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PRESENTACIÓ

Barcelona és la ciutat de l'esport. I de la cultura. I del civis-
me. I de molt mes que hem pogut assolir grades a l'impuls que
ens van portar els Jocs Olímpics de 1992, el motor de la trans-
formado soferta per la ciutat. Per aixó, és per a mi una satis-
fácelo poder prologar un llibre dedicat a la reflexió sobre alguns
deis aspectes mes significatius d'aquells Jocs que tothom va
qualificar com els millors de la historia.

A tres anys de la seva celebrado, i quan som a les portes
deis d'Atlanta'96, és una gran satisfácelo veure que totes les
installacions que vam construir per ais Jocs están funcionant,
que uns 50.000 ciutadans san nous usuaris regulars d'aquests
nous equipaments o que l'any passat unes 300.000 persones
van participar en actes esportius al carrer. Els ciutadans de
Barcelona son avui dia els protagonistes de la práctica esporti-
va de la ciutat perqué s'han convertit en els continuadors de
iesperit olímpic.

El lector veurá en aquest llibre quina va ser la clau de l'éxit
deis Jocs de Barcelona'92: la complicitat. La que va existir entre
els ciutadans i el seu Ajuntament. Entre aquest i les altres insti-
tucions (les metropolitanes, la Diputado, la Generalitat, VEstat,
pero també els sindicáis, els empresaris, les federacions esporti-
ves, el COI...). Només aixíes pot entendre la práctica unanimi-
tat que va existir al voltant del projecte olímpic de Barcelona,
tant a la ciutat com arreu de Catalunya o d'Espanya. Aquest és
el «model Barcelona» que tothom ha admirat i sense el qual no
hauria estat possihle el resultat final: el ressorgiment i recons-
trucció d'una gran ciutat europea, que hem situat en el mapa de
les grans ciutats del man i en la qual els seus ciutadans han as-
solit un increment mes que notable de qualitat de vida.

Ara, quan Barcelona es prepara per a la seva segona gran
transformado, aquesta publicado ens permet fer una mirada
enrera i avaluar, amb la distancia que ens atorga el temps
transcorregut, els principáis impactes urbans, econdmics, so-
cials i comunicatius deis Jocs. Amb aquest recull que se'ns pre-
senta cree que disposarem del primer acostament multidisci-
plinar i rigores a un esdeveniment que va commoure la
configurado, la imatge i el taranná de Barcelona.

El fet que avui existeixi ja un conjunt de treballs de prou en-
titat com per meréixer la publicado del presen! llibre és també
conseqüéncia de ¡'herencia institucional que els Jocs ens han
deixat. La Fundado Barcelona Olímpica i el Centre d'Estudis



Olimpias i de l'Esport de la UAB, entitats que, conjuntament
amb el Museu Olimpio de Lausana i amb Banca Catalana, han
leí possible aquesta edició, son ja unes realitats solides i que es-
tan realitzant una tasca important en el manteniment de la
memoria deis Jocs de Barcelona i en l'impuls de la recerca so-
bre els temes olímpics.

En complir-se el tercer aniversari d'aquell any que tant ha-
víem mitificat, predomina encara la idea que el 92 va ser l'any
de la culminada jelic d'una época, pero jo també vull afegir
que va ser l'inici d'una altra que encara será molt millar. En-
trem en una nova etapa en la qual aspirem a una nova onada
de transformacions, mes tecnolbgiques i culturáis, adrecades
també al canvi de comportaments urhans, que jaran de Barce-
lona la capital del sud d'Europa.

PASQUAI. MARAGALL

President del COOB'92
Alcalde de Barcelona

.

.

10


