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ELS PRIMERS CINQUANTA ANYS DEL
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Imatge del partit entre els equips del Barcelona i l’Espanya que va servir com a inauguració del camp d’esports del Gimnàstic, a l’avinguda
de

Catalunya, el 20 de setembre de 1922. | Fotografia: autor desconegut. CENTRE D’IMATGES DE TARRAGONA / L’ARXIU

L’any 2014, el Club Gimnàstic de Tarragona va commemorar el centenari de
la creació de la secció de futbol. L’any
2016, l’entitat esportiva més emblemàtica de la ciutat celebrarà els 130 anys
d’existència. A cavall d’aquestes dues
efemèrides històriques ens trobem amb
el recent i merescut ascens a Segona A
de l’equip de futbol. Ni que sigui breument, doncs, és oportú recordar la gènesi
del Club Gimnàstic de Tarragona.
Tot va començar l’any 1886 al gimnàs
ubicat als baixos del número 10 del
carrer Méndez Núñez, amb un reduït
grup d’amants de la pràctica esportiva.
Una activitat totalment minoritària que
bona part de la societat tarragonina
encara veia amb un cert recel i incomprensió. A inicis del segle xx, l’any
1913, s’hi incorporaran els ciclistes del

Club El Pedal, la secció de tennis –amb
quaranta socis– i un grup d’aficionats a
l’excursionisme pels voltants de la ciutat. El futbol, amb el primer reglament
datat l’any 1909 i l’organització com a
secció l’any 1914, començarà a fer les
primeres passes.
Dels quinze socis fundadors del 1886
i la consolidació del club durant els
anys 1894-1897, es passarà a l’etapa
expansiva de la primera dècada del
segle xx, un creixement que l’any 1915
permetrà assolir la xifra de 498 socis.
Posteriorment, durant els anys 20 i 30,
la pràctica de l’activitat esportiva, amb
noves disciplines, sense deixar de ser
un signe de modernitat, es va estenent
cap a sectors més amplis de la societat
tarragonina. L’any 1922 s’inauguren les
instal·lacions de l’avinguda de Catalu-

nya i l’equip de futbol juga els primers
partits internacionals, i tres anys més
tard el Club Gimnàstic de Tarragona organitza els IX Campionats de
Catalunya d’Atletisme i la base social
del club sobrepassa el miler de socis.
L’any 1936 s’esdevé la celebració del
cinquantè aniversari i la popularització
de l’esport ja és un fet, tant en el seu
vessant de pràctica com d’espectacle.
Gràcies a la sensibilitat de la directiva,
l’any 2005 el fons documental del Club
Gimnàstic de Tarragona ingressa a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona:
375 caixes de documents en paper,
2.672 fotografies i 305 cartells. Un
fons documental que ara està a l’abast
dels ciutadans. |

15

