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FONS GRUP EXCURSIONISTA I ESPORTIU GIRONÍ (GEiEG) 
 
1 ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
1.1 AMGi  
1.2  Fons Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG) 
1.3  1920-2016  
1.4 Fons 
1.5 706 cartells, 27 memòries, 12 capses d’arxiu amb butlletins, 8.257 fotografies i 30 vídeos 
, 
2 ÀREA DE CONTEXT 
2.1 El fons ha estat generat pel Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG).  
2.2 El Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG) va ser fundat a Girona el 7 de novembre 

de l’any 1919 amb l’objectiu de fomentar l’excursionisme i altres fins recreatius i culturals, 
segons els estatuts originals de l’entitat. A l’organització de sortides i excursions, aviat s’hi 
van afegir l’organització d’activitats esportives – vinculades a l’atletisme, en primer lloc –, 
de  lleure i també de projectes culturals. És la primera entitat de Catalunya dedicada a 
l’esport amateur i una de les que té més socis. 
El primer president fou Josep Torra i Mercadal. Inicialment l’entitat fou coneguda com a 
Grop Excursionista Gironí, però ja el 1920 es transformà en Grup Excursionista Gironí i al 
1922 passava a anomenar-se Grup Excursionista Esportiu Gironí. Durant els primers 
anys de franquisme fou substituït per Agrupación Deportiva Gerundense. La seu social 
del GEiEG també va anar canviant des d’un local al carrer Ciutadans 17, a l’edifici de la 
Fontana d’Or, per traslladar-se successivament a la plaça Marquès de Camps, al Cafè 
Vila de la plaça del Vi, a la plaça Sant Agustí, al Cafè Norat de la Rambla, al carrer 
Albereda i de nou a la plaça del Vi, número 7, entre d’altres estatges.  
El GEiEG té diverses seccions esportives que organitzen activitats de competicions i de 
lleure. La primera secció fou la de muntanya, nascuda amb l’entitat el 1919, passant per 
les seccions d’atletisme (1920), bàsquet (1934), esquí (1934), natació (1934), waterpolo 
(1934), hoquei patins (1936), handbol (1943), pesca (1949), botxes (1953), halterofília 
(1959), judo (1968), rugbi (1971), tennis (1972), gimnàstica artística (1979), patinatge 
artístic (1980 ca.) o gimnàstica rítmica i estètica (1981). Altres seccions més recents són 
les de pàdel, esquaix i esport adaptat, a més d'altres activitats com l’escola esportiva 
(1975), el tennis taula, el billar o l’escola de futbol. A més de les esportives, cal afegir-hi 
les seccions de tipus cultural, com les sardanes i la coral de l’entitat, ambdues nascudes 
el 1947, o la d’arqueologia fundada el 1934 i dissolta durant la Guerra Civil. 
L’entitat organitza anualment diverses activitats i trobades, algunes d’elles nascudes ja 
als anys ’30, com són l’aplec excursionista, la Festa del Pedal, concursos de colles 
sardanistes, la pujada als Àngels o el concurs de Fires de pintura ràpida. 
Als inicis de les activitats d’atletisme, el Grup utilitzava el camp de Mart de la Devesa i 
poc després els terrenys de Vista Alegre. Després de la Guerra Civil, els entrenaments de 
les seccions es traslladaren a l’estadi de la Devesa. Actualment, el Grup té a la ciutat de 
Girona les instal·lacions esportives a Sant Ponç, inaugurades el 1970, a Sant Narcís des 
de 1975 i Palau-sacosta des de 1988. A Hostalets d’en Bas hi té des de 1974 el refugi de 
muntanya de Sant Miquel de Castelló. 
Els presidents de l’entitat han estat:  
1. Josep Torra i Mercadal (1919-1922). 
2. Josep Torrellas i Prats (1922-1923). 
3. Agustí Gallostra i Costa (1923-1924). 
4. Camil Roqueta i Sánchez (1924-1930). 
5. Joaquim de Camps i Arboix (1930-1931). 
6. Josep Massanas i Bussot (1931-1933). 
7. Estanislau Aragó i Turon (1933-1934). 
8. Pompeu Pascual i Dalmau (1934-1936). 
9. Josep M. Pla i Dalmau (1936). 
10. Carles Gómez i Soler (1936-1939, president del Comitè). 
11. Joaquim Soler i Serra (1940-1950). 
12. Rafael Solà i Codorní (1951-1953). 
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13. Josep Serrallonga (1954-1956). 
14. Carles Iglesias i Mas (1956-1960). 
15. Santiago Sobrequés i Vidal (1960-1966). 
16. Emili Caula i Quintanas (1966-1974). 
17. Pere Franch i Frigolé (1974-1977). 
18. Lluís Bachs i Mach (1977-1980). 
19. Joaquim Vila i Roca (1980-1983). 
20. Salvador Martí i Teixidor (1983-1995). 
21. Josep M. Figueras i Sugrañes (1995-1998). 
22. Joan Escuder i Lladó (1999-2011). 
23. Francesc Cayuela i López (2011-present). 
 

2.3 El fons fou custodiat pel GEiEG fins que ingressà a l’Arxiu Municipal de Girona el 10 de 
gener de 2017 procedent del local de l’entitat al carrer Albereda (Edifici Fórum). 

