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Documentació diversa de Joaquim Bonet i Vinyals – Miquel 
Bonet Amigó 

 
 

Informació general | Documents inclosos 
 

 
Informació general  
Joaquim Bonet i Vinyals (Sant Gervasi de Cassoles, 1822 – Barcelona, 1887). 
Cofundador de l’Institut Industrial de Catalunya (1848). 
Fou professor de matemàtiques (1850) i secretari (1851) i director (1869) de 
l’Escola Nàutica de Barcelona. També ensenyà a l’Escola Industrial i fou 
membre de l’Acadèmia de Ciències de Barcelona (1866). S’interessà per 
problemes d’instrucció popular i participà (1864) en la comissió encarregada pel 
Col·legi de l’Art Major de la Seda, del qual fou president, de conferenciar amb el 
ministre de finances per tal de resoldre la crisi fabril del Principat. Publicà 
diversos tractats i memòries sobre temes d’astronomia i trigonometria.  
 
Creador: CRAI. Procés Tècnic 
Títol: Documentació diversa de Joaquim Bonet i Vinyals – Miquel Bonet Amigó 
Descripció física: 3 carpetes 
Ubicació: Biblioteca de Física i Química 
Nota d’abast i contingut: Documentació diversa de Joaquim Bonet i Vinyals. 
Documentació professional (esborranys d’estudis) i personal (inclou 5 cartes). 
S’inclou també uns apunts de química del seu fill Miquel Bonet i Amigó  
Procedència: Donatiu 
 

Documents inclosos  
Ms. 2137. Joaquim Bonet i Vinyals. Manuscrits i lliçons 

• Curs de química orgànica. Programa (f. 1-77)  

• Borradores definitivos d’un estudi sobre raó i fe (f. 78-139) 

• Escuela atomista.  (f. 141-164) 

• Roger Bacon. Conclusión de la Filosofía escolástica (f. 167-176)  
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• Luis Vives. Descartes. Gassendi. Leibnitz (f. 179-211)   

• Hegel. Filosofía materialista (f. 212-217)  

• Cosmología de Santo Tomás (f. 220-225)  

• [Elements de física i química] (f. 227-259) 

 

Ms. 2138. Joaquim Bonet i Vinyals. Documentos de quintas y hojas de 
servicios 

• Hojas de servicios. 2a copia (1822-1877)  

• Hojas de servicios. 1a copia (1842-1877) 

• Documentos de liquidación de sueldo (1851-1880) 

• Cartes  

o Andreu Anguera Masdeu. A mi caro profesor D. Joaquín Bonte y 
Vinyals. 30 maig 1868 

o Iscle Valls [Vallés?]. Carta a Joaquim Bonet Vinyals. 8 febrer 1878 

o Simon Tormes. Discurs de gràcies en nom dels alumnes del 1r 
curs de matemàtiques de la Escola Naval al professor Joaquim 
Bonet al final de curs. 31 maig 1878 

o Enric Font. Carta excusant-se per no haver pogut assistir a l’acte 
de final de curs. 31 maig 1878 i esborrany de la resposta 

o Los deixebles del segon curs de Nàutica de Barcelona a son 
digne professor D. Joaquim Bonet y Vinyals 

• Miquel Bonet Amigó. Diversos documents universitaris d’ajudant de 
càtedra, substitucions, habilitació. (1876-1892) [és fill de Joaquim Bonet i 
Vinyals] 

 

Ms. 2136. Miquel Bonet Amigó. Apuntes de química 
 

• Apunts de química anys 1874-75 – Apunts dels cursos acadèmics 
1873/1874 i 1874/1875 de final de curs. Extracte de les explicacions del 
catedràtic M. Maisterra. Tom 1. Química inorgánica (128 p.) – Tom 2. 
Química orgánica (258 p.). Tot en una carpeta 
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