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L’ACTIVITAT 

 
CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES. 

PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA. 
TASQUES REALITZADES PER LA PERSONA CONTRACTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

En el moment d’iniciar la contractació, en la fase de redacció del Pla de 

Pràctiques, l’Institut d’Estudis Empordanesos va manifestar la 

necessitat que tenia de poder comptar amb una persona de suport per a 

realitzar tasques de catalogació de la biblioteca i d’ordenació de l’arxiu 

de l’entitat, en especial de la donació de l’Albert Compte i Freixanet,1 

acceptada el mes d’agost de l’any 2014. Aquesta consisteix en una 

extensa biblioteca, d’uns 5.000 volums, i un arxiu, que conté 

documentació diversa, derivada tant de l’activitat professional d’Albert 

Compte com a geògraf i historiador, autor de diversos llibres i 

nombrosos articles, i personal, amb materials relacionats amb les seves 

inquietuds intel·lectuals i com a gran afeccionat als viatges, sinó també 

com a professor de batxillerat i autor de llibres de text, que va dedicr 

més 40 anys a la docència fins que es va jubilar a l’Institut Ramon 

Muntaner de Figueres l’any 1986, on ocupava la càtedra de Geografia i 

Història des de l’any 1956. 

 

La catalogació de la Biblioteca Albert Compte es va iniciar l’any 2015 i 

es va ajustar al sistema de Biblioteques Especialitzades de la Generalitat 

(BEG), a partir del programa Milenium. Des d’aleshores, i encara aquest 

any 2019, l’IEE ha contractat, amb fons propis, els serveis de 

diplomades en Biblioteconomia i Documentació per poder fer el catàleg 

seguint la normativa vigent. En una primera fase es varen arribar a 

registrar poc més de 1.800 llibres; en la segona, iniciada el setembre de 

2018, ho foren uns 350 llibres; i en la tercera, iniciada el gener de 2019, 

                                       
1 Albert Compte, mort el febrer de 2014, havia estat membre de la junta de l’IEE des 
de l’any 1964, vicepresident entre el 1964 i el 1991, i president des del 1990 al 1992, 
de manera accidental, fins a l’elecció d’Eduard Puig Vayreda. Veritablement fou, 
durant més de trenta anys, l’ànima de l’Institut d’Estudis Empordanesos, i es va 
ocupar, amb dedicació, no només a procurar el contingut científic de les publicacions 
que s’editaven sinó també a assegurar la continuïtat de la institució en moments 
difícils. 



 
 
 

 

està previst fer uns 650 llibres més. Un cop finalitzada aquesta fase es 

donaria per acabada la catalogació de les matèries més importants de la 

biblioteca Albert Compte: història, geografia, art i arqueologia. Resta 

encara per fer l’important volum de llibres de llengua i literatura, a més 

d’altres matèries que disposen d’un menor nombre de volums.  

 

TASQUES REALITZADES EN RELACIÓ A LA BIBLIOTECA I L’ARXIU 

ALBERT COMPTE 

La persona contractada pel SOC s’ha ocupat de realitzar les següents 

tasques a la biblioteca i l’arxiu del fons Albert Compte: 

 

Biblioteca 

• Simplificar la topografia del total de 1.800 llibres catalogats entre 

els anys 2015 i 2017. Aquesta era excessivament llarga i complexa, 

de manera que dificultava l’ordenació dels exemplars en els 

compactes de la biblioteca. Això ha comportat canviar els 

topogràfics de totes les etiquetes ja posades així com les entrades 

realitzades en el programa Milenium 

• Enganxar l’etiqueta amb el topogràfic als poc més de 1.000 llibres 

catalogats entre els anys 2018 i 2019, i s’ha donat suport a 

l’entrada d’aquests llibres al programa esmentat 

• Segellar tots els llibres amb el tampó que indica la procedència de 

la donació 

• Col·locar de forma adequada tota la biblioteca catalogada dins els 

armaris compactes. Aquesta ocupa els armaris 1/B, 2/C i 2/D 

• Ordenar totes les enciclopèdies així com les publicacions 

periòdiques, aquestes per ordre alfabètic i pel número de 



 
 
 

