festa 

Major. Firma per la Comissió Auxiliar: cinc firmes autògrafes. I per la Comissió 

organitzadora: sis firmes autògrafes. Un full mecanografiat amb la llista de les 

alcaldies on s‟han enviat cartells 

- 21 abril 1914. Palamós. Carta manuscrita de Càndida Figa de Roger a Francesca 

Bonnemaison de Verdaguer: li agraeix la seva col·laboració, etc. 

- 1 abril 1922. Barcelona. Comissió d’Educació General de la Mancomunitat de 

Catalunya. 

- Escrit mecanografiat dirigit a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer: adjunta un 

avantprojecte de convocatòria i bases del concurs de moblatge. Firma autògrafa de 

Lluís Bertran. 

- Quatre fulls mecanografiats amb el concurs de moblatge i les bases. 

- 12 febrer 1936. Barcelona. Carta manuscrita escrita amb llapis de Carme Sagarra a la 

Sra.Verdaguer: és una professora de la Normal de Girona que recorda els temps de la 

Normal de la Generalitat, l‟Escola de Mestres d‟en Bardina,etc. 

- Milà. Sis fulls mecanografiats que contenen notícies referents a l‟ensenyança a la 

ciutat de Milà: ensenyament oficial, edificis a visitar, serveis complementaris de 

l‟Escola primària, institucions d‟ensenyança degudes a la iniciativa privada, etc. 

També notícies de Torí. 

- Institutrius. Condicions per entrar a l‟Escola d‟Institutrius, cursos, etc. Tres fulls 

mecanografiats i altres manuscrits incomplerts amb el mateix text. 

- Escola de “nurses”. Condicions per entrar a l‟Escola de “nurses” i dos cursos. Un full 

mecanografiat i dos manuscrits del mateix text. 

- Acció femenina. Escola Professional de Mainaderes. Tres fulls mecanografiats amb 

les condicions per entrar a l‟Escola, pla d‟estudis, matèries del primer i segon curs, 

professorat. Escola Maternal i Professional de Mainaderes Diplomades. Matèries dels 

dos cursos. 

- Programa per a la preparació de Mainaderes. Sis fulls mecanografiats que 

contenen el programa d‟estudis per a la cura de l‟infant (part teòrica), patologia de 

l‟infant fins als sis anys. Preparació de Mainaderes Diplomades dividida en dos cursos 

teòrics i pràctics. 

- L’Escola de les Mullers. Dotze fulls mecanografiats on s‟explica la formació de les 

noies en l‟Institut de Cultura de la Dona. 

- Manuscrit de la [senyora Verdaguer] sobre les aptituds de les noies catalanes que es 

podrien encarrilar a treballs comercials o treballs manuals. I derivats d‟aquests últims, 

els bells oficis. Donar-los una tècnica i uns bons professors. 

- Beques i Borses de Viatge. Tretze fulls mecanografiats: fan referència a la creació 

d‟una Junta d‟Ampliació d‟Estudis dintre de l‟Institut de Cultura i Biblioteca Popular 

de la Dona. Informa de les condicions per aconseguir-ho. 

- Cinc fulls escrits amb llapis de la [senyora Verdaguer], referents a Beques i Borses de 

Viatge. 
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- Projectes que té en estudi la Comissió d’Educació General. Tres fulls 

mecanografiats que contenen: 

 Embelliment de la casa. 

 Ajuda econòmica als Orfeons de Catalunya. 

 Exhibicions de Cinematògraf Instructiu. 

 Conferències a diversos Centres de Cultura.  

 Altres projectes: la senyora Verdaguer té l‟encàrrec d‟estudiar la 

manera d‟implantar escoles menagères ambulants a Catalunya, etc. 

Firma: Joan Crexells, secretari. Nota escrita amb tinta: aquesta nota ha estat remesa a 

D. Jaume Bofill i Matas, actual president de la Comissió per delegació del President de 

la Mancomunitat. 

- Puntes. 1 gener 1910. Londres. Carta manuscrita de J. Pijoan a la senyora Verdaguer: 

fa referència a la senyora Cossío i a què està d‟acord a fer alguna cosa per aquestes 

dones catalanes que fan obres tant belles com les mantellines. Firma autògrafa de J. 

