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APENDIX

CENTRE D'ESTUDIS OLÍMPICS I DE L'ESPORT
CÁTEDRA INTERNACIONAL D'OLIMPISME

La Universitat Autónoma de Barcelona, coincidint amb el
repte que va significar la nominació de Barcelona com a seu
de la XXVa Olimpíada, va impulsar l'any 1988 la creació del
Centre d'Estudis Olímpics i de l'Esport, dedicat a la recerca,
la documentació, la formació i la divulgació sobre l'olimpis-
me i 1'esport.

Amb aquesta activitat académica, la Universitat Autóno-
ma de Barcelona contribueix a promoure els valors i els ide-
áis de pau de l'olimpisme i de 1'esport.

El Centre es regeix per un consorci integrat per la Univer-
sitat Autónoma de Barcelona, el Comité Olímpico Español,
l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona.

S'han establert diferents acords i col-laboracions amb el
Comité Olímpic Internacional, el Consejo Superior de De-
portes, la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de
Catalunya, la Caixa d'Estalvis i de Pensions de Barcelona, la
Fundació ONCE i el FC Barcelona.

Cátedra Internacional d'Olimpisme

Fruit d'un conveni específic signat entre la Universitat
Autónoma de Barcelona i el Comité Olímpic Internacional el
gener de 1995 a Lausana, es va crear la primera Cátedra In-
ternacional d'Olimpisme.

La Cátedra disposa d'un Comité de Coordinació integrat
per representants del Olímpic Comité Internacional i de la
Universitat Autónoma de Barcelona.

El Centre d'Estudis Olímpics i de l'Esport és el gestor de
la Cátedra. El Comité Olímpic Internacional i la Universitat
Autónoma de Barcelona varen designar com a primer coor-
dinador general el Dr. Miquel de Moragas, Catedrátic de Co-
municació.

La titularitat de la Cátedra és de carácter temporal i teñen
la condició de catedrátics internacionals d'olimpisme, pro-
fessors de reconegut prestigi en els camps de les ciéncies so-
cials i les humanitats. El primer Catedrátic Internacional
d'Olimpisme va ser el Dr. John MacAloon de la Universitat de
Chicago.
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OBJECTIUS

El Centre d'Estudis Olimpios i de l'Esport i la Cátedra In-
ternacional d'Olimpisme teñen com a objectius prioritaris:

1. Col-laborar amb el moviment olímpic internacional i
amb els diferents organismes esportius nacionals i interna-
cionals en els aspectes académics, científics i de difusió cul-
tural.

2. Dur a terme tasques d'investigació sobre olimpisme i
esport, especialment en l'ámbit de les humanitats i les cién-
cies socials.

3. Organitzar cursos universitaris de divulgació i de post-
grau sobre olimpisme i esport.

4. Recopilar i facilitar documentado a alumnes i investi-
gadors per mitjá del servei d'informació i documentació.

5. Promoure les activitats académiques internacionals i
la coordinació deis centres universitaris i d'instituts especia-
litzats.

6. Facilitar la difusió científica i social deis estudis duts a
terme per mitjá de simposis, conferencies i publicacions.

ACTIVITATS

El Centre d'Estudis Olímpics i la Cátedra Internacional
d'Olimpisme desenvolupen les següents activitats:

Activitats docents
• Mestratge de Comunicado i Esport

El Centre d'Estudis Olímpics i de l'Esport, en collaboració
amb la Facultat de Ciéncies de la Comunicado, la Facultat
de Ciéncies Polítiques i Sociología, el Departament de Pe-
riodisme, el Departament de Comunicació Audio-visual i
Publicitat i l'Institut Nacional d'Educació Física de Cata-
lunya, ofereix ais llicenciats i professionals del sector es-
portiu una formació altament especialitzada en comunica-
ció i esport.

• Curs Universitari de Márqueting i Patrocini Esportiu
El patrocini i l'esport estableixen múltiples relacions que
condicionen la gestió de l'esport, i a la vegada moltes acti-
vitats comerciáis relacionades, en aspectes com la gestió
económica, la planificació deis mitjans de comunicació i les
estratégies publicitáries de gran nombre d'ofertes comer-
ciáis, que ja no poden entendre's sense considerar aqüestes
noves relacions.
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L'objectiu d'aquest curs, és formar professionals d'alta espe-
cialització que puguin respondre a aquesta nova situació.

• Curs Universitari de Televisió i Esport
L'objectiu d'aquest curs és formar professionals experts en
les múltiples sinérgies existents entre la televisió i l'esport i
els seus efectes en la societat de consum, i promoure i di-
fondre la recerca sobre televisió i esport des d'una pers-
pectiva interdisciplinar.

