
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA DE 
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 de poder comptar amb una persona de suport per continuar 

amb la catalogació de la biblioteca Albert Compte i Freixanet i del seu 

arxiu personal i professional.1 Des de la recepció d’aquest important 

fons l’any 2014, ja es va començar amb la catalogació de la biblioteca 

l’any següent i es va optar per seguir amb el sistema de Biblioteques 

Especialitzades de la Generalitat (BEG), amb el programa Milenium. Des 

d’aleshores, i encara aquest 2020, l’IEE contracta anualment, amb fons 

propis, el serveis d’una diplomada en Biblioteconomia i Documentació 

per poder fer el catàleg seguint la normativa vigent. En una primera 

fase es varen arribar a registrar 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, s’han fet uns 660 llibres més. Finalitzada aquesta fase, 

s’ha donat per acabada la catalogació de les matèries relacionades amb 

la tasca professional d’Albert Compte: història, geografia, art i 

arqueologia. Per al 2020 està previst continuar amb les seccions de 

llengua i literatura, així com d’altres matèries diverses, aquestes amb 

un menor nombre de volums. 

 

També estava previst catalogar la biblioteca del fons de teatre de Tony 

Montal, que havia ingressat a l’IEE l’any 1995. En l’anterior pla de 

pràctiques (2018-2019) ja s’havia ordenat el fons i arxivat tot el 

material relatiu a les obres de teatre que conté. Tony Montal havia estat 

 
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. 



 
 
 

 

actor i director, i amb les seves companyies, al llarg de 25 anys, va 

estrenar un total de 56 espectacles a la ciutat.2 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. A part d’aquestes obres de teatre, el fons també en 

conté d’altres que el mateix Montal va muntar o, simplement hi va 

participar, fins a la fi de la seva activitat l’any 1996, poc temps abans 

de morir.  

 

Una de les feines més complexes previstes, per la seva magnitud, era la 

de posar ordre al fons de la biblioteca pròpia de l’IEE, que des del seu 

trasllat als armaris compactes havia quedat absolutament barrejada i, 

per tant, impossible de consultar. Així mateix encara no s’havien pogut 

incorporar les novetats que van arribant a la seu des que va deixar la 

junta l’antiga bibliotecària Maria Perxés. Resta, pendent de valoració 

econòmica, la catalogació de la biblioteca segons el programari actual, 

per tal que aquesta es pugi consultar dins la xarxa de les BEG.  

 

Encara sobre els fons de l’IEE, es precisava actualitzar l’ordenació de 

l’arxiu administratiu i històric de manera definitiva, tasca que resta 

pendent des de l’any 2015, quan es va catalogar tot el que hi havia en 

base al mètode arxivístic amb la col·laboració de l’Arxiu Comarcal de 

l’Alt Empordà. Aquesta catalogació es pot consultar al web de l’ACAE 

entre els fons de complement. 

 

 
2 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, que va funcionar fins el 1976. 



 
 
 

 

Finalment, es va demanar que la persona contractada pogués 

col·laborar en tasques diverses de suport al projecte de recerca que 

encapçala l’IEE des de l’any 2018. El juny d’aquest any la nostra entitat 

es va presentar amb el projecte La fundació de la parròquia de Santa Maria 

de Castelló d’Empúries (Alt Empordà). L’evolució dels edificis cultuals (segles 

VIII-XV), a la línia de projectes quadriennals de recerca en matèria 

d’arqueologia i paleontologia relatius al període 2018-2021, convocat 

pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a través de 

l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC). El projecte, que fou 

aprovat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris (AGAUR) i per la 

Comissió de Recerca d’Arqueologia i Paleontologia, compta amb el 

suport de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, el Museu d’Història de 

Catalunya i l’Institut Ramon Muntaner (IRMU).3 Les campanyes 

arqueològiques i els estudis que s’han fet fins ara estan generant 

materials i diversa documentació que treballen els diferents 

especialistes que formen part de l’equip que encapçala la investigadora 

principal, Anna Maria Puig, presidenta de l’IEE. Les referides tasques 

es porten a terme des de la mateixa seu de l’IEE així com en laboratoris 

i magatzems vinculats al projecte. 

 

Al marge de les tasques previstes, va sorgir la possibilitat que la persona 

contractada pogués donar suport a les activitats programades per la 

parròquia de Sant Pere de Figueres, en les que col·labora l’IEE, amb 

motiu de la celebració del Mil·lenari. La nostra entitat ha col·laborat en 

 
3 Aquest projecte té per objectiu l’estudi de l’evolució de la parròquia de Santa Maria 
de Castelló d’Empúries i de l’hàbitat que es va formar al seu voltant, amb antecedents 
dins el segle VIII. Però no només s’interessa pel marc socioeconòmic i històric en el 
que es va fundar i va evolucionar la parròquia sinó també en la reconstrucció del 
paisatge i l’entorn natural i geològic del lloc, elements que foren de cabdal 
importància en l’elecció de l’assentament. 