Pijoan. 

- 29 novembre 1910. Londres. Carta manuscrita de Carmen L.[Corbon] de Cossío a la 

senyora Verdaguer: fa referència al tema de les puntaires de blonda catalana que 

també interessa a Josep Pijoan, etc. 

- Esborrany de Francesca Bonnemaison dirigit a la [senyora Cossío], responent a la 

carta del 29 de novembre: està molt contenta del seu interès pel tema de les blondes i 

la posarà en contacte amb una persona que també hi està interessada. Es diu Raquel 

García Navarro de Fortuny. 

- Tres cartes manuscrites de Raquel García Navarro de Fortuny a Francesca 

Bonnemaison de Verdaguer: fan referència a l‟assumpte de les blondes. 

- Exposició Monogràfica de Puntes i Vanos. Paper imprès amb l‟anunci d‟aquesta 

Exposició organitzada pel Foment de les Arts Decoratives, amb la cooperació de 

l‟Institut de Cultura i Biblioteca Popular per a la Dona. Dotze fulls mecanografiats 

amb la descripció de les peces de l‟Exposició: mantellines, pollites, mocadors, 

estovalles, etc. 

 

6C-47/18: Llibreta. Llibreta petita amb notes diverses. 

 

6C-48 Documentació d’Organitzacions afins a l’Institut. 

 

6C-48/1: Associació de Cultura de la Dona Reusenca. 

- Paper solt manuscrit: Fundació març 1928. 

- Setembre 1929. Reus. L’Obra feta. L’Obra a fer. Opuscle imprès que conté el que 

s‟ha fet durant el curs 1928-1929. 15 pàgines. 

- Tres separates que corresponen a les pàgines 12 a 15 de l‟0puscle anterior. Contenen 

una foto de la biblioteca, les classes, etc. 

- 13 febrer 1930. Associació de Cultura de la Dona Reusenca. Conté diversos escrits i 

un article per atreure les nenes a l‟Associació de Cultura de la Dona Reusenca titulat 

“Deixeu que els nens vinguin a mi” i firmat per Aurèlia. 

- 21 setembre 1930. Associació de Cultura de la Dona Reusenca. Conté diversos escrits 

i la sardana “Vilafranca” de M. Dolors Calvet, de Cultura de la Dona de Vilafranca del 

Penedès 

- 22 octubre 1930. 
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- Associació de Cultura de la Dona Reusenca. Conté diversos escrits i un titulat ”Els 

treballs femenins a Suïssa”, dedicat a les simpàtiques amigues de l‟Institut de Cultura 

de la Dona Reusenca i firmat per J. Llorens, de Vilafranca del Penedès. 

- Setembre 1934. Reus Cultura de la Dona Reusenca. Escoles. Conté el programa del 

curs 1934-35. Full doble. 

- Reus. Full mecanografiat que anuncia una excursió a Reus per correspondre a la visita 

que els va fer l‟Institut de Cultura de la Dona Reusenca. 

 

6C-48/2: Institut de Cultura Femenina de Vic i Comarca. 

- 17 març 1933. Vic. Institut de Cultura Femenina: presentació de les finalitats de 

l‟Institut. Full imprès. També s‟anuncia una conferència de Francesca Bonnemaison, 

vídua Verdaguer, en la que explicarà el seu organisme i funcionament. Serà el dia 25 

de març al Saló-Teatre de l‟Orfeó Vigatà. Cinc exemplars iguals. Firma: la comissió 

organitzadora. 

- 25 març 1933. Tres fulls manuscrits amb la presentació de la persona de Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer. 

- Institut de Cultura Femenina de Vic i Comarca. Conferència impresa de Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer. Dos exemplars. Un exemplar ciclostilat I un altre 

similar. 

- 18 març 1933 Vic. Gazeta de Vic: Institut de Cultura Femenina. Reproducció del 

text de presentació de les finalitats de l‟Institut. 

- 24 març 1933. Vic. Gazeta de Vic: Dos escrits sobre l‟Institut de Cultura Femenina 

firmats per R. R. A. i Ramon Bach i Planell. 

