DESCRIPCIÓ DEL FONS DOCUMENTAL DEL CENTRE EXCURSIONISTA
TARRAGONA (1927 – 2016) SEGONS LA NORMA DE DESCRIPCIÓ
ARXIVÍSTICA DE CATALUNYA (NODAC)

1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
1.1. Codi de referència: CAT AHCT 04 05
1.2. Nivell de descripció: Fons
1.3. Títol: Centre Excursionista Tarragona
1.4. Data (es): data de creació i agregació: 1927 - 2016
1.5. Volum i suport: 1,6 metres lineals (16 capses)
367 fotografies
38 diapositives
1 VHS
1 CD – DVD
1 disquet
9 cartells
7 plaques commemoratives
5 plànols
1 mapa
2. ÀREA DE CONTEXT
2.1. Nom del productor: Centre Excursionista Tarragona
2.2. Història del productor:
El Centre Excursionista Tarragona, creat el 12 de setembre de 1972,
sorgeix de la fusió de dues associacions excursionistes. Del Grup
Excursionista Muntanyenc creat al 1923 i de l’Agrupació Excursionista
Ginesta del 1929. Totes dues entitats deixaren la seva activitat després de
la Guerra Civil però als anys 50 retornaren la seva activitat. Tot i així, val a
dir, que la primera agrupació que hi hagué a Tarragona fou la creada per
l’Ateneu Tarraconense de la Classe Obrera al 1895.
El primer president fou Julio Valderrama Espinosa i comptava amb 428
socis i el local es trobava al carrer de la Nau. El fet més important durant
aquest període fou la inauguració del refugi de la Figuera “Leandre Lerín”.
Durant la presidència de Josep Lerín que s’inicià al 1976 destaca la
reconstrucció del refugi d’Albarca i la creació del Grup Alpí. Al 1983 hi ha
una nova junta i la presideix Lluís Laborda organitzant la primera expedició
a l’Himàlaia. Jordi Aluja com a president a partir del 1985 es crea el Grup
d’Esplai per a nens de 7 a 16 anys, s’edita la revista El Full, dirigida per
Rafael López i es creen les seccions de la Natura, la del grup d’Escaladors i
el grup d’Esquí. A més a més, s’organitza la primera expedició a
l’Annapurna, pic de més de vuit mil metres i la qual serà la primera ascensió
a nivell estatal.

Entre finals dels anys vuitanta i principis dels noranta, hi ha canvis de
presidència. Primer Joan Soler i després Pedro García. Agafarà el relleu
Marga Aguilà que estarà al càrrec durant 20 anys. Durant el mandat de
Marga Aguilà es trasllada la seu social al carrer Sant Antoni M. Claret, on es
construirà un rocòdrom i s’editarà la revista Camins d’Aventura.
El Centre Excursionista Tarragona ha organitzat expedicions per tot el món,
com per exemple a l’Alt Atlas, al Marroc, als volcans de Mèxic, la serralada
de l’Himàlaia, l’Everest i el K2 entre d’altres. Per totes aquestes fites és tot
un referent per a la ciutat pel que fa al món de muntanya i l’excursionisme
en particular.
2.3. Història arxivística:
El fons documental es custodià sempre a les instal·lacions del Centre
Excursionista Tarragona. Tot i així, els membres de la Junta Directiva van
creure oportú cedir la documentació al Servei d’Arxiu i Documentació de
l’Ajuntament de Tarragona part del fons per a poder ser consultada i
estudiada pel públic en general.
Un cop transferida la documentació a les dependències de L’Arxiu es fa una
relació de la documentació on consten: la descripció, dates i signatura
topogràfica. Després de ser estudiada aquesta transferència s’elabora un
quadre de classificació propi per aquest fons.
2.4. Dades sobre l’ingrés:
L’ingrés del fons fou el mes de juliol de 2019. En aquest moment, la
documentació es va ubicar al dipòsit que té el Servei d’Arxiu i Documentació
de l’Ajuntament de Tarragona a l’avinguda Vidal i Barraquer, s/n, Magatzem
2 – Espai Tabacalera.

3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
3.1. Abast i contingut:
El fons s’estructura en cinc blocs: els Òrgans de Govern, l’Administració de
l’Entitat, la Gestió de l’Activitat, la difusió realitzada per part de l’entitat i
finalment l’Arxiu Fotogràfic.
En els dos primers apartats, és a dir, els Òrgans de Govern i l’Administració
es pot trobar la documentació de seva constitució, els estatuts, les actes, els
socis, etc. Per tant, la gestió interna de l’entitat. El gran gruix de la
documentació la trobem en el següent apartat, la Gestió de l’Activitat. Fa
referència a totes les activitats, excursions, ascensions, organitzacions
d’expedicions, etc. A continuació, totes les publicacions realitzades pel
Centre Excursionista Tarragona i finalment, es pot trobar un recull de
fotografies de l’entitat.