 
 
 

 

l’organització d’un cicle de conferències i en el suport al muntatge 

d’una exposició fotogràfica, i ho havia de fer també en el muntatge 

d’una exposició de materials històrics i d’objectes litúrgics, i en 

l’ordenació i la classificació de la biblioteca i l’arxiu parroquials. La 

situació per l’estat d’alarma per la crisi sanitària generada per la 

COVID-19 ha impedit celebrar alguns dels actes previstos pel Mil·lenari, 

entre els quals es trobava la segona exposició, al mateix temps que ha 

aturat els treballs a la biblioteca i l’arxiu de la parròquia. 

 

Malgrat la situació imposada per la crisi sanitària, la persona 

contractada ha pogut seguir treballant per l’IEE durant la segona meitat 

del mes de març, un cop finalitzades les vacances, i tot el mes d’abril, 

treballant des de casa. 

 

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 

• Precatalogar i donar suport a la bibliotecària contractada per l’IEE 

en les tasques de catalogació dels llibres d’una part del fons 

segons el programa Milenium 

• Etiquetar amb els topogràfics i segellar els llibres catalogats 

• Col·locar de forma adequada la part catalogada dins els armaris 

compactes 

 

  



 
 
 

 

Arxiu 

• Ordenar, documentar i arxivar el fons personal i professional 

d’Albert Compte, entre el que volem destacar els apunts de l’etapa 

d’estudiant, el material generat com a professor d’institut, sobre 

diversos actes en els que havia assistit o participat, els estudis 

meteorològics que realitzava i un important fons de premsa que 

recollia en relació als temes que eren del seu interès  

• Revisar, ordenar -per temes i etapes-, classificar i arxivar el fons 

de publicacions realitzades per l’autor. Destacar d’aquest fons 

tots els materials originals que es conserven relatius a la 

preparació les seves publicacions (articles als Annals de l’IEE, 

publicacions per a l’Ajuntament del seu poble, Castelló 

d’Empúries, articles per revistes i diversos llibres) 

• Guardar tot aquest fons en arxivadors definitius dins l’apartat 

d’arxiu dels armaris compactes 

• Complementar el quadre de classificació de tota aquesta 

documentació a continuació de la numeració iniciada en el 

contracte anterior (2018-2019). S’han incorporat les següents 

caixes: 

Fons personal i professional d’Albert Compte 

Caixa 46: etapa de professor I 

Caixa 47: etapa de professor II 

Caixa 48: etapa d’estudiant I 

Caixa 49: etapa d’estudiant II 

Caixa 50: etapa d’estudiant III 

Caixa 51: estudis meteorològics 

Caixa 52: estudis meteorològics 

Caixa 53: estudis meteorològics 

Caixa 54: cartografia de l’Alt Empordà, treballs de cartografia varis 

Caixa 55: cartografia carpeta IV, Articles Annals IEE 1963 – 1976 



 
 
 

 

Fons de publicacions d’Albert Compte 

Caixa 56: Annals IEE 1968-1984 

Caixa 57: Annals IEE 1985-1989 

Caixa 58: Annals IEE 1989-1991 

Caixa 59: Annals IEE 1993-1996 

Caixa 60: Annals IEE 1996-1998 

Caixa 61: Annals IEE 1999-2001 

Caixa 62: Annals IEE 2001-2002 

Caixa 63: Annals IEE 2005 

Caixa 64: Annals IEE 2005-Altres IEE 

Caixa 65: Publicacions per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries I (diverses; 

Homenatge a Blanch i Reynalt; Empuriabrava abans de convertir-se en 

Empuriabrava) 

Caixa 66: Publicacions per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries II (Guia turística 

de 1995: Castelló d’Empúries; El centre històric; Empuriabrava; Els aiguamolls de 

l’Empordà)  

Caixa 67: Publicacions Ajuntament de Castelló d’Empúries III (continuació) i  

altres publicacions (Figueras y Castellón de Ampurias durante la edad media; La 

revolución agrària en los siglos XVII y XVIII en las llanuras altoampurdanesas; La vida 

rural en las llanuras del altro ampurdán; L’Empordà, al fascicle de Geografia de 

Catalunya III de Solé i Sabarís) 

Caixa 68: Altres publicacions (Desviació del riu Muga i procés d’eixugament de l’estany 

de Castelló en les centúries XVII i XVIII; Sobre els límits de l’Empordà: el problema dels 

límits; Els límits del comtat d’Empúries; L’Empordà a finals de segle; La guerra de 

successió vista des d’un petit nucli rural empordanès) 

Caixa 69: Altres publicacions (articles a la revista El Salner – butlletí comtat 

Empúries; i assajos) 

Caixa 70: Premsa i premsa històrica 

 

  



 
 
 

 

TASQUES REALITZADES EN RELACIÓ A LA BIBLIOTECA I L’ARXIU DE 

L’INSTITUT D’ESTUDIS EMPORDANESOS 

 

Biblioteca 

• Ordenació de la biblioteca de l’entitat en els nous armaris 

compactes, segons el catàleg existent, iniciat per la bibliotecària 

Maria Perxés, i en base a la temàtica i alfabèticament. Inclou tant 

els llibres que ja estaven catalogats com les novetats no 

incorporades, que s’han precatalogat. Al respecte, s’ha seguit 

amb la numeració donada, que s’ha incorporat en paper dins el 

llibre, sense fer noves etiquetes, atès que restem a l’espera de 

canviar-ho tot per la numeració CDU actualitzada  

• Separació de les publicacions periòdiques de la resta de llibres: 

col·leccions de revistes, butlletins, catàlegs, etc.  