- 24 i 26 març i 1 juny 1933. Vic. Gazeta de Vic: Tres notícies referents a l‟Institut de 

Cultura Femenina i un text firmat per Maria E. de Genís. 

- 6 maig 1933. Vic. Gazeta de Vic: Reprodueix la conferència de Francesca 

Bonnemaison, vídua Verdaguer, per presentar l‟Institut de Cultura Femenina. 

- 3 juny 1933.Vic. Gazeta de Vic: dos textos de l‟Institut de Cultura Femenina. Un 

firmat per R. M. de V. 

- 6 juny 1933. Vic. Gazeta de Vic: Solemne inauguració de l’Institut de Cultura 

Femenina de Vic i comarca. Ressenya de la diada. Firma: R. 

- 23 març 1933.Vic. Plànol de les obres del local destinat a la Cultura de la Dona i cost 

dels treballs de distribució i acabament de local. Vídua de Josep Roura, constructor 

d‟obres. 

- 4 juny 1933. Vic. Institut de Cultura Femenina de Vic i Comarca. Targeta invitació 

a l‟acte d‟inauguració i programa. 

- 4 juny 1933. Vic. Dos recordatoris de la inauguració amb una imatge de la Verge i una 

oració de Sant Bernat. 

- 4 juny 1933. Vic. Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. Qüestionari: 

dades informatives de l‟Institut de Cultura Femenina de Vic i Comarca: finalitat, 

activitats, classes,etc. Firma autògrafa de C. Rierola de Serra, secretària. 

- Organització interna de l’Escola: Disset fulls mecanografiats que contenen: graus, 

horaris, assignatures, etc. Vint i sis fulls manuscrits amb el mateix tema de la 

organització interna de l‟Escola. 

- Projecte de Reglament General de l’Institut de Cultura Femenina. Tres fulls 

mecanografiats: normes de les sòcies, del Consell Directiu, del Consiliari, del Cos 

Consultiu, de les Juntes Generals i dels Càrrecs del Consell Directiu. 
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- Institut de Cultura Femenina. Reglament de classes. Tretze fulls mecanografiats. 

Quatre fulls mecanografiats amb el programa de classes, assignatures i actes 

complementaris per als diumenges. 

- Institut de Cultura Femenina de Vic i Comarca. Full imprès amb l‟horari de 

classes. 

- Institut de Cultura Femenina de Vic i Comarca. Full imprès amb l‟objectiu de la 

Institució. Les sòcies són Protectores o Numeràries. Ensenyament, classes, etc. 

- Institut de Cultura Femenina de Vic i Comarca. Full imprès amb les classes 

generals, especials, particulars, batxillerat, classes de cuina, etc.  

- Institut de Cultura Femenina de Vic i Comarca. L‟Institut de Cultura organitza per 

al proper curs 1933-34, unes classes destinades a les noies que viuen a fora de la 

ciutat. Full imprès. 

- 1 octubre 1933. Institut de Cultura Femenina. Imprès amb l‟acte inaugural del curs 

1933-34. 

- 17 desembre 1933. Institut de Cultura Femenina. Imprès amb el programa del 

festival reglamentari a càrrec dels germans Serra Bardolet i recital de cançons pel 

tenor Joan Blancafort. 

- 18 febrer 1934. Vic. Institut de Cultura Femenina. Imprès amb el programa del 

festival reglamentari de febrer: representació de “L‟Esgarriada” a càrrec de la secció 

de senyoretes del Centre Catòlic de Taradell. 

- 17 juny 1934. Vic. Institut de Cultura Femenina. Imprès per convidar a la festa del 

primer aniversari de la fundació. Programa. 

- 21 juny 1934. Un full manuscrit amb qualificacions de noies de Vic. Tampó de 

l‟Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. 

- Tres fulls manuscrits amb factures. Fetes per Montserrat Riera, Concepció Alibés i 

Antònia Serra Pujol. Tampó de l‟Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. 

- 2 juliol 1934. Vic. Institut de Cultura Femenina de Vic i Comarca. Curs 1933-34. 

Memòria: opuscle imprès de 12 pàgines. 

- Curs 1934-35. Institut de Cultura Femenina de Vic i Comarca. Full imprès amb 

l‟horari de classes del proper curs 1934-35. 