 

publicació. Aquests materials encara no s’han pogut catalogar i 

ocupen l’armari compacte 1/A 

• Ordenar la resta de llibres pendents de catalogació en els armaris 

compactes 3/E i 3/F, a l’espera que l’entitat disposi de nou fons 

per a contractar especialistes en biblioteconomia 

• Ajudar a les bibliotecàries en l’esporga dels llibres repetits i 

malmesos, i en arxivar tots aquells llibres que s’ha decidit no 

catalogar per no ser significatius  

 

Arxiu 

• Ordenar, classificar i comptabilitzar per països totes les guies de 

viatges i catàlegs de visites a museus i/o monuments, amb un 

total de 824 volums. Aquests s’han guardat en definitius i ocupen 

les caixes núm. 1 a 32 de l’Arxiu Albert Compte, dins l’armari 

compacte 5 

• Ordenar, classificar i guardar en definitius la resta de documents 

de tipus personal i professional. Aquets ocupen els definitius de 

les caixes núm. 33 a 40 de l’armari compacte 5, i 41 a 45 de 

l’armari compacte 1/A 

• S’ha elaborat el següent quadre de classificació: 

Guies de viatges / catàlegs de visites a museus i/o monuments 

CAIXA 1: Catalunya 

CAIXA 2: Catalunya 

CAIXA 3: Catalunya 

CAIXA 4: Catalunya 

 TOTAL: 118 guies 

CAIXA 5: Espanya 

CAIXA 6: Espanya 

CAIXA 7: Espanya 

CAIXA 8: Espanya 



 
 
 

 

CAIXA 9: Espanya 

CAIXA 10: Espanya 

CAIXA 11: Espanya 

CAIXA 12: Espanya 

 TOTAL: 211 guies 

CAIXA 13: Col·lecció guies de l’editorial Everest (Catalunya / Espanya) 

CAIXA 14: Col·lecció guies de l’editorial Everest (Catalunya / Espanya) 

CAIXA 15: França 

CAIXA 16: França 

CAIXA 17: França 

CAIXA 18: França 

 TOTAL: 138 guies 

CAIXA 19: Itàlia 

CAIXA 20: Itàlia 

 TOTAL: 52 guies 

CAIXA 21: Alemanya. TOTAL: 33 guies 

CAIXA 22: Portugal (7), Suïssa (2), Holanda (6) i Bèlgica (18). TOTAL: 33 guies 

CAIXA 23: Àustria (15) i Praga (19). TOTAL: 34 guies 

CAIXA 24: Anglaterra, Escòcia, Irlanda. TOTAL: 36 guies 

CAIXA 25: Suècia (22), Noruega (12), Dinamarca (5). TOTAL: 39 guies 

CAIXA 26: Hongria (8) i Bulgària (8). TOTAL: 16 guies 

CAIXA 27: Grècia (14), Iugoslàvia (2), Croàcia (1) i Malta (2). TOTAL: 19 guies 

CAIXA 28: Polònia (7), Andorra (1) i Israel (8). TOTAL: 16 guies 

CAIXA 29: Rússia (19) i Ucraïna (3). TOTAL: 22 guies 

CAIXA 30: Marroc/Tunísia/Egipte (22) i Turquia (1). TOTAL: 23 guies  

CAIXA 31: Estambul (15) Índia (6). TOTAL: 21 guies  

CAIXA 32: EEUU (3), Canada (3), Mèxic (2), Cuba (1), El Salvador (1), Brasil (3) i 

Xina (1). TOTAL: 14 guies 

 

Catàlegs d’exposicions del Museu de l’Empordà 

CAIXA 33: del volum núm. 1 al 60 (relació incompleta) 

CAIXA 34: del volum núm. 61 al 84 (relació incompleta) 

 

  



 
 
 

 

Fulletons d’exposicions d’art diverses 

CAIXA 35 

 

Arxiu fotogràfic 

CAIXA 36: àlbum núm. 1 

CAIXA 37: àlbum núm. 2 

 

Programes de festa major de diverses poblacions 

CAIXA 38 

 

Arxiu personal 

CAIXA 39 

CAIXA 40 

 

Arxiu/ biblioteca diversos 

CAIXA 41: exemplars d’El Patufet i El Cucut 

CAIXA 42: exemplars d’El Patufet 

CAIXA 43: mapes diversos (plegables) 

CAIXA 44: mapes diversos (plegables). Col·lecció de mapes Catalunya poble a poble 

i de l’Ed. Alpina 

CAIXA 45: exemplars d’Almanacs, revista Llegiu-me, revista Esplai, revista Was 

dàncing, revista D’ací i d’allà, Salvem l’Albera, Treball, Geografia del Canadà, 

Paranimfo i Vida escolar. 