• Organització de les revistes per ordre alfabètic (i seguidament 

cronològic). S’han afegit aquelles que s’havien etiquetat amb el 

mateix sistema dels llibres, i que quedaven disperses dins la 

biblioteca 

• Guardar les revistes dins arxivadors definitius i incorporar-les a 

l’apartat d’arxiu dins els armaris compactes 

• Llistar les revistes i demés publicacions periòdiques en un arxiu 

Excel seguint el mateix ordre en què es troben als arxivadors. 

Estem parlant d’un fons de 196 revistes de temàtiques diverses 

• Els Annals, que és la principal publicació de l’IEE, s’ha ordenat a 

part, segons els números publicats 

 

  



 
 
 

 

Arxiu 

• Ordenar una part de l’arxiu de l’IEE que conté fulletons, octavetes 

i material divers relatiu a les activitats realitzades, i conservació 

dins arxivadors definitius 

• Digitalitzar part del fons d’Eduard Puig Vayreda que correspon al 

temps que fou president de l’entitat (1992-2007), material que 

ha estat cedit pel seu fill Oriol Puig Bordas. Consisteix en diversos 

articles de premsa i programes editats relacionats amb aquesta 

activitat, així com una interessant col·lecció de fotografies. 

Aquest fons s’ha inventariat en un document Excel on es 

relacionen les imatges digitalitzades amb cadascuna de les 

noticies i se’n detalla la informació. En aquest inventari també hi 

consta l’enllaç a les corresponent hemeroteques digitals 

 

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

D’ESTUDIS EMPORDANESOS 

• Actualitzar la base de dades de socis de l’IEE a través de trucades 

i correus electrònics als mateixos 

• Revisar els socis impagats i recopilar aquelles dades que 

mancaven o s’havien extraviat per poder fer una nova llista pels 

pagaments bancaris 

• Unificar l’arxiu de fitxes físiques dels socis 

• 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 

• Difusió d’informació sobre les activitats de l’Institut als socis, 

tant en format digital com per carta 



 
 
 

 

• Creació de la felicitació de Nadal dirigida als socis  

• Repartir de forma personal i a mà els Annals 2019 a una bona part 

dels socis de la ciutat, per a evitar despeses d’enviament, i 

controlar la tramesa a través de l’empresa de transport 

(comprovat més tard que els hagués arribat)  

• Realitzar tasques de secretariat i altres suports a diversos actes 

realitzats per l’entitat: Repensem l’Empordà, presentació dels 

Annals 

• Control i compra de material per la seu, l’arxiu de l’IEE i per a 

diversos actes que s’han dut a terme 

 

TASQUES REALITZADES EN RELACIÓ AL PROJECTE QUADRIENNAL DE 

RECERCA 

• Ajudar als especialistes en la classificació i l’inventari dels 

materials arqueològics procedents de la campanya realitzada 

l’any 2019 

• Donar suport a l’antropòloga durant el registre i la presa de dades 

de les restes humanes recuperades durant l’esmentada campanya 

 

TASQUES DE COL·LABORACIÓ AMB LA PARRÒQUIA DE SANT PERE DE 

FIGUERES EN MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL MIL·LENARI 

• Ordenació i precatalogació de la biblioteca per temes i en funció 

del mobiliari disponible. S’ha separat per moderna i antiga, i 

s’han creat diferents seccions (llibres d’història de Figueres, 

d’arquitectura i art, de religió i litúrgics o d’història de la religió 

cristiana). S’han posat cartel·les identificatives en els prestatges 

per facilitar la localització. No s’ha pogut completar el topogràfic 

ni el llistat Excel iniciat  



 
 
 

 

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 2005.4 També hem comptat amb el suport i l’assessorament de 

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

  

 
4 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 

 

 
Laura Planas Ferrer, jove contractada pel programa de pràctiques 



 
 
 

 

 
 

Treballs de suport a l’administratiu en la gestió de l’activitat de l’entitat 

 

 
 

Tasques de classificació i ordenació de l’arxiu en carpetes i arxivadors definitius 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ordenació de la biblioteca de l’IEE en els nous armaris compactes 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 
 

Ordenació d’una nova part del fons de la biblioteca de l’Albert Compte 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 
Ordenació de l’arxiu personal i professional d’Albert Compte 

 

 

 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Detall de l’armari compacte en el que es troba l’arxiu d’Albert Compte i part de 
l’arxiu de l’IEE, inclosa la col·lecció de revistes publicades 