Activitats de recerca

• Árees de recerca
— Mitjans de comunicació, esport i olimpisme
— Cerimónies olímpiques
— Jocs Olímpics, medi ambient i urbanisme
— Esport adaptat i Jocs Paralímpics
— Política/ Dret/ Economía de l'esport
— Documentació olímpica i de l'esport
— Historia olímpica i de l'esport
— Patrocini esportiu i olímpic
— Pedagogía i educació de l'esport
— Relacions internacionals i Jocs Olímpics
— Psicología de l'esport

La Cátedra Internacional en Olimpisme estableix anual-
ment un programa d'investigació sotmés a l'aprovació del
Comité de Coordinació de la Cátedra.

• Servéis d'assessorament
El Centre ofereix un servei d'assessorament en totes les
matéries de la seva especialitat de recerca a institucions i
organismes esportius, empreses patrocinadores de l'es-
port, mitjans de comunicació, etc.

Publicacions

— Working papers (38 títols editats el 1995)
— Monografies académiques
— Actes de simposis

Servei de documentació

El Centre disposa d'un servei d'informació i documenta-
ció especialitzat en olimpisme i esport. Está connectat on—
Une amb el servei de biblioteques de la Universitat Autónoma
de Barcelona i compta amb els recursos tecnológics adequats
per a la connexió amb bases de dades internacionals.
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La Cátedra Internacional d'Olimpisme está especialit/.a-
da en la documentació corresponent al període modern de
l'olimpisme, el compres entre 1972 i els Jocs del Centenari
de 1996, amb un especial interés pels Jocs de Barcelona de
1992.

Divulgado i prometió de l'ideari olt'mpic

La Cátedra Internacional d'Olimpisme, en col-laboració
amb l'Associació de Comités Olímpics Nacionals (CON) i les
Académies Olímpiques, participa en activitats de divulgació
sobre olimpisme a nivell internacional.

El primer Simposi organitzat per la Cátedra l'any 1995 va
ser dedicat a les cerimónies olímpiques.

CENTRE D'ESTUDIS OLÍMPICS I DE L'ESPORT
CÁTEDRA INTERNACIONAL D'OLIMPISME

Universitat Autónoma de Barcelona
Edifici B. 08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. (3) 581 19 92 / Fax (3) 581 21 39
Correu electrónic: ICEO2@cc.uab.es
Connexió Internet: Telnet BABEL.UAB.ES

FUNDACIÓ BARCELONA OLÍMPICA

El febrer de 1993 es constitueix la Fundació Barcelona
Olímpica. Per primera vegada després d'uns Jocs Olímpics,
el Comité Organitzador crea una Fundació i una Exposició
permanent on es poden reviure els moments mes significa-
tius i emotius deis Jocs de Barcelona.

La Fundació es regeix per un Patronat integrat, amb
carácter vitalici, per les següents institucions i persones: l'A-
juntament de Barcelona, el Comité Olímpico Español, l'Ad-
ministració de l'Estat —mitjancant el Consejo Superior de
Deportes—, la Generalitat de Catalunya —mitjancant la Se-
cretaria General de l'Esport— i l'Excm. Sr. Joan Antoni
Samaranch. També son Patrons l'Associació d'Empresaris
Barcelona'92, el President de Barcelona Promoció, els Vo-
luntaris Olímpics i destacades personalitats vinculades a l'or-
ganització deis Jocs Olímpics: el Sr. Josep Miquel Abad i el
Sr. Roma Cuyas.
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El primer Patronat de la Fundació Barcelona Olímpica va
quedar composat per les següents persones:

President

Vice-president primer

Vice-president segon

Vice-president tercer

Vocal vitalici

Vocal'Apoderat general
Vocal

Vocal

Vocal

Vocal
Secretan
Director

Excm. Sr. Pasqual Maragall i Mira
(Ajuntament de Barcelona)
Excm. Sr. Carlos Ferrer Salat (Co-
mité Olímpico Español)
Excm. Sr. Rafael Cortés Elvira
(Consejo Superior de Deportes)
Excm. Sr. Josep Lluís Vilaseca i
Guasch (Generalitat de Catalunya)
Excm. Sr. Juan Antonio Sama-
ranch
Excm. Sr. Josep Miquel Abad
Excm. Sr. Roma Cuyas
Sr. Leopoldo Rodés (Associació
d'Empresaris Barcelona'92)
Il-lm. Sr. Enric Truñó (Barcelona
Promoció, S.A.)
Representant de Voluntaris Olím-
pics
Sr. Raimon Bergós
Sr. Miquel Torres

OBJECTIUS

La Fundació Barcelona Olímpica té com a finalitat difon-
dre la realitat deis Jocs Olímpics de Barcelona, com també
promocionar i investigar els valors culturáis, étics, esportius
i de qualsevol ordre que emanen de 1'ideari olímpic.

