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Continuant amb la publicació de documents de la guerra 
civil a la Selva del Camp, avui presentem la continuació 
de  les  confiscacions  de  béns  eclesiàstics  que  féu  el 
comitè revolucionari local l’agost de 1936 (veure número 
anterior  pel  que fa  a l’apropiació  del  convent  de  Sant 
Rafael).  L’original  es  conserva  a  l’arxiu  municipal.  Es 
tracta de l’inventari de l’escola per a nens de Sant Agustí. 
El  material  inventariat  palesa  l’elevada  qualitat  de 
l’ensenyament  impartit  en  aquest  centre  pels  pares 
claretians, i del qual donen fe amb enyorança tots els qui 
tingueren  la  sort  d’assistir-hi,  ja  que  obtingueren  uns 
fonaments sòlids per a la seva vida.

Estat de l’edifici: 
La  part  referent  a  les  escoles  està  en  bon  estat  de  
conservació a excepció d’una classe, la més petita de les  
tres que ja estave inutilisada puig el sostre no reuneix les  
degudes condicions de seguretat, aqueixa classe situada  
al mig de les altres dugues té unes dimensions de 7,55  
de llarg  per 7 d’ample i uns 4,5 d’alt metres; de les altres  
dugues classes l’una té unes dimensions  de 10 metres  
de llarg per 7 d’ample per uns 4,5 metres d’alt.  L’altre  
classe les seves dimensions són  de 12 metres de llarg  
per 7 metres d’ample per uns 4,5 metres d’alt.  Aqueix  
cos d’edifici està rodeixat de uns patis molt adients per  
esbarjo dels infants. A la part ponent queda una petita  
habitació  anexa  a  l’escola  molt  adient  per  a  sala  de  
professors.

Mobiliari escolar:
Consta  de  44  taules  bipersonals  (88  alumnes)  en  

3



perfecte  estat  de  conservació,  dugues  taules  per  a  
mestre amb llurs seiens i tarima, 10 seients (cadires), 14  
mapes (dos d’Espanya en relleu i construïts en guix), 6  
pissarres, 5 armaris, un rellotje de paret, 7 penja-robes,  
43 tinters, 1 plànol de Reus, 1 cuadre de geometria, 1  
plànol  de  la  Selva,  1  armonium,  1  cuadre  de  termes  
geogràfics, 13 bancs, 6 taules bipersonals en bon estat, i  
una escala, 3 aparells de mecànica, 2 esferes terrestres.

Material escolar no fungible:
Dugues coleccions incompletes  de cossos geomètrics,  
una colecció de vistes ficses, un camaleon tricornis de  
l’Isla de Fernando Poo, un esteroscopi, una màquina de  
vapor,  una  capsa  de  material  Montessori  per  
ensenyament de trencats, un abecedari Montessori, una  
impremte,  diverses banderes catalanes i  espanyoles,  i  
diverses eines per a treballs manuals.

Material escolar fungible:
Cartipàs sistema  Edelvives, número 2-56, Núm. 3-64,  
Núm.  4-88,  Núm.  5-24,  Núm.  6-4.  I  en  total  273  
exemplars. 
Cartipàs sistema F.T.D. del Número 6-7, del Núm. 8-2,  
del Núm. 9-2, en total 11 exemplars. 
Cartipàs sistema D.Carles Gotic, del número 20-25, del  
Núm. 21-31, del Núm. 22-18, en total 74 exemplars.
Caligrafia d’adorno. Del  número 1-5, del núm. 2-4, del  
núm. 3-8, en total 17 exemplars.
Caligrafia  D.Carles.  Núm.  13-33,  del  núm.  14-21,  del  
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núm. 15-17, del núm. 16-13 en total 84 exemplars.
Cartipàs català, 5 exemplars.
Escriptura vertical graduada, 6 exemplars.
El meu cartipàs, 6 exemplars.
Escriptura vertical (sistema Mustera) 9 exemplars.
Cartipàs D. Carles del número 12 inglesa, 6 exemplars.
Cartipàs D. Carles del número 6 vertical, 5 exemplars.
Cuaderns de varis autors d’escriptura, 16 exemplars.
CARTIPASOS EN TOTAL 543 exemplars.

Àlbum geogràfic Cosmos, 43 exemplars.
Problemes d’aritmètica, 52 exemplars.
Dibuix d’infans, 12 exemplars.
Llibretes tamany grant, 141.
Dibuix sistema J.F. Miro, 47 exemplars.
Dibuix lineal sistema Corrubi, 36 exemplars.
Dibuix Catalunya, 6 exemplars.
Llibretes tamany petit, 18 exemplars.
Silabari modern, 6 exemplars.
Llibretes de butxaque, 6 exemplars.
Capses llapisos de colors, 6 exemplars.
Compasos, 5.
Mangos, 41.
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Llapisos d’adorno, 4.
Cuaderns per dictat, 50 exemplars.
Curs d’aritmètica sistema Corrubi, 24 exemplars.
Problemes de geometria, agrimensura, sistema Montia,  
34 exemplars.
Problemes d’aritmètica,  geometria,  del  núm. 3 sistema  
Coscollano, 25 exemplars.
Curs d’aritmètica sistema Corrubi, 22 exemplars.
Secció instructiva (geografia), 67 exemplars.
Secció instructiva (tamany petit), 12 exemplars.
Carpetes, 5 exemplars.
El bon company, 4 exemplars.
Colecció de models de dibuix, una.
Piçarres i piçarrins per nens, 9 de cada.
Regles graduades, 2.
Aparells per aument de figura, 2.
Regles de 0,40 m., 4.
Regles de 0,60 m., 4.
Esquadres, 2.
Capses carbó per dibuix, 22.
Jocs per a infans, 3.
Gomes d’esborrar, 5.
Fondos de piçarre, 7.
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Cuaderns varis d’aritmètica, 65 exemplars.
Capse de plumes per escriptura redondilla, 1.
Cèrcols i altres jocs per a infans.
Una colecció de regles i material geomètric.
Regles de 0,20 m., 5.
Jocs de dames, 4.
Joc de bitlles, 1.

Aqueix és l’estat actual de l’ex-convent de Sant Agustí  
incautat per aqueix Comitè a benefici de les Institucions  
del Poble, i per què consti firmem a la Selva a 25 d’agost  
de 1936.
Els delegats per aqueix Comité:
Andreu Roig, Carles Vallverdú i Josep M. Mallafré.

Article publicat a la revista  El Pont-Alt (La Selva del 
Camp)
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