 

TASQUES REALITZADES EN RELACIÓ A LA BIBLIOTECA I L’ARXIU 

TONY MONTAL 

L’any 1995 va ingressar el fons Tony Montal, durant el temps en què 

era president de l’IEE Eduard Puig Vayreda. Des d’aleshores aquest 

material havia quedat guardat dins les mateixes grans caixes de cartró 

amb què havia estat entregat. En fer el trasllat dels llibres i materials 

que hi havia en el magatzem, per tal de poder arranjar l’espai i col·locar 



 
 
 

 

els armaris compactes de la nova biblioteca, es va comprovar l’interès 

d’aquest fons, bàsicament de teatre. 

 

Tony Montal, actor i director, l’any 1951 va començar la seva tasca com 

a responsable del grup teatral de Figueres l’Elenco del Patronato, vinculat 

al Patronat de la Catequística, que va durar fins el 1959, any en què el 

grup es va traslladar al Casino Menestral i va canviar el seu nom pel 

d’Agrupación Teatral Arlequín, i va funcionar fins el 1976.  

 

Durant aquests 25 anys es varen estrenar a la ciutat un total de 56 

espectacles. Montal guardava curosament els guions que havia fet 

d’aquestes obres així com materials diversos, relatius a escenografies, 

música, fotografies, fulletons de programes i premsa. Una part d’aquest 

arxiu va ingressar a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà. A part 

d’aquestes obres, el fons en conté d’altres en les que el mateix Montal 

va participar o muntar, fins a la fi de la seva activitat l’any 1996, poc 

temps abans de morir. 

 

La persona contractada pel SOC s’ha ocupat de realitzar les següents 

tasques a la biblioteca i l’arxiu del fons Tony Montal: 

 

• Ordenar i catalogar tot el fons de teatre, per ordre cronològic i 

temàtic, en carpetes i subcarpetes d’arxiu, amb metodologia 

arxivística. Aquest ocupen els definitius de l’Arxiu Tony Montal de 

les caixes núm. 1 a 17 de l’armari compacte 5 

• Recopilar tot el material existent de cadascuna de les obres i 

ordenar-lo en classificadors, amb els corresponents separadors, 



 
 
 

 

que s’han fet imprimir expressament atès que l’arxiu de l’IEE no 

disposava d’aquests suport per l’arxiu  

• Elaborar una fitxa de registre amb el programa Acces, seguint el 

model proporcionat per Àngels Bernal, cap del Servei de 

coordinació de l’Arxiu Nacional de Catalunya, amb el suport 

Alfons Gumbau, actor i director de teatre, gran coneixedor de 

l’obra de Montal i autor del llibre dedicat al mateix: Arlequín o l’art 

de (fer) la comèdia,  publicat l’any 2010. Alfons Gumbau també ha 

col·laborat amb la identificació de les obres 

• Ordenar la biblioteca de l’autor, que compta amb diverses obres 

de teatre i manuals, i les revistes Primer Acto, Paris Theatre, i La 

hormiga de oro: Ilustración catòlica (diversos volums de les 

col·leccions, no completes). Aquesta biblioteca es troba a l’armari 

compacte 3/F, i resta per catalogar 

 

S’ha elaborat el següent quadre de classificació de l’arxiu: 

CAIXA 1: obres de teatre representades entre els anys 1953 i 1957. Materials 

diversos: guions, fulletons, premsa, música 

La herida del tiempo (J.B. Priestley) 

La torre sobre el gallinero (Vittorio Calvino) 

Llama un inspector (J.B. Priestley) 

La oración de Bernadette (Antonio Losada) 

Al llegar la noche (Emlyn Williams) 

Nuestra Ciudad (Thornton Wilder) 

CAIXA 2: obres de teatre representades entre els anys 1958 i 1959. Materials 

diversos: guions, fulletons, premsa, música 

Admirable Crichton (James Mathew Barrie) 

Las navidades de casa Bayard (Thornton Wilder) 

La muerte de un viajante (Arthur Miller) 

El emperador Jones (Eugène O’Neil) 

El zoo de cristal (Tennessee Williams) 



 
 
 

 

La visita que no tocó el timbre (Joaquín Calvo Sotelo) 

