DESCRIPCIÓ DEL FONS DOCUMENTAL DEL SINDICAT D’INICIATIVA I
TURISME DE TARRAGONA (1910-2015) SEGONS LA NORMA DE
DESCRIPCIÓ ARXIVÍSTICA DE CATALUNYA (NODAC)

1.- ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
1.1.- Codi de referència: CAT AHCT 04.22.
1.2.- Nivell de descripció: Fons
1.3.- Títol: Sindicat d’Iniciativa i Turisme de Tarragona
1.4.- Data (es): dates de creació i agregació: 1910 - 2015
1.5.- Volum i suport:
10,8 metres (108 capses, 17 llibres, 81
revistes), paper
1497 fotografies (color i b/n)
36 negatius
1 CD (107 fotografies)
21 cartells
104 plaques xilogràfiques
2 disquets
2.- ÀREA DE CONTEXT
2.1.- Nom del productor: Sindicat d’Iniciativa i Turisme de Tarragona
2.2.- Història del productor:
A mitjans de 1910 es reuniren l’alcalde de la ciutat, Pere Cobos Roa,
regidors del consistori, directors dels diaris locals, el capità ajudant del
governador militar, els presidents de la majoria de les entitats i
personalitats rellevants de la ciutat per posar de manifest la importància
del turisme com a un dels motors econòmics de la ciutat. El resultat
d’aquesta reunió fou la creació del Sindicat d’Iniciativa i Turisme de
Tarragona. Entitat que volia emmirallar-se amb d’altres existents en
diferents poblacions.
Però, no fou fins a la dècada dels anys 20 del segle passat, quan comença
a prendre força el turisme a la ciutat, iniciant nous projectes i iniciatives i
en conseqüència augmentant el nombre de visitants. Però, amb l’esclat
de la Guerra Civil i durant les dècades posteriors hi ha una desacceleració
de tots els projectes i iniciatives turístiques. Per tant, el Sindicat d’Iniciativa
i Turisme de Tarragona es veu obligat a realitzar canvis estructurals.
Aquesta tendència es perllonga fins al 1962 i 1963 quan s’organitza
l’Assemblea Provincial de Turisme. Es pot considerar que és l’inici d’una
etapa més pròspera i la qual dura fins a la crisi de 1973.
Durant la Transició, l’Ajuntament de Tarragona, la Diputació i la
Generalitat de Catalunya comencen a crear organismes dedicats al
turisme i treballant en la planificació del turisme català. Com per exemple,
la creació al 1983 del Patronat Municipal de Turisme per part de
l’Ajuntament de Tarragona.
Actualment, el Sindicat d’Iniciativa i Turisme de Tarragona, continua
organitzant tasques i activitats promovent el turisme a la ciutat.

2.3.- Història arxivística:
El fons documental es custodià sempre a les instal·lacions del Sindicat
d’Iniciativa i Turisme de Tarragona. Tot i així, per qüestions d’espai de
l’entitat es decideix cedir al Servei d’Arxiu i Documentació de l’Ajuntament
de Tarragona part del fons. 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 d’octubre 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 conté els documents produïts i rebuts pel Sindicat durant els seus
inicis fins al 2015.
El conjunt documental es divideix en tres grans blocs. El primer, referent
als Òrgans de govern, on es poden consultar les Actes des del 1910 fins
al 1992, entre d’altres sèries documentals. El segon bloc fa referència a
l’Administració, per tant, la comptabilitat del 1953 al 2014. I a l’últim
apartat, es pot trobar la Gestió de l’Activitat. On hi conten les diferents
accions que organitza l’entitat, les relacions amb altres institucions des del
1932 al 2007, per exemple. També hi ha les fitxes de l’arxiu bibliogràfic de
Tarragona i finalment, l’arxiu fotogràfic.
3.2.- Sistema d’organització:
La documentació s’ha classificat per funcions i activitats del Sindicat. El
primer nivell reflecteix les funcions i el segon nivell les activitats. Com s’ha
comentat anteriorment, s’organitza en tres grans blocs. El primer reflecteix
els òrgans, les relacions amb els socis i les campanyes publicitàries. El
segon fa referència a la gestió econòmica. I l’últim gran bloc agrupa totes
les activitats dutes a terme per l’entitat, juntament amb la biblioteca i l’arxiu
fotogràfic.
El quadre de classificació és:
1.- Òrgans de govern
1.1.- Constitució
Estatuts
1.2.- Actes
Llibre d’Actes
Esborranys d’actes
Junta Directiva
1.3.- Memòries