- 3 i 5 març 1935. Vic. Institut de Cultura Femenina. Imprès amb el programa del 

Festival a càrrec de les sòcies de l‟Institut. 

- 9 juny 1935. Vic. Institut de Cultura Femenina de Vic i Comarca. Dos impresos 

invitació a la Festa de Pentecosta en el segon aniversari de la fundació de l‟Institut i en 

obsequi a la seva impulsora senyora vídua Verdaguer. Programa. 

- 9 juny 1935. Vic. Full decorat a mà per Núria Arumí, amb el menú de l‟àpat en 

obsequi de la vídua Verdaguer, en el segon aniversari de la fundació de l‟Institut de 

Cultura Femenina de Vic Comarca. Conté diverses signatures autògrafes en l‟anvers i 

el revers. I una targeta de Ventura Carreras 

- Curs 1935-36. Barcelona. Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. 

- Acta dels exàmens de Teneduria de Llibres i notes de les alumnes. Firma autògrafa de 

la secretària Vicenta Carreras, la presidenta i professora de l‟Institut de Cultura de Vic 

i Comarca, el president del Tribunal i la presidenta de l‟Institut de Cultura. 

- 30 juny 1935 . Vic. Institut de Cultura Femenina de Vic i Comarca. Memòria del 

curs 1934-35. Vuit fulls mecanografiats. 

- 1 0ctubre 1935. Institut de Cultura Femenina de Vic i Comarca. Curs 1935-36. 

- Full imprès amb l‟Ensenyament General i Ensenyament Especial. 

- 1935. Objectes rebuts amb motiu de l‟arbre de Nadal, any 1935. Doble full imprès. 
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- 23 i 25 febrer 1936. Vic. Institut de Cultura Femenina. Programa imprès del 

Festival a càrrec de les sòcies i alumnes de l‟Institut. 

- 25 març 1936. Igualada. Cultura Femenina. Full manuscrit amb el nom de la 

Institució, data de fundació, finalitat de l‟obra, classes, etc. 

- Firma: la Junta. 

- Institut de Cultura Femenina. Programa del Festival reglamentari amb cançons, 

rondes i quadres plàstics, per la Secció de Rítmica i Plàstica de l‟Orfeó Rodenc. Doble 

full imprès. 

- Un full mecanografiat amb les classes i horaris del primer i segon curs. 

- Un full mecanografiat amb el nom de la senyoreta Ibáñez i els seus horaris i altres 

horaris de professors. 

- Un full mecanografiat amb l‟horari de classes nocturnes.  

- Classes de Tall i Confecció. Quatre fulls mecanografiats: tres cursos amb les lliçons. 

- Classes de brodat a mà. Un full mecanografiat: tres cursos. 

- Cosir, sargir i apedaçar. Un full mecanografiat: tres cursos. 

- Quatre fulls manuscrits dels cursos anteriors. 

- Quatre fulls manuscrits amb assumptes diversos. 

- Quatre fulls manuscrits amb una llista de noms.  

 

6C-48/3: Institut de Cultura Femenina. Sant Cugat del Vallès. 

- Setembre 1933. Sant Cugat del Vallès. Institut de Cultura Femenina. Full plegable 

amb la informació de l‟Institut de Cultura Femenina. 

- Full plegable que conté les condicions per ser soci. 

- Full plegable que informa els dies de visita de setembre i octubre. 

- Juliol 1933. Sant Cugat del Vallès. Institut de Cultura Femenina. Invitació a la 

inauguració oficial que serà el dia 30 de juliol. Programa. 

- Juliol 1933. Sant Cugat del Vallès. Institut de Cultura Femenina. Secció d’esbarjo. 

Representació teatral de “La Rosa Beneïda” 

- 8 setembre 1933. Sant Cugat del Vallès. Institut de Cultura Femenina. Secció 

d’esbarjo. 

- Festa de Natura: música, cor, rítmica i plàstica. 

- Setembre 1935. Sant Cugat del Vallès. Institut de Cultura Femenina. Secció 

d’Educació i Instrucció. Exposició de treballs. 

