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La Copa de Catalunya es celebrà el 28 de maig de 1908, va ser la primera
competició automobilística organitzada a Catalunya i a Espanya.
La cursa organitzada per el RACC i on participaven 19 equips va començar a les
vuit en punt del matí tal i com redacten el periodistes de La Vanguardia, la sortida fou
al Santuari del Vinyet, quedaven per davant 27,8 km que transcorrien per diversos
camins de la comarca.
Dels 19 equips només es presentaren 15 i finalitzaren la cursa 11, la victòria va
ser per Giuppone que finalitzà la cursa en 4 hores, 23 minuts i 30 segons obtenint el
primer premi que constava de 5000 pessetes i la medalla d’or.
La cursa passà pel centre de Sant Pere de Ribes, per aquesta raó el Comitè
organitzador es posà en contacte amb l’Ajuntament per tal aquest prengués les
mesures de seguretat escaients.
Aquest mes us presentem la documentació de la organització d’aquesta activitat
esportiva que va atraure un gran nombre d’aficionats.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 15.02.02 Cursa de cotxes Copa Catalunya.
Nivell de descripció: Unitat documental composta.
Títol: Títol Atribuït. Cursa de cotxes Copa Catalunya.
Data: 3 de febrer 1908-23 de juny 1908.
Volum i suport : 12 pàgines en paper.
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Correspondència creuada entre l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes i el comitè organitzador de la Copa Catalunya per a la organització de la
cursa d’automòbils celebrada el 28 de maig per la comarca del Garraf.
Sistema d’organització: Cronològic.
Informació sobre avaluació, tria i eliminació: Documentació de conservació
permanent en aplicació de la Llei 9/1993 de patrimoni cultural català i de la
16/1985 del Patrimonio Histórico Español.
Àrea de condicions d’accés i ús
Condicions d’accés: Documentació de lliure accés.
Condicions de reproducció: Lliure.
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Llengües i escriptures dels documents: Castellà.
Instruments de descripció: Inventari finalitzat al 2011. Elaborat per Laura Tomàs
Sánchez i Jesús Castillo Prado. Inventari amb caràcter intern, en suport
electrònic, no consultable pels usuaris de l’arxiu. Guia d’arxiu 2012.
Àrea de control de la descripció
Autoria i data: Laura Tomàs Sánchez, juny de 2015.
Regles o convencions: Norma de descripció Arxivística de Catalunya (NODAC).
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció
general d’arxius i Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007.
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