Memòries
1.4.- Assemblea General
Junta i Assemblea General Ordinària
1.5.- Relació amb els socis
Llibre de socis
Circulars socis
1.6.- Mitjans de comunicació
Publicacions
Butlletí del SIT números 1 – 33
1.7.- Correspondència
Correspondència
Llibre d’entrades i sortides de correspondència
2.- Administració
2.1.- Comptabilitat
Llibre de comptabilitat
Llibre Major
Llibre Diari
3.- Gestió de l’activitat
3.1.- Relacions institucionals
Federació Espanyola de Sindicats d’Iniciativa i Turisme
Federació Espanyola de Centres d’Iniciativa i Turisme
III Assemblea de Sindicats de Turisme
Junta Provincial de Turisme
Direcció General de Turisme
Escola Professional de Turisme
Comunitat Turística Costa Dorada
Congrés de Turisme de Catalunya
Patronat Municipal de Turisme
Ajuntament de Tarragona
3.2.- Informació d’àmbit turístic
Informació turística
3.3.- Exposicions i fires
Fira d’Art i Artesania
Sala d’exposicions
Exposicions
3.4.- Concursos
Concursos de Mestres Romescaires
Concurs de rams de flors
Concurs Nacional Cinema Amateur
Concurs anual de flors i balcons
Concurs fotogràfic
Concurs redacció escolar
Concurs mestres9 d’all-i-oli
3.5.- Actes i excursions
Documentació d’actes i excursions
Inauguració seu social Rambla Vella, 21
Actes commemoratius noces platí

3.6.- Biblioteca
Fitxes arxiu bibliogràfic de Tarragona
3.7.- 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:
D’acord amb el conveni, es permet a l’Ajuntament de Tarragona reproduir
els documents i les imatges del fons documental per a facilitar el treball,
la conservació 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 Sindicat d’Iniciativa i Turisme de Tarragona.
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 i algunes excepcions en francès. Hi ha
documents impresos i manuscrits.
4.4.- Característiques físiques i requeriments tècnics:
El fons està en força 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 04.22.).
5.2.- Existència i localització de reproduccions:
Tota la documentació és original, per tant, no existeixen reproduccions.
5.3.- Documentació relacionada:
Al ser un moviment associatiu turístic, i tindre relació amb altres
associacions d’aquest àmbit, es pot suposar que hi ha documentació en
diferents entitats.
Pel que fa referència a les imatges, cal destacar que possiblement hi hagi
reportatges fotogràfic del mateix esdeveniment al fons d’imatges
municipal.
I per últim, la Biblioteca Hemeroteca Municipal també té una representació
dels cartells.
5.4.- Bibliografia:
VIVES REUS, Antoni: Història del Sindicat d’Iniciativa i Turisme e
Tarragona (1910-2010), Tarragona: Publicacions del Cercle d’Estudis
Històrics i Socials Guillem Oliver del Camp de Tarragona, núm. 24, 2019.
Premsa escrita:
 Catalunya Nova
 Diario de Tarragona
 Veu de Tarragona
 Diari de Tarragona
6.- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
6.1.- Autoria i data:
Servei d’Arxiu i Documentació de l’Ajuntament de Tarragona (AMT), 2019.
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.

