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INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE L’OFERIMENT DE DONACIÓ 
 

 
 
A. Dades del donant: 

 
Fundació Privada Club Esportiu Júpiter 
c. Agricultura, 238 (08020 Barcelona) 
telf. 933 143 819 
e-mail. cejupiter@cejupiter.cat 
 
 

B. Situació jurídica: 
 
La Fundació Privada Club Esportiu Júpiter (FPCL Júpiter), son els propietaris del fons 
documental descrit en inventari adjunt. 
Les condicions proposades per la Fundació és el de contracte de donació, tal com consta en 
l’escrit d’oferiment presentat i segons acord unànime dels membres en la reunió del Patronat 
del dia 5 de març de 2018. 
 
 

C. Característiques de la donació: 
 
Conjunt documental procedent de l’arxiu de la FPCL Júpiter, format per fotografies de gran 
format datables entre 1915 i 1988, diploma amb els membres fundadors de 1909 i 35 
arxivadors amb 7137 fulls mecanografiats on es narra la crònica esportiva del club amb 
fotografies i retalls de premsa incloses de jugadors, partits i altres esdeveniments esportius, 
escrites per Joaquim Culla i Baila (1912-2015), soci número 1 del Club Esportiu Júpiter i 
Medalla del futbol català. 

 
Actualment, la documentació mecanoscrita es conserva dins un armari, resguardada de la pols 
i de la llum però els arxivadors no són de material adequat per la bona conservació del seu 
contingut. Les fotografies es presenten penjades a les parets de les instal·lacions del Club, 
emmarcades amb material àcid i amb carències per la seva preservació. Presenten alteracions 
bàsicament per la brutícia i efecte de la llum.  

 
 

D. Valoració d’idoneïtat: 
 
El C.E. Júpiter es va constituir el 12 de maig de 1909 quan, en una reunió a la "Cerveceria 
Cebrián" -avui l´orxateria "Tio Che"-. Els artífexs d´aquest fet van ser els germans Mauchan, 
uns escocesos que treballaven a Barcelona. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Degut a la creixent popularitat del futbol, David Mauchan va fer portar una pilota de les Illes 
Britàniques i va engrescar uns quants companys per fundar un club. El nom de l´entitat va 
sorgir a conseqüència d´un concurs de globus lliures que se celebrava aquella tarda a la platja 
de la Marbella. El globus guanyador es deia Júpiter, i la recent estrenada directiva va decidir 
que l´entitat s´anomenés igual: Club Esportiu Júpiter. 
Al llarg dels seus més de cent anys d’història, ha canviat la seva seu en cinc ocasions, però 
sempre dins del territori de Sant Martí. Des dels seus partits d’aficionats al Camp de la Bota 
fins a la seva seu actual a la Verneda des de 1948. 

       
Es tracta d’un conjunt documental de gran interès i rellevància donat que el C.E.Júpiter forma 
part dels clubs històrics del futbol català i de la ciutat de Barcelona. Aporta dades sobre els 
seus jugadors, les competicions en les que participaren i l’activitat que actualment porta a 
terme la Fundació vers l’esport i la sensibilitat de l’actual Junta per estudiar i donar a conèixer 
la seva història. L’any 2009, dins dels actes del seu centenari, se’ls hi va fer entrega de la 
Medalla d’Or de la ciutat. 

 
Aquest conjunt contribueix a ampliar el fons de l’Arxiu Municipal de Barcelona, a la vegada que 
servirà per conformar la història del territori de Sant Martí de Provençals a través de la seva 
conservació, consulta i difusió. 
 
 

E. Valoració de recursos: 
 
El fons documental motiu de contracte, es troba a la seu de la Fundació en espera de validar la 
seva idoneïtat per integrar-se a la col·lecció documental de l’Arxiu Municipal. S’ha realitzat un 
inventari somer de cada document per a procedir a preparar el contracte en comodat, procés 
inicial que es completarà amb la seva restauració, catalogació i digitalització. 
 
Per a la restauració i digitalització del conjunt s’ha demanat pressupost previ (Josep Usano, 
restaurador, i Artyplan, digitalització) del qual es fa càrrec el Districte de Sant Martí. Durant 
aquest any de la restauració i amb pressupost 2019 de la digitalització. El procés de 
catalogació i descripció es farà amb el personal propi de l’arxiu. 
 
Un cop acabats aquests processos, el fons podrà ser consultat lliurement per tots aquells 
investigadors, estudiosos o ciutadans interessats. 
 
 

Barcelona, 23 de maig de 2018 
 
 
 
 

Maria Raya de Cárdenas 

Responsable de l’Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí  
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INVENTARI DE LA COL·LECCIÓ FUNDACIÓ CLUB ESPORTIU JÚPITER OBJECTE DE CESSIÓ EN 
COMODAT A L’ARXIU MUNICIPAL DE BARCELONA 
 
Núm.inventari Títol Imatge 

CEJ_03 Plantilla primer equip amb dedicatòria. Entre 
1910 a 1915. 
(32 x 41) 

 
CEJ_05 Plantilla primer equip amb dedicatòria. Entre 

1910 a 1920. 
(41 x 31) 

 
CEJ_09 Equip del Campionat III divisió de Lliga, 14 

d’octubre 1945. 
(29 x 42) 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Núm.inventari Títol Imatge 
CEJ_13 Plantilla anys 40 

(18 x 24) 

 
CEJ_16 Plantilla primer equip anys 80 

(29 x 40) 

 
CEJ_18 J...... (nom poc visible a la dedicatòria), 5 

d’octubre 1955 
(18 x 23) 

 
CEJ_19 Plantilla anys 40 

(44 x 31) 

 
CEJ_21 Antonio C. ?, , jugador del Júpiter 1960 

(24 x 17) 
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Núm.inventari Títol Imatge 
CEJ_22 Llorenç Rifé i Climent, jugador del Júpiter 

que va fitxar pel FC Barcelona el 1958 
(12 x 18) 

 
CEJ_24 Plantilla temporada ? (samarreta ?) 

(18 x 23) 

 
CEJ_25 Rafael Granero Bellver, jugador del Júpiter 

que va fitxar pel RCE Espanyol el 1965 
(23 x 18) 
 

 
CEJ_28 Plantilla temporada 1987-1988 

(30 x 41) 

 
CEJ_29 Antoni Gracia i López, jugador del Júpiter 

que va fitxar pel FC Barcelona el 1939 
(30 x 22) 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Núm.inventari Títol Imatge 
CEJ_30 Plantilla primer equip 1915 

(61 x 50) 

 
CEJ_32 Plantilla temporada 1969-1970, campió de 

Catalunya preferent 
(30 x 40) 

 
CEJ_37 Plantilla primer equip (1939-1959. Samarreta 

verd i blanca) 
(25 x 30) 

 
CEJ_38 Directius del club, anys 60 

(17 x 23) 
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Núm.inventari Títol Imatge 
CEJ_38b 4 fotografies de diferents camps de futbol on 

va jugar-hi, anys 40 
(9 x 13,5) 
 

 
CEJ_75 Diploma pintat a mà amb els noms dels socis 

fundadors 1909 
(30 x 30) 

 
CEJ_s/n Primer equip 1922-1923 

(31 x 50 cm.) 

 
 35 volums amb 7137 pàgines 

mecanografiades i escrites per Joaquim 
Culla i Baila (amb inserció de còpies 
fotogràfiques, retalls de premsa, documents 
gràfics, invitacions..., crònica esportiva des 
de 1909 a 2015. 

 
 
 