CAIXA 3: obres de teatre representades entre els anys 1960 i 1961. Materials 

diversos: guions, fulletons, premsa, música 

L’auca del senyor Esteve (Santiago Rusiñol) 

El telón cae en medio (Juan Francisco de Lasa) 

Tres sombreros de copa (Miguel Mihura) 

El cuarto lado del triangulo (Antonio Vilar, Juan Francisco de Lasa) 

Proceso a la vida (Jordi Ministral Macià) 

La hermosa gente (William Saroyan) 

CAIXA 4: obres de teatre representades entre els anys 1962 i 1975. Materials 

diversos: guions, fulletons, premsa, música 

El parque cierra a las ocho (Martín Iniesta) 

Un sombrero lleno de llúvia (Michael V. Gazzo) 

CAIXA 5: obres de teatre representades el 1976. Materials diversos: guions, 

fulletons, premsa, música 

La Rambla de les floristes (Josep Maria de Segarra) 

La piel de nuestros dientes (Thornton Wilder) 

Música en la noche (J.B. Priestley) 

La visita de la bella dama (Friedrich Dürrenmatt) 

Andorra (Max Frisch) 

El barret de palla d’Itàlia (Eugène Labiche) 

La bona persona de Sezuan (Bertolt Brecht) 

CAIXA 6: obres de teatre representades entre els anys 1981 i 1986. Materials 

diversos: guions, fulletons, premsa, música 

L’auca dels nens de Boadella (Josep M. Montalat, Tony Montal) 

Consumatum est (Manuel Pont i Bosch) 

Ritual de la religió catalana hiparxiològica (Francesc Pujols) 

Fulletons de diverses obres representades i retalls de premsa 

Los intereses creados (Jacinto Benavente) 

Los blancos dientes del perro (Eduardo Criado) 

Escuadra hacia la muerte (Alfonso Sastre) 

Huracán sobre el Caine (Herman Wouk) 

L’amor venia amb taxi (Rafael Anglada) 

Cuando las nubes cambian de nariz (Eduardo Criado) 



 
 
 

 

Crimen Perfecto (Frederick Knott) 

Un pueblo de papel (Alejandro Cuéllar Bassols) 

El hombre de la flor en la boca (Luigi Pirandello) 

Els savis de Vilatrista (Santiago Rusiñol) 

Mariscal (Ferenc Molnar) 

En la red (Alfonso Sastre) 

Seis personajes en busca del autor (Luigi Pirandello) 

CAIXA 7: obra Canigó (Jacint Verdaguer) 

CAIXA 8: obra Canigó (Jacint Verdaguer) 

CAIXA 9: obra Canigó (Jacint Verdaguer) 

CAIXA 10: obra Canigó (Jacint Verdaguer) 

CAIXA 11: obra Canigó (Jacint Verdaguer) 

CAIXA 12: obra Canigó (Jacint Verdaguer) 

CAIXA 13: obra Canigó (Jacint Verdaguer) 

CAIXA 14: obra El primer Nadal dels pastors (Rossend Fortunet) 

CAIXA 15: obres El Pessebre, L’estel de Natzaret (Ramon Pàmies) i Terra Baixa (Àngel 

Guimerà) 

CAIXA 16: obres diverses no representades per la companyia 

El puñal del Godo (José Zorrilla) 

La casa de Troya (Alejandro Pérez Lugín) 

El sombrero de tres picos (Pedro Antonio de Alarcón) 

Coba fina (Pedro Muñoz Seca, Pedro Pérez Fernández) 

Por algo será 

En Flandes se ha puesto el sol (Eduardo Marquina) 

El justiciero 

L’Eloi, ferrer de Figueres (Josep Ros Artigas) 

Quién es Georges Boris 

Cita con la muerte (Agatha Christie) 

Divina Carla 

El dia se hizo noche 

Petit Príncep (Antoine de Saint-Exupéry) 

Mare Paula en el somni 

La escuela 

Cyrano (Edmond Rostand) 



 
 
 

 

Déu borda 

Mosaic 

CAIXA 17: obres diverses no representades per la companyia.  

