




 







Recerca, documentació i bibliografia 
sobre Barcelona’92
Berta Cerezuela

Cap del Centre de Documentació del Centre d’Estudis Olímpics de la UAB

Els estudis olímpics a Barcelona

Els Jocs Olímpics, com es posa de manifest en els diversos capítols d’aquest

llibre,constitueixen un dels grans esdeveniments del nostre temps,amb múl-

tiples dimensions esportives i no esportives. Aquesta complexitat i el seu

abast internacional han anat determinant un interès creixent per part de

les ciències socials i de les institucions acadèmiques per aquest fenomen.

La fundació del Centre d’Estudis Olímpics a la UAB (CEO/UAB),1

l’any 1989, i la posterior creació de la primera Càtedra Internacional d’O-

limpisme, l’any 1995,2 constitueixen un exemple d’aquest nou interès aca-

dèmic pels Jocs Olímpics com a gran fenomen social.

Al llarg de la seva existència, el CEO/UAB ha desplegat una àmplia

activitat de recerca i de difusió sobre l’olimpisme, impulsant les relacions

acadèmiques internacionals en aquesta especialitat. En col.laboració amb

el Centre d’Estudis Olímpics del CIO, al Museu Olímpic de Lausana, ha

organitzat diversos simposis internacionals sobre temes clau per al Movi-

ment Olímpic: cerimònies olímpiques, viles olímpiques, televisió i Jocs

Olímpics, voluntariat i l’herència dels Jocs.3

1. El Centre d’Estudis Olímpics és un consorci format per l’Ajuntament de Barcelo-

na, la Diputació de Barcelona, el Comitè Internacional Olímpic i la Universitat Autòno-

ma de Barcelona.

2. La Càtedra Internacional d’Olimpisme és el fruit del conveni entre el Comitè Inter-

nacional Olímpic (CIO) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

3. Per a un detall de totes aquestes activitats, vegeu http: //blues.uab.es / olympic.studies



El CEO/UAB ha estat pioner en la difusió de l’olimpisme a través d’In-

ternet. El seu web, creat l’any 1995, s’ha convertit en un dels principals

referents acadèmics en línia sobre olimpisme a escala internacional. Inter-

net ha estat una de les claus de l’activitat del Centre