EL RACÓ DE L’ARXIU

Text: JORDI PIQUÉ PADRÓ | Historiador i arxiver

Joves de l’Agrupació Excursionista Ginesta
durant un campament a Farena, el juliol del
1935. | Fotografia: Vallvé. CIT / L’Arxiu

L’ANY 1895 es va fundar a Tarragona la Secció Excursionista
de l’Ateneu Tarraconense de la Classe Obrera, que organitzava excursions i visites a espais propers a la ciutat. Entre el
1914, any en què es va celebrar a Tarragona el Tercer Congrés
Excursionista Català, i el 1930, la ciutat va tenir vuit associacions excursionistes, com el Grup Excursionista Muntanyenc
(1923) o l’Agrupació Excursionista Ginesta (1929). Aquestes
dues entitats van desaparèixer després de la Guerra Civil i no
van renéixer fins als anys 50. Finalment, l’any 1972 les dues
entitats es van fusionar per crear l’actual Centre Excursionista
Tarragona, amb 428 socis i local social al número 18 del carrer
de la Nau, que va continuar oferint activitats pròpies: ral·lis,
campaments i marxes. Cal destacar també la inauguració del
refugi Leandre Lerín, a la Figuera (Priorat), l’any 1975.
A partir de l’any 1976, amb Josep Lerín de president, es van
mantenir les activitats tradicionals, però també va destacar la
reconstrucció del refugi d’Albarca i la creació del Grup Alpí,

amb un caire més esportiu i tècnic. L’any
1983 assumeix el càrrec una nova Junta
presidida primer per Lluís Laborda, període en el qual s’organitza i es realitza
la primera expedició a l’Himàlaia, que
corona el cim del Nun (7.135 m). A partir de l’any 1985, Jordi Aluja exerceix de
president. D’aquests anys destaca l’organització del Grup d’Esplai per a nens i
nois de set a setze anys, l’edició de la revista El Full, dirigida per Rafael López,
o la creació de noves seccions com la de
Natura, la del Grup d’Escaladors o la del
grup d’Esquí. Una altra fita destacable va
ser la primera expedició a un pic de més
de 8.000 metres, l’Annapurna (8.091 m),
que va ser també la primera ascensió a aquesta muntanya que
es feia a l’Estat.
A finals dels anys 80 i principis dels 90, es registren les
presidències successives de Joan Soler, de Pedro García i,
durant vint anys, de Marga Aguilà. En aquest període el local
social es trasllada al número 11 del carrer de Sant Antoni Maria
Claret, on es construeix un rocòdrom, s’edita la revista Camins
d’aventura i el butlletí que recull les activitats habituals –com
la cursa Pujada a la Pena o els campaments d’iglús– i continuen
preparant-se expedicions arreu del món: els Andes, Alaska,
l’Himàlaia…
El 27 d’octubre passat es va inaugurar a l’Arxiu (Espai
Tabacalera, av. Vidal i Barraquer, s/n) una exposició per donar
a conèixer aquest segle d’excursionisme organitzat a Tarragona,
vertebrat al voltant del Centre Excursionista Tarragona.|
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