3.2. Sistema d’organització:
S’ha elaborat un quadre de classificació estructurat en 5 grans nivells on
reflecteix les funcions i les activitats del Centre Excursionista Tarragona. El
primer nivell mostra els Òrgans de Govern, la constitució de l’associació, els
estatuts, les actes. A continuació és l’Administració de l’entitat on es pot
trobar els socis, les circulars, etc. El tercer nivell la Gestió de l’activitat.
Aquest gran apartat fa referència a totes les expedicions, ascensions dels
cims, les diferents seccions que es compon, etc. Seguidament hi ha la
difusió que es realitza des del Centre com l’edició del Butlletí de l’Agrupació
Excursionista Ginesta, El Full o Camins d’Aventura entre d’altres. Finalment,
hi ha tot el recull fotogràfic de l’entitat.
El quadre de classificació és:
1.- ÒRGANS DE GOVERN DE L’ENTITAT
1.1.- Constitució
Grup Excursionista Muntanyenc
Agrupació Excursionista Ginesta
1.2.- Estatuts
Reglaments Agrupació Excursionista Ginesta
Estatuts Centre Excursionista Tarragona
Estatuts i reglaments del Grup Alpí
1.3.- Actes
Actes directives de l’Agrupació Excursionista Ginesta
Llibre d’actes de la Junta
2.- ADMINISTRACIÓ DE L’ENTITAT
2.1.- Socis
Socis fundadors del Grup Alpí
Carnets
2.2.- Circulars
Circulars als socis
2.3.- Diplomes i plaques commemoratives
Diplomes i plaques
3.- GESTIÓ DE L’ACTIVITAT
3.1.- Grup Excursionista Muntanyenc
Documentació de l’activitat

Medalla
Pessebre del Muntanyenc
Fitxes de refugis
Aplecs Excursionistes
3.2.- Escalada
Documentació de l’activitat
Relació d’escalades
3.3.- Grup Alpí
Correspondència
Escola d’Alta Muntanya
Cursos, campaments i esquí
Operació Volcans Mèxic
Operació Tanzània
Expedicions realitzades més importants
Expedició Tarragona – Himalaya (Nun)
Expedició a l’Annapurna
Expedició Thalay Sagar
Actes del Grup Alpí
Resum informatiu de l’expedició als cims Cho Oyu i Sisha
Pangma
Expedició Broad Peak Expedició Ulibiaha
Expedició als Dolomites
Expedicions a l’Everest
Expedicions al cim K2
Expedició al Damavand
Expedició Denali’91 Mckinley
3.4.- Pujada a la Pena
Documentació de l’activitat
3.5.- Campaments d’iglús
Documentació de l’activitat
3.6.- Esquí de muntanya

Documentació de l’activitat
3.7.- Refugis
Projecte de refugi d’Albarca
4.- DIFUSIÓ DE L’ACTIVITAT
Butlletí del Grup Excursionista Muntanyenc
Butlletí de l’Agrupació Excursionista Ginesta
Sempre Avant, portaveu dels Minyons de Muntanya
El Full, informatiu del CET
Camins d’Aventura
5.- ARXIU FOTOGRÀFIC

3.3. Informació sobre avaluació, tria i eliminació:
Segons el conveni signat de comodat que fixa un període inicial de 25 anys,
anant prorrogant el període de 25 en 25 anys, tota la documentació és de
conservació permanent. Tot i així, l’Ajuntament podrà seleccionar aquells
documents que no tenen valor cultural i històric i retornar-los al titular, o bé,
procedir a la seva eliminació.
3.4. Increments:
El fons s’ha de considerar tancat per aquest període, tot i que l’entitat
encara estar activa. En cas de signar un nou conveni els documents
s’incorporarien al fons.
4. ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
4.1. Condicions d’accés:
Les funcions i els objectius del Servei d’Arxiu i Documentació de
l’Ajuntament de Tarragona són les de conservar el patrimoni documental,
donar visibilitat a tota la documentació que té dipositada ja sigui amb la
realització d’exposicions, publicacions, conferències, etc. Per tant, tota la
documentació del fons serà consultable i es podran reproduir els documents
i les imatges per a facilitar el treball i la consulta, així com la seva divulgació
en publicacions i exposicions.
4.2. Condicions de reproducció:
Les condicions de reproducció estan regulades en el Reglament de l’Arxiu
de l’Ajuntament de Tarragona i patrimoni documental que l’integra, en el
capítol IV, articles 54 – 56. Per l’ús de les reproduccions, a més de les
condicions regulades en l’esmentat Reglament, article 57, serà necessària
l’autorització del Centre Excursionista de Tarragona.

4.3. Llengües i escriptures dels documents:
Majoritàriament la llengua de la documentació és la catalana, tot i així, hi ha
documents escrits en castellà. Gairebé tots els documents són impresos
però també, en molt poques ocasions, de manuscrits.
4.4. Característiques físiques i requeriments tècnics:
El fons està en molt bones condicions, no s’observen fongs, ni oxidació, etc.
4.5. Instruments de descripció:
Està a disposició de l’usuari una relació de la documentació, on es detalla el
contingut de cada unitat d’instal·lació i les dates extremes. Aquesta
informació es pot consultar a l’ordinador de la sala de consulta amb el
programari Excel i a la pàgina web del Servei d’Arxiu i Documentació
Municipal.
5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
5.1. Existència i localització dels originals:
Els originals es conserven a les dependències municipals del Servei d’Arxiu
i Documentació de l’Ajuntament de Tarragona (CAT AHCT 04 05).
5.2. Existència i localització de reproduccions:
Tota la documentació és original, per tant, no existeixen reproduccions.
5.3. Documentació relacionada:
Pel que fa referència a les imatges, cal destacar que possiblement hi hagi
reportatges fotogràfics del mateix esdeveniment al fons d’imatges municipal.
5.4. Bibliografia:
 Aluja Bargalló, Jordi; 25 anys del Centre Excursionista Tarragona,
Camins d’Aventura, s.d. pàg. 5-8.
 Nebot, Alba; Cent anys de Tarragona al món per camins de
muntanya, Diari de Tarragona, 29 d’octubre de 2017, pàg. 30-31.

6. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
6.1. Autoria i data:
Servei d’Arxiu i Documentació de l’Ajuntament de Tarragona (AHCT), 2020.
6.2. Fonts:
S’ha utilitzat com a font la bibliografia citada en l’apartat de Bibliografia.

6.3. Regles o convencions:
Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC), Barcelona:
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció general
d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007.