Té com a objectiu específic, entre d'altres de carácter mes
general, 1'establiment, el manteniment i la promoció d'una
exposició i d'un centre d'informació permanent i d'investiga-
ció, a l'abast del públic, que ofereix una visió global sobre els
Jocs Olímpics de Barcelona i tot el que van representar, així
com també un complet coneixement de l'Olimpisme.

La Fundació Barcelona Olímpica pretén establir acords
amb les institucions per a realitzar projectes en comú.

INSTAL-LACIONS

La Fundació Barcelona Olímpica está situada en l'em-
blemátic Estadi Olímpic de Montjulc, lloc idoni per desenvo-
lupar els seus objectius. Amb un espai de 1.535m2, condicio-
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nat pels arquitectes Ricard Sans i Lluís Samaranch, s'ha
aconseguit una instaMació de qualitat per dur a terme les ac-
tivitats previstes.

La Fundació Barcelona Olímpica disposa de sis espais:
Exposició permanent, Exposició temporal, Fototeca/Video-
teca/Sala Consulta/Arxius, Recepció/Botiga, Administració,
Auditori i un espai dedicat a l'Olimpisme.

Galería olímpica
La Galería Olímpica disposa d'una amplia sala de 760m2

distribuida en els següents espais:

Exposició permanent. Disposa de 484m2 dedicats ais Jocs de
la XXVa Olimpíada i ais IX Jocs Paralímpics Barcelona'92.

Exposició temporal. La Galería disposa d'un espai de 276m2

reservat a la presentació d'exposicions temporals (amb mo-
nográfics sobre cultura, esport i olimpisme). La primera ex-
posició temporal va estar dedicada a les cerimónies deis Jocs
Olímpics i Paralímpics.

ACTIVITATS

La Fundació Barcelona Olímpica ha organitzat diverses
activitats de carácter cultural i d'investigació en el món de
l'esport i l'olimpisme. S'han atorgat beques d'estudis d'inves-
tigació sobre l'esport i l'olimpisme. Es realitzen cursos de
Formació Ocupacional, practiques d'estudiants de Formació
Professional i s'organitzen Seminaris d'Áudio-visuals. Així
mateix l'any 1995 s'organitzá el I Fórum Olímpic i Biennal
Internacional Audio-visual Esportiva.

SERVÉIS

Fototeca. L'arxiu fotografíe está integrat per 200.000 imatges
aproximadament, de les quals 30.000 es troben enregistrades
en láser-disc.

Videoteca i áudio-visuals. El fons videográfic disposa de
5.000 cintes produides des del 1983 fins al 1992. També dis-
posa de 2.600 cintes enregistrades per RTO durant els Jocs
Olímpics.
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Sala de Consulta. Aquesta sala está equipada amb els mitjans
necessaris per visualitzar fotografíes i vídeos, publicacions i
documentació.

Auditori - Sala de projeccions. La Fundació disposa d'una sala
polivalent amb capacitat per a 180 persones en la qual s'ofe-
reix diáriament un complet programa de produccions áudio-
visuals. A mes a mes, está condicionada per acollir reunions,
seminaris, simposis, conferencies, rodes de premsa, etc. .

Departament d'Áudio-visuals. Aquest departament respon a
totes aquelles demandes que es reben de particulars, empre-
ses, agencies i institucions sobre les imatges deis Jocs Olím-
pics, ja sigui vídeo o fotografía.

EQUIPAMENTS

En el departament d'áudio-visual es poden reproduir, co-
piar o produir imatges grácies ais sistemes BETACAM SP,
D3 1/2" Digital, CD Video (CAV, CRV, CLV), U-MATIC, VHS
i Betamax. Peí que fa a nivell informátic, disposa d'un láser-
disc que permet visionar i localitzar imatges deis Jocs; el sis-
tema AMIC que conté totes les dades que es van originar du-
rant els Jocs, així com les biografíes deis atletes i 2 EPH Rank
Xerox on es poden consultar els resultáis de totes les compe-
ticions i categories deis 28 esports.

BOTICA

El visitant de la Galería Olímpica pot adquirir objectes di-
versos relacionáis amb els Jocs de Barcelona i l'Olimpisme
(publicacions, cartells, vídeos, samarretes, pins ...).

FUNDACIÓ BARCELONA OLÍMPICA

Estadi Olímpic de Montjuíc
Pg. Olímpic s/n, baixos
08038 Barcelona
Tel. (3) 426 06 60 / Fax (3) 426 92 00
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