- 16 Setembre 1935. Sant Cugat del Vallès. Escoles Parroquials de Sant Cugat de 

Barcelona. 

- Informació general. 

 

6C-48/4: Biblioteca Femenina de Badalona, Montcada i Reixac i Sant Vicenç dels Horts. 

- Biblioteca Femenina de Badalona. Dos fulls mecanografiats: contenen menús de 

novembre i desembre i programa activitats de desembre a maig. 

- Desembre 1932. Montcada. Cinc fulls mecanografiats amb la història de l‟Institut de 

Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. 

- 1932. Montcada. A les dones de Montcada i Reixac. Full imprès on s‟informa de la 

possibilitat d‟organitzar una filial de l‟Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la 

Dona a Montcada. Firma: una Comissió de Dones de Montcada i Reixac. 

- 1 desembre 1932. [Sant Vicenç dels Horts]. Conferència - Conversa a càrrec de na 

Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer. El tema és: ”Necessitat de la Cultura de 

la Dona en el moment actual”. 
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- 18 desembre 1932. Barcelona. Benvolgudes sòcies de Cultura Femenina: la senyora 

Verdaguer no pot venir a donar la conferència-conversa, i ha delegat en el rector de la 

Parròquia mossèn Josep Duran Soler, que llegís unes quartilles que li ha fet arribar. 

Nou fulls mecanografiats. 

 

6C-48/5: Cultura Femenina Igualada. 

- 193... Cultura Femenina. Diversos impresos sense omplir: de subscripcions, de sòcia, 

de soci protector, etc.  

- Noia empleada! noia dependenta! noia menestrala! Imprès que informa de la 

creació de Cultura Femenina. 

- Cultura Femenina ha establert una Classe de Tall per a obreres domèstiques. Imprès. 

- Cultura Femenina. Invita a una conferència mèdica del doctor L. Ribó i Rius. 

Imprès. 

- Firma: la Junta. 

- Cultura Femenina. Obligació d‟assistir cada mes a una lliçó d‟Apologètica. Imprès 

- Abril 1934. Programa d’Ensenyament de Cultura Femenina. Assignatures. Imprès. 

- 1934. Cultura Femenina. Anunci d‟una conferència sobre Literatura, que donarà 

Angeleta Nunell Sayé. Imprès. 

- 3 maig 1935. Paper mecanografiat amb el que la senyoreta M. Nunell de Palmés invita 

a la reunió reglamentària del dia 4. 

- 16 maig 1935. Igualada. Cultura Femenina. Anunci d‟una conferència de Joaquim 

M. de Nadal, sobre “Una Cultura nova, per unes Forces Noves”. Imprès 

- 10 maig i 3 juny 1934. Cultura Femenina. Secció Excursionista i Gimnàstica. 

Ressenya de les excursions efectuades al Bosc de Can Roca els dies 10 de maig i 3 de 

juny, escrites per alumnes. Imprès  

- Targeta de Maria Creus, professora de francès al col·legi de la Divina Pastora. 

- Direcció manuscrita de Trinidad Tolosa. 

- Cultura Femenina. Curs 1835. Horari dels cursos. 

- 1 Octubre 1934. Diari d’Igualada. Cultura Femenina. Curs 1934-35. Assignatures i 

horaris. 

- 8 febrer 1935. Diari d’Igualada. Informa d‟una classe de cuina i de la conferència 

d‟Apologètica que donarà el pare Belart. 

- 8 març 1935. Diari d’Igualada. Informa d‟una classe de cuina i la lliçó d‟Apologètica 

que donarà el pare Bonaventura Belart. 

- 1 juny 1935. Diari d’Igualada. Cultura Femenina i les seves activitats. Ressenya 

d‟una visita cultural a Barcelona. 

- 18 juny1934. Diari d’Igualada. Inauguració oficial de Cultura Femenina 

d’Igualada. 

- Ressenya de l‟acte. 

- 19 gener 1935. Diari d’Igualada. Cultura Femenina. Resum de la “ Conferència 

dedicada a les mares de família” donada per el reverend Enric Ejarque. 

- Juliol 1935. Diari d’Igualada. Cultura Femenina. Memòria 1935. La Memòria està 

firmada per Maria Nunell de Palmés, sots presidenta. 
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6C-48/6: Centre de Cultura Bonmatí. 

