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Fotografia del primer local del Club Nàutic de Tarragona al dic 
Transversal. En primer terme l’equip de rem. 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
Dades del document 
 
Arxiu del Port de Tarragona (APT). Fototeca. Registre 5903. Primer local 
del Club Nàutic al dic Transversal. En primer terme l’equip de rem. Autor 
desconegut. Cap a 1915. 
 
 



 

El Club Nàutic de Tarragona 
 
 
Les activitats relacionades amb el lleure i l’esport nàutic a Tarragona, 
encara que centenàries, són relativament properes (fa 135 anys) i estan 
íntimament vinculades al Club Nàutic de Tarragona. 
Malgrat que no s’ha conservat l’acta de constitució de l’entitat, les 
notícies històriques apunten la creació, l’any 1878, a iniciativa d’Antoni 
Escofet, de la Societat de Regates “Els Xiflats”, nom amb què se’ls 
coneixia en aquella època, a un grup d’amics que compartien una afició 
comuna, la pràctica de l’esport a la mar.  
Així que el nombre de socis s’anà incrementant i la societat tarragonina 
es féu ressò de les seves activitats, començà la relació amb el Port de 
Tarragona. L’any 1869 s’havia creat la Junta d’Obres del Port de 
Tarragona per a gestionar els recursos econòmics i executar les obres. 
Serà amb aquest organisme amb qui tindran contacte els primers socis 
del Nàutic per tal d’aconseguir algun local on emmagatzemar les 
embarcacions i el material, així com els permisos per a fer les regates i 
els concursos de natació.   
Tant és així que a partir del mes de novembre de  l’any 1887 el Club 
Nàutic disposà  d’una caseta de fusta situada al dic Transversal, avui 
moll de Reus. L’agost de l’any 1892 sol�licità a la Junta d’Obres del Port 
l’ampliació de la caseta, reconeguda ja com a seu de l’entitat.  
L’any 1915 els socis del Club Nàutic sol�licitaren, un cop més, a la Junta 
d’Obres del Port la possibilitat de construir una nova seu al final del Moll 
de Costa, al costat del Serrallo. A través de la Reial ordre de 27 de 
setembre de 1917 se’ls concedí el permís per ocupar un terreny a 
l’extrem oest del moll de Costa. Un any més tard la Direcció General 
d’Obres Públiques acceptà la proposta de construcció de l’edifici, i dos 
anys després, el 26 de juny de 1920 va ser inaugurada la nova seu.  
En la història del Club, però, també hi van haver moments crítics com 
quan es desbordà el riu Francolí l’octubre de l’any 1930, esdeveniment 
que provocà destrosses considerables a la seu social, al Serrallo i a les 
infraestructures portuàries més properes al riu.  
Quan encara no hi havia hagut temps de recuperar-se de la sotragada 
esdevingué la Guerra Civil, els efectes de la qual van ser devastadors per 
al Port a causa de la seva situació estratègica, que el feia un blanc segur 
per als bombardejos de l’aviació. L’edifici del Club Nàutic no en va ser 
una excepció. 
La reconstrucció va ser llarga i costosa en aquells anys de penúries, però 
amb l’esforç de moltes persones s’aconseguí tirar endavant i el nou edifici 
va ser inaugurat el 23 de juny de 1948. 
L’any 1996, s’aconseguí una altra fita que es perseguia des de feia temps: 
la inauguració del Port Esportiu a la dàrsena exterior del port al costat 
de la platja del Miracle, lluny del tràfic comercial que dificultava la 
pràctica de les diferents disciplines nauticoesportives.  



 

El dia 30 d’agost de l’any 1997 l’antiga seu ubicada al final del Moll de 
Costa es tancà definitivament i el Reial Club Nàutic es va traslladar al 
nou edifici construït dins el Port Esportiu. 
 
 
Les competicions 
 
 
Des de la seva fundació a finals del segle XIX el Club Nàutic de 
Tarragona es va fer present en el panorama esportiu de la ciutat però 
també ho feu en el social. Les festes marítimes, com la del 24 de 
setembre de 1900, els balls dominicals o les revetlles del Nàutic, 
esdevingueren lloc de trobada de la societat tarragonina.  
Quant a l’àmbit merament esportiu estan ben documentats tots els 
esdeveniments esportius que visqué el Club: competicions de rem, 
regates de canots, de ioles, d’outriggers, d’esquifs o de balandres; la 
participació en campionats de Catalunya i d’Espanya, partits de 
waterpolo i concursos de natació, orgull d’aquells primers socis 
fundadors que veieren com es feren realitat les seves quimeres.  
Podem destacar, per citar-ne alguna, la I Travessia al Port nedant que 
s’organitzà l’any 1925, el primer cop que tenia lloc a l’Estat espanyol un 
esdeveniment d’aquest tipus  i que s’ha continuat fent fins a l’actualitat. 
 
 
 
El Fons del Club Nàutic de Tarragona 
 
 
El dia 7 de juny de 2010 se signava el conveni de cessió de documentació 
històrica del Club Nàutic de Tarragona a l’Arxiu del Port de Tarragona. 
L’objecte de la cessió el formaren documents històrics del Club com ara 
llibres d’actes de l’entitat des de l’any 1928 al 1967, documentació de 
l’Escola de Marineria, programes de regates i fotografies. 
Tot i ser una documentació poc voluminosa conté informació important 
per a totes aquelles persones interessades en la història i les activitats 
del Club Nàutic de Tarragona.  
 
 

 

 


