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Grades Barcelona. Grades Catalunya. Grades Espanya.
Ho heu aconseguit. Aquests han estat, sense cap mena de

dublé, els millors jocs de tota la historia olímpica. L'esjorc de
tots: Comité Organilzador, Ajuntament de Barcelona, Genera-
litat de Catalunya, Govern d'Espanva, i talment Comité Olím-
pico Español, Consejo Superior de Deportes i nombrases em-
preses nacionals i internacionals, han jet possible aquest gran
éxit. Barcelona no será la mateixa en elfutur. Tampoc el nostre
esport despre's de les grans victóries obtingudes.

El mes profund agrai'ment a Ses Majestats els Reis, Don
Joan Caries i Doña Sofia, i a tota la familia reial. Sempre han
estat amb nosaltres, han demostrat en tot moment llur amor a
l'olimpisme i llur entusiasme per l'esport.

Grades de tot cor ais milers i milers de voluntaris. Ens sen-
tim orgullosos de vosaltres. Ens heu donat el millor exemple
d'allo que és la joventut actual del nostre país.

No puc oblidar els nombrosos mitjans de comunicado que
tant han contribuit a difondre per les regions del globus l'im-
mens éxit d'aquesta gran festa de l'esport i de la cultura creada
per Pierre de Coubertain. La televisió també ha donat un pas
endavant peí que ja a la seva relació amb l'esport.

Pero els principáis protagonistes han estat, com sempre, els
atletes del món. Llur entusiasme, llur dedicado i llurs jhes
simbolitzen el bo i millor d'aquest auténtic festival universal de
pau i amistat.

A tots els membres del Comité Internacional Olímpic, a les
Federacions Internacionals i ais Comités Olímpics Nacionals,
el nostre reconeixement. Un cop mes hem demostrat la jorca
que ens dona la nostra unió.

Ara tinc l'honor, l'alt honor, d'imposar al President del Co-
mité Organitzador i Alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall,
l'Orde Olímpic d'Or. Se l'ha merescuda.

I finalment, avui, 9 d'agost de 1992, a la ciutat de Barcelo-
na, la nieva ciutat, declaro clausuráis els Jocs de la XXV Olim-
píada de Vera moderna.

D'acord amb la nostra tradició, crido eljovent de tot el món
a retrobarse d'aquí a quatre anys, el 1996, a Atlanta, Estáis



Units d'América, per a celebrar amb nosaltres els Jocs de XXVI
Olimpíada, els Jocs del Centenari.

Grades a tot el món. Grades Espanya. Grades Catalunya.
Grades Barcelona.

JOAN ANTONI SAMARANCH

President del Comité Olímpic Internacional
Parlament de Cloenda deis Jocs de la XXV Olimpíada

de Barcelona 1992.

•

8


