DESCRIPCIÓ
DEL
FONS
DOCUMENTAL
DE
L’AGRUPACIÓ
EXCURSIONISTA GINESTA (1929 – 1966) SEGONS LA NORMA DE
DESCRIPCIÓ ARXIVÍSTICA DE CATALUNYA (NODAC)

1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
1.1. Codi de referència: CAT AHCT 04 01
1.2. Nivell de descripció: Fons
1.3. Títol: Agrupació Excursionista Ginesta
1.4. Data (es): data de creació i agregació: 1929 - 1966
1.5. Volum i suport: 0,4 metres lineals (4 capses)
6 fotografies en b/n
2. ÀREA DE CONTEXT
2.1. Nom del productor: Agrupació Excursionista Ginesta
2.2. Història del productor:
L’Agrupació Excursionista Ginesta es fundà el 29 de maig de 1929 fins el
1936. El president fou F. Maspons, i entre d’altres socis foren Josep
Martínez Alfonso, Josep Gras i Josep Llena, entre d’altres. Durant aquest
primer període, es dedicà especialment a promoure l’acampada esportiva al
Camp de Tarragona, es realitzaren nombroses activitats, campaments,
marxes, etc. L’associació estava formada per la secció d’excursionisme i la
de minyons de muntanya.
El segon període d’existència, fou el comprés entre el 1951 al 1972, any
que es fusionà amb el Grup Excursionista Muntanyenc, creant l’actual
Centre Excursionista de Tarragona. S’ampliaren les seccions del primer
període, amb la juvenil de ciclisme i d’espeleologia. Durant aquesta etapa,
formaren part de l’associació Josep Martínez, Pere Andreu, Francesc
Somolinos, entre d’altres.
Durant l’existència de l’associació, s’edità un butlletí informatiu, el qual, a
partir del 1953 fou escrit en català.
2.3. Història arxivística:
Es desconeix.
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 gener de 2008. 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:
La documentació custodiada a les dependències de L’Arxiu compren tots
els anys que va existir l’Agrupació Excursionista Ginesta. És a dir del 1929
al 1936 i posteriorment del 1951 al 1966.
Es pot considerar que mitjançant aquest fons, es pot fer un recorregut per
les associacions dedicades a l’excursionisme de la ciutat. Quines eren les
inquietuds, quines rutes muntanyenques eren les desitjades, com i quin
material era utilitzat, etc.
3.2. Sistema d’organització:
El fons s’ha estructurat amb tres grans apartats. El primer, els Òrgans de
Govern, on es pot trobar les convocatòries de la Junta General Ordinària i el
Reglament de la Secció Dramàtica. El següent apartat, engloba tota
l’Administració, és a dir, la comptabilitat, els inventaris i les memòries. I
finalment, la Gestió de l’Agrupació. En aquest últim, es poden consultar els
butlletins, editats per l’entitat, des dels seus inicis fins al 1966. Una cosa a
tenir en compte, és que estan escrits en català, fet insòlit per l’època en què
es publicaren.
El quadre de classificació és:
1.- Òrgans de Govern de l’Entitat
1.1.- Junta General Ordinària – convocatòries
1.2.- Reglament de la Secció Dramàtica
2.- Administració de l’Entitat
2.1.- Correspondència
2.2.- Comptabilitat
2.3.- Inventaris
2.4.- Memòries
3.- Gestió de l’Activitat
3.1.- Control del material
3.2.- Propostes d’excursions
3.3.- Butlletí del Grup Excursionista Muntanyenc Tarragona (1929 –
1930)
3.4.- Butlletí de l’Agrupació Excursionista Ginesta (1930 – 1936)

3.5.- Circulars de l’Agrupació Excursionista Ginesta (1951 – 1966)
3.3. Informació sobre avaluació, tria i eliminació:
Segons el conveni signat de comodat que fixa un període inicial de 15 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:
No es preveuen increments ja que el productor no existeix. En el cas que
apareguessin més documents, s’incorporarien al Fons de l’Agrupació
Excursionista Ginesta del Servei d’Arxiu i Documentació de l’Ajuntament de
Tarragona.

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 – 57.
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 o bé 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 01).
5.2. Existència i localització de reproduccions:
El gran gruix de la documentació són butlletins o circulars editades per la
mateixa Agrupació. La qual cosa, cal suposar que poden tindre còpies els
socis de l’associació. Per la resta de la documentació és original, per tant,
no existeixen reproduccions.
També s’ha de tindre en compte que l’Associació era una seu de
l’Agrupació Excursionista Ginesta de Barcelona, per tant, cal suposar que hi
ha documentació en aquesta entitat.
5.3. Documentació relacionada:
Al ser butlletins i circulars pot ser que els articles que els conformen estiguin
en altres publicacions.
5.4. Bibliografia:
 Aluja Bargalló, Jordi; 25 anys del Centre Excursionista Tarragona,
Camins d’Aventura, s.d., pàg. 5-8.
 Pàgines web:
o https://www.enciclopedia.cat/
o https://www.tarragona.cat/patrimoni/fons-documentals/bibliotecahemeroteca/hemeroteca-1/premsa-digitalitzada-1

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.

