DESCRIPCIÓ DEL FONS DOCUMENTAL DEL GRUP MUNICIPAL
ESQUERRA REPUBLICANA DE TARRAGONA (ERC) (1999-2011) SEGONS
LA NORMA DE DESCRIPCIÓ ARXIVÍSTICA DE CATALUNYA (NODAC)

1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
1.1. Codi de referència: CAT AHCT 04.15
1.2. Nivell de descripció: Fons
1.3. Títol: Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya
1.4. Data (es): 1999-2011
1.5. Volum i suport: 4 metres lineals (40 capses)
Segells
2. ÀREA DE CONTEXT
2.1. Nom del productor: Grup Municipal Esquerra Republicana de
Catalunya
2.2. Història del productor:
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) és un partit polític català,
d’esquerra, socialdemòcrata i independentista dels Països Catalans, fundat
el març de 1931. Un any abans, es publica el Manifest d’Intel·ligència
Republicana al setmanari L’Opinió. Signat entre d’altres per Lluís
Companys, Antoni Rovira i Virgili, Martí Barrera i Joan Casanovas.
L’objectiu d’aquesta publicació era aconseguir que tant les esquerres com
els republicans s’unissin per les eleccions municipals de 1931 per
convertint-les en unes eleccions plebiscitàries sobre la corona i instaurar la
República Democràtica.
En les eleccions municipals de 1931 formen coalició amb Unió Socialista de
Catalunya i aconsegueixen una gran victòria ja que aglutinaven moltes
sensibilitats i tradicions, com per exemple l’obrerisme del Partit Republicà
Català, els intel·lectuals socialistes del grup L’Opinió, el separatisme d’Estat
Català, i el republicanisme federal d’entitats locals i comarcals. Pels
resultats electorals, el rei Alfons XIII abdica del seu tron, i es proclama la
República, es restaura l’autogovern i s’aprova l’Estatut d’Autonomia de
Núria.
Durant la Guerra Civil, ERC tingué la presidència de la Generalitat, la
Conselleria Primera, la de Governació i la de Finances fins a l’abril de 1939
que començà la dictadura franquista.
El franquisme es va caracteritzar, entre d’altres coses, per la seva repressió
política i social. Per aquest motiu, la meitat dels militants d’ERC s’hagueren
d’exiliar i d’altres foren empresonats o executats. El president Lluís
Companys fou afusellat al Castell de Montjuïc el 15 d’octubre de 1940.
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Tot i les dificultats i les dures condicions, ERC continuà la seva tasca en la
clandestinitat com a resistència antifranquista i a l’exili. Participant al Consell
de Forces Polítiques, al Consell Català del Moviment Europeu, etc.
No fou fins l’Onze de Setembre de 1964 que es realitzà la primera
manifestació antifranquista després de la fi de la guerra. Entre els
organitzadors hi havia ERC.
Un any després de la mort del dictador Franco, ERC celebra el 8è Congrés
Nacional. Tot i sol·licitar la inscripció al registre de partits polítics el 1977, no
es pot presentar a les eleccions d’aquell mateix any. Per tant, fa coalició
amb el Partit del Treball d’Espanya però només aconseguir un diputat,
Heribert Barrera. El partit fou legalitzat, finalment, el 2 d’agost de 1977.
A partir d’aquest moment, ERC va tenint representació política en les
diferents eleccions però no és fins al 2003 que torna a governar amb
l’aliança entre el Partit dels Socialistes de Catalunya i Iniciativa per
Catalunya els Verd. Formant així un govern català i d’esquerres.
Els polítics més significatius foren Francesc Macià, Lluís Companys i Josep
Tarradellas.
Del 1979 al 2019, ERC no sempre ha aconseguit representació política en
les eleccions municipals de Tarragona. Tot i així, el 2019 aconsegueix 7
regidors i formant un pacte amb els Comuns obté la presidència.
2.3. Història arxivística:
El fons documental es custodià sempre a les instal·lacions del Grup
Municipal d’ERC que tenia a l’Ajuntament de Tarragona, ubicat a la plaça de
la Font, núm. 1. Tot i així, els membres del partit 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.
2.4. Dades sobre l’ingrés:
L’ingrés del fons fou el mes de juny del 2011. En un primer moment, la
documentació es va traslladar al dipòsit que el Servei d’Arxiu i
Documentació de l’Ajuntament tenia a la plaça de la Font núm. 1 de
Tarragona. Però a mitjans del 2012, el Servei d’Arxiu i Documentació
s’ubicà a l’avinguda Vidal i Barraquer s/n, Magatzem 2 – Espai Tabacalera i
com a conseqüència, tots els fons documentals també canviaren
d’emplaçament.
3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
3.1. Abast i contingut:
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La documentació s’emmarca en el període de 1999 al 2011. En ella es pot
consultar, les diferents comissions informatives que va participar ERC, com
per exemple, en la Gestió Econòmica i Pressupostària, la Comissió de
Promoció, la de Seguiment de Serveis a la Persona, en la de l’Àrea de
Cultura, Patrimoni i Ensenyament, la d’Ordenació Administrativa, de Medi
Ambient, la del Patronat de Turisme i la del Seguici Popular, entre d’altres.
També, hi ha els Plenaris i dels Acords durant el 1999 al 2007 i les Juntes
de Govern Local del 2007 al 2011.
Finalment, tota la correspondència mantinguda durant el període de 2001 al
2009 entre les diferents entitats, la interna, és a dir, dins del mateix partit,
amb les diferents comissions, etc.
Mitjançant tota aquesta documentació es pot fer una radiografia del paper
què ha tingut el grup polític durant aquest període en la ciutat de Tarragona.
3.2. Sistema d’organització:
En aquests moment, encara no s’ha pogut realitzar un quadre de
classificació propi per al fons. Tot i així, hi ha una relació de tota la
documentació transferida en la qual, es pot observar quina informació
conforma el fons i de quin període.
3.3. Informació sobre avaluació, tria i eliminació:
En l’acta de recepció es pot comprovar que 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 el partit polític
encara estar actiu. En cas de realitzar una nova acta de recepció, 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
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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 Grup Municipal ERC.
4.3. Llengües i escriptures dels documents:
Majoritàriament la llengua de la documentació és la castellana, tot i així, hi
ha documents escrits en català. 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.
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 04.15).
5.2. Existència i localització de reproduccions:
Gairebé tota la documentació és original, per tant, no hi ha reproduccions.
Tot i així, les actes i la documentació per a la preparació de les comissions
informatives, pot haver reproduccions.
5.3. Documentació relacionada:
Al ser un partit polític vinculat a l’Ajuntament de Tarragona, hi ha
documentació al fons de la mateixa institució on està dipositat el fons que hi
ha la documentació.
A més a més, el Grup Municipal ERC és una sucursal i com a tal, té relació
directa amb la seu central de Catalunya. I també, amb altres subseus
repartides per tot el territori.
5.4. Bibliografia:
 Pàgines web:
o https://www.esquerra.cat/ca/inici
o http://locals.esquerra.cat/tarragona
o https://es.wikipedia.org/wiki/Esquerra_Republicana_de_Catalu
nya
o https://www.esquerra.cat/ca/historia-partit-esquerrarepublicana-erc
o https://www.tarragona.cat/eleccions/eleccions-anteriors
o https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-0025064.xml
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6. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
6.1. Autoria i data:
Servei d’Arxiu i Documentació de l’Ajuntament de Tarragona (AMT), 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.

5