Pigmalió (George Bernard Shaw) 

La tia de Carlos (Brandon Thomas) 

Un bailarín de cuidado 

13 Rue Carlote 

Lecciones de buen humor 

El faro de las tormentas 

INRI. La passió de l’Empordà (Agustí Burgas) 

Material de la Venerable Confraria de la Bóta de Sant Ferriol. Diversos papers 

personals 

 

TASQUES REALITZADES EN RELACIÓ A L’ACTIVITAT DE L’INSTITUT 

D’ESTUDIS EMPORDANESOS 

En un principi estava previst ordenar i catalogar els llibres de la 

biblioteca de l’IEE, i introduir-hi les noves adquisicions, a ser possible 

en base al mateix programa Millenium, atès que el que es va emprar en 

el seu moment ja ha quedat obsolet i seria adient que també estigués 

dins la xarxa de les BEG. Aquesta tasca no ha estat possible atès que cal, 

en primer terme, disposar d’una bibliotecària per a entrar els llibres al 

programa. 

 

També s’havia previst actualitzar l’arxiu administratiu i històric de 

l’IEE, del que ja es va fer una primera ordenació l’any 2015 gràcies a la 

intervenció de l’arxivera de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà. Aquesta 

feina resta pendent, encara que l’administratiu que treballa a temps 

parcial per l’entitat la porta més o menys al dia. 

 



 
 
 

 

La persona contractada pel SOC s’ha ocupat de realitzar les següents 

tasques per l’IEE: 

 

• Repartir la biblioteca de l’IEE entre els armaris compactes 3/F i 

4/H, a l’espera de la seva ordenació i posterior catalogació 

• Donar suport a les tasques administratives, especialment en la 

gestió de correus i la presentació de documents, i col·laborar amb 

l’administratiu que treballa a la seu tots els dimarts i els dijous 

de 5 a 7h de la tarda 

• Realitzar tasques de secretariat durant el II Congrés de l’Espai 

Català Transfronterer, celebrat entre els dies 21 i 22 de març a les 

poblacions de la Roca de l’Albera (França) i Castelló d’Empúries, 

respectivament. Preparar el material d’entrega als participants, 

assistir a reunions i a les dues sessions del congrés 

• Assistir a la reunió de preparació del Congrés d’Homenatge de 

l’Eduard Puig Vayreda, que se celebrarà els propers 4 i 5 d’octubre 

• Donar suport a les matinals d’ordenació dels materials de l’IEE 

que realitza, periòdicament, la junta de l’entitat 

 

 

El seguiment i la tutoria de tots aquests treballs han anat a càrrec de la 

presidenta de l’entitat: Anna Maria Puig Griessenberger. 

 

S’ha comptat amb el suport i l’assessorament de la bibliotecària de la 

Biblioteca Pública de Figueres, Nati Vilanova, i de l’arxivera de l’Arxiu 

Comarcal de l’Alt Empordà, Erika Serna, que durant aquest temps ha 

continuat amb la tasca, ja iniciada l’any 2016, de digitalització del fons 

fotogràfic de la donació Albert Compte, que trobem catalogat com a 



 
 
 

 

Arxiu de Complement, Fons d’Associacions i Fundacions, del Quadre de Fons 

de l’ACAE, on també es troba el catàleg de l’arxiu de l’IEE entre els anys 

1957 i 2005.2 També hem comptat amb el suport i l’assessorament de 

l’arxivera de l’Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries, Marisa Roig. 

  

                                       
2 http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/alt_emporda/quadre_de_fons/  



 
 
 

 

REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE L’ACTIVITAT 

 

 
Cartell del programa a l’entrada de la seu 

 

 
Cristina Costa, jove contractada pel programa de pràctiques 

 



 
 
 

 

 

 
Treballs de catalogació de l’apartat de enciclopèdies i publicacions periòdiques 

 

 
Col·laboració d’Alfons Gumbau en la identificació del fons de Tony Montal 

 



 
 
 

 

 
Classificació i ordenació seguint la metodologia arxivística  

 

 
Model de carpeta confeccionat per a l’arxiu 



 
 
 

 

 
Armaris compactes que allotgen la biblioteca i l’arxiu de l’IEE 

 

 

 
Detall de la identificació de cada armari compacte 

 



 
 
 

 

 
Detall de la biblioteca del fons Albert Compte un cop catalogada i ordenada 

 

 
Altre detall de la biblioteca del fons Albert Compte 



 
 
 

 

 

Compacte que conté els arxius Albert Compte i Tony Montal 

 

 
Detall dels definitius, amb els frontals etiquetats, de la foto anterior 