- 1935. Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. 

- Qüestionari amb les dades del Centre de Cultura Bonmatí de la província de Girona, 

fundat el dia 23 de setembre de 1934 Full mecanografiat amb les respostes 

manuscrites. Firma autògrafa de la presidenta, Ana Maria Torras de Benavent. 

- 19 maig 1935. Senyora: Escrit mecanografiat dedicat a Francesca Bonnemaison, 

vídua Verdaguer, en oferir-li el plançó de la seva obra. 

- 19 maig 1935. Tres fulls mecanografiats que presenten el Centre de Cultura de 

Bonmatí i reten un homenatge de gratitud a Francesca Bonnemaison, vídua 

Verdaguer, present a l‟acte.  

- 5 maig 1935. A Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, en ocasió de la seva 

visita al Centre de Cultura de Bonmatí el 19 de maig de 1935. Full mecanografiat 

amb una poesia record de la visita. 

- 18,19, 20 maig 1935. Visita de la senyora vídua Verdaguer al Centre de Cultura 

de Bonmatí. Dos fulls mecanografiats amb dos itineraris diferents. 

- Excursió a Barcelona. Itinerari. Full mecanografiat. 

- 13 febrer 1936. Barcelona. Centre de Cultura Bonmatí. Carta mecanografiada d‟Ana 

Maria Torras de Benavent dirigida a la presidenta de l‟Institut de Cultura, per retornar 

el qüestionari que els han enviat i regraciar que els han reconegut com una de les 

filials de l‟Institut. Firma autògrafa d‟ Ana Maria Torras de Benavent. 

 

6C-48/7: Agrupació de Cultura de la Dona. Vilafranca del Penedès. 

- 7 Abril 1935. Agrupació de Cultura de la Dona. Anunci d‟una conferència sobre 

“Alimentació de l‟Infant” a càrrec del doctor Domènech Sabater Girona. 

- 1935-36. Agrupació de Cultura de la Dona. Vilafranca del Penedès. Programa del 

curs 1935-36. 

- 10 gener 1936. Festival d’Art a benefici de la IIIa Campanya del Segell Pro 

Infància. Festival de cançons, danses i jocs d‟infants per a les nenes de la classe 

d‟educació musical de l‟ Agrupació de Cultura de la Dona de Vilafranca del Penedès. 

Programa. 

- Agrupació de Cultura de la Dona. Anunci d‟una lliçó de cuina. 

 

6C-48/8: Centre Avenç. Esplugues de Llobregat. 

- Novembre 1932. Esplugues. Centre Avenç. Esplugues. Curs 1932-33. Programa 

General d‟Activitats. Doble full imprès. 

- Novembre 1932. Centre Avenç. Esplugues. Acte inaugural de les activitats del curs 

1932-33. Full imprès. 

- 4 juny 1933. Esplugues. Centre Avenç. Magne Festival de rítmica i plàstica. 

Programa. Full imprès. 

- 21 setembre. Esplugues. Centre Avenç. Festival de rítmica i plàstica de la Festa 

Major. Programa. Doble full imprès. 

- 16 novembre 1933. Esplugues. Centre Avenç. Acte inaugural de les activitats del nou 

curs 1933-34. Full imprès. 

- Novembre 1933. Esplugues. Centre Avenç. Curs 1933-34. Programa general 

d‟activitats. Doble full imprès. 

- Quatre fulls mecanografiats amb la conferència d‟inauguració de curs donada per 

Maria Sandiumenge. Firma autògrafa de Maria Sandiumenge. 
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- Un full mecanografiat que conté diverses notes sobre primers auxilis, benatges, 

diferència entre sèpsia i antisèpsia, cataplasmes, etc. 

 

6C-48/9: Escola Municipal d’Arts i Oficis de Manresa. 

 

- 21 octubre 1926. Manresa. Full mecanografiat que conté el resultat del concurs per la 

provisió de la càtedra de Tall i Confecció de l‟Escola esmentada. El guanya Rosa 

Valldeperes. Tampó de l‟Escola Municipal d‟Arts i Oficis, Agricultura i Indústria de 

Manresa. Firmes autògrafes de Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer, Mercè 

Valls i tres més. 

