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No és la primera vegada que ens trobem amb un document que fa referència a algun
tipus de competició relacionada amb el motor. De fet, a les comarques del Garraf i l’Alt
Penedès a principis de segle es van realitzar curses, algunes d’elles pioneres, i que
donen sentit a l’Autòdrom que es va construir a Sant Pere de Ribes.
La Secretaria del Comitè Central de la Unión Velocipédica Española, comunica a
l’Ajuntament, el dia 19 de novembre, que dos dies després, el 21, tindrà lloc la cursa
de motocicletes, de la que prèviament ja havia informat verbalment. Dita cursa
travessarà la població, i es sol·licita que des de les 8 hores del matí i fins la una de la
tarda es previnguin als veïns del perill que podria comportar. Així mateix, prega que es
tingui cura de les superfícies dels carrers, especialment l’entrada i sortida del poble i
encara més detingudament un tram anterior a l’arribada al poble, on es podria produir
alguna caiguda.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 01.07.03 Correspondència d’entrada
Nivell de descripció: Unitat documental simple.
Títol: “Cursa de motocicletes” Atribuït.
Data: 19 de novembre de 1906.
Volum i suport: Una pàgina, paper.
Àrea de context:
Nom del productor(s): Unión Velocipédica Española.
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut La Secretaria del Comitè Central de la Unión Velocipédica
Española comunica que hi haurà una cursa de motocicletes.
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.
Llengües i escriptures dels documents: Castellà.
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Instruments de descripció: Inventari elaborat per Laura Tomàs Sánchez i Jesús
Castillo Prado. Inventari amb caràcter intern, en suport electrònic, no consultable
pels usuaris de l’arxiu.
Àrea de documentació relacionada
Existència i localització dels originals: Es conserva a l’AMSPR.
Àrea de control de la descripció
Autoria i data: Jesús Castillo Prado, 24 de novembre de 2017.
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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