2.4 Donació efectuada pel GEiEG mitjançant conveni signat el 22 de febrer del 2017.  
 
3 ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
3.1 El fons està constituït per documentació del GEiEG. Conté les memòries i butlletins de 

l’entitat, cartells, fotografies i vídeos d’activitats organitzades pel GEiEG. Les memòries 
conservades són dels cursos de 1976/1977 a 2003/2004 amb buits per als cursos 
1989/1990 i 1994/1995. Contenen els resums de les activitats de l'associació i les 
seccions, així com organigrames de l’entitat, informació econòmica i fotografies. 
Dels butlletins informatius del GEiEG n’hi ha gairebé la col·lecció completa, des del 
número 1, publicat el març-abril de 1920, fins al número 819, d’octubre-novembre de 
2016. D’alguns dels primers números només se’n conserva una fotocòpia de l’exemplar i 
falten números de 1941 a 1945. A la publicació hi trobem les activitats de l'associació i 
articles d’interès i es pot apreciar els canvis de format i el disseny de les portades. 
Pel que fa als cartells, n’hi ha 539, a més de 22 maquetes de cartells no impreses, 4 fulls 
volants i 19 calendaris (706 unitats documentals), datats entre 1922 i 2016. Als cartells 
s’anuncien les activitats esportives, culturals i lúdiques organitzades per l’entitat o les 
campanyes de captació de socis. Destaquen els cartells de l’Aplec, la Festa del Pedal, la 
Pujada als Àngels o el Concurs de pintura ràpida dels que se’n guarden quasi tots els 
anys consecutius. 
Les fotografies del fons sumen un total de 8.257 unitats i estan datades entre 1919 i 
2009, en concret es tracta de: 4.203 positius, paper, b/n, Gelatina DOP; 4.040 positius, 
paper, color, revelat cromogènic; i 14 negatius, plàstic, b/n, gelatinobromur. El fons també 
conté 30 vídeos entre VHS, Beta i DVD. 

3.2 De cada cartell s’han conservat dos exemplars de cada format. S’han eliminat els cartells 
sense presència del GEiEG o la ciutat de Girona. S’han separat, provisionalment, les 
maquetes dels cartells que estaven impreses, la fotocòpia d’una carta, diplomes i un text 
commemoratiu intitulat "Mare de Déu del Mont".  

3.3 Es preveuen més ingressos atès que l’entitat continua activa. 
3.4 La documentació estava organitzada seguint les sèries documentals: Memòries, 

Butlletins, Cartells, Fotografies i Vídeos. Les memòries estaven en una capsa, els 
butlletins en arxivadors d’anelles i els cartells enrotllats en una caixa o en carpetes per 
seccions. Les memòries i els butlletins s’han instal·lat en capses d’arxiu normalitzades i 
els cartells en planeres, organitzats segons el format. 
La documentació s'organitza per sèries segons el següent quadre de classificació: 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
Memòries 
 
ACTIVITATS I SERVEIS 

 Butlletins 
 Cartells 
 Fotografies 
 Vídeos 
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4 ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 
4.1 L’accés és lliure d’acord, amb el marc legal aplicable sobre el patrimoni documental i la 

protecció de dades de caràcter personal. 
4.2 Les reproduccions s’hauran de realitzar d’acord amb la normativa de l’Arxiu Municipal de 

Girona. 
4.3 La llengua majoritària utilitzada en la documentació és el català i en menor mesura el 

castellà. Puntualment n’hi ha en xinès i croat. 
4.4 La documentació presenta en general un bon estat de conservació, excepte alguns 

cartells afectats per fongs o força deteriorats. 
4.5 Existeix un instrument de descripció del fons a nivell d’inventari general i el catàleg dels 

cartells realitzat el 2017. 
  
5 ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
5.1 Els originals es troben a l’Arxiu Municipal de Girona. 
5.2 El GEiEG custodia la documentació administrativa. A la col·lecció de cartells de 

l’Ajuntament de Girona hi ha cartells relacionats amb l’entitat. 
5.3 Bibliografia: 

- Historial del GE y EG a través de sus propios intérpretes: 50 años del deporte en 
Gerona. [Girona]: Rabell Agencia de Publicidad, 1971. 
- Girona i el grup GEiEG,1922-1931. Girona, 1982. 
- Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEIEG). 75 anys d'art a Girona : 75è aniversari del 
Grup Excursionista i Esportiu Gironí : Girona, octubre-novembre 1994. Girona. 1994.  
- MARTÍ TEIXIDOR, Salvador, El GEiEG pas a pas: història del Grup Excursionista i 
Esportiu Gironí, primera part 1919-1941. Girona: Grup Excursionista i Esportiu Gironí, 
1994. 
- PLANES MUNDET, Josep, Els Terrenys per a l'estatge del Grup. Històries grupistes. 
Girona, 2001. 
- Girona i el GRUP. Girona, 2002. 
 

 
6.  ÀREA DE NOTES 
6.1 Les dades utilitzades per informar l’element Història del productor han estat extretes del 

mateix fons i de les webs http://www.geieg.cat i 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Grup_Excursionista_i_Esportiu_Giron%C3%AD. 

 
 
7.  ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
7.1 Descripció realitzada per Eduard Pons.  
7.2 Descripció realitzada segons les recomanacions de la norma ISAD-G, segona edició. 
7.3 Any 2017. 