 

6C-48/10: Colònia dels Anglesos de Borgonyà. 

- 22 gener 1933. Colònia de Borgonyà. Honorable senyora Verdaguer i senyores 

acompanyants. Escrit manuscrit de les Filles de la Verge de Borgonyà en la 

presentació del dinar de germanor dedicat a la senyora Verdaguer, en la seva visita 

mensual. Quatre fulls. Tres menús iguals. 

- 22 gener 1933. Colònia Borgonyà. Fotografia amb un grup de Filles de la Verge de 

Borgonyà, assistents a la lliçó de Tall donada per Mercè Valls, professora de l‟Institut 

de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. 

- 22 març 1933. Colònia de Borgonyà. Aplec de Borgonyà. Programa del Festival de 

Cultura organitzat per les Filles de la Verge de Borgonyà. Imprès. Quatre fulls 

manuscrits presentant l‟acte i firmats per Adelina Lloret. 

- 26 març 1933. Sra. Verdaguer. Dos fulls manuscrits per ofrenar un ramell de flors a 

la senyora Verdaguer. Firma manuscrita de Roser Vilalta. 

- 14 maig 1933. Honorable senyora Verdaguer. Manuscrit en agraïment per les visites 

mensuals de la senyora Verdaguer a La Colònia i per la diada i actes oferts juntament 

amb els professors. Set fulls. Firma manuscrita de Lucinda Pérez. 

- 14 maig 1933. Llista mecanografiada de les senyoretes que acompanyaren a les noies 

de la Colònia de Borgonyà i visites que feren. 

- Un full manuscrit de la Colònia de Borgonyà amb noms diversos. 

- Un sobre manuscrit de la Agència El Rayo de Torelló: li escriu al transportista que 

porti la carta que hi ha a l‟interior, amb urgència. 

 

6C-48/11: Estranger. 

- 1921-1922. Pinelands. Pinelands. Summer Camp for Girls. Opuscle que presenta un 

Camp d‟Estiu per a noies. El lloc està situat als peus de les White Mountains amb 

vistes al llac Squam. Per informació: Miss Maria L. Dalton. Pinelands, Centre Harbour 

P.O., New Hampshire. Ajudants: miss Muñoz i miss Inés Muñoz. Anglès. 16 pàgines. 

Conté alguna fotografia. 

- 1923 - 1924. Harper Adams Agricultural College. Newport. Salop. Opuscle imprès 

de 44 pàgines. Conté també fotografies. És una Escola d‟Agricultura anglesa fundada 

per Thomas Harper Adams.(1816-1892)  

- Novembre 1926. La Revue du Bureau. Revista mensual editada a París. Conté: 

organització, mecanografia, ensenyament tècnic, comptabilitat, esteno - dactilografia, 

llengües, secretariat comercial. 

- 25 maig 1928. Brussel·les. Commission Internationale de l’Éducation Familiale. 

Carta mecanografiada dirigida a Francesca Bonnemaison , invitant-la a assistir a les 

reunions preparatòries del Congrés Internacional que tindrà lloc a Bèlgica l‟any 1930. 
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Firma: P. de Vuyst. Adjunta el prospecte de les reunions internacionals que seran el 

dia 30 i 31 d‟agost a Berna. Vuit pàgines impreses amb el programa. 

- 1928. Lyon. L’Éducation de l’Enfance. Opuscle de trenta dos pàgines impreses. 

L‟autor és le Père de Maillardoz, S. J. Dedicatòria manuscrita de l‟autor i targeta 

personal. 

- 1931. Leipzig. Anzeiger für Botanik und Zoologie. Leipzig. Tres opuscles impresos 

enviats a Francesca Bonnemaison, vídua Verdaguer. 

- 1938. Londres. Routledge. Autumn Books 1938. Kegan Paul. Opuscle imprès de 40 

pàgines. Conté recensions de llibres de ficció, biografies, general, llibres de nens etc. 

- Fulletó de propaganda imprès de l‟Escola de Mestresses de casa Hortènsia a 

Lausanne. Conté fotografies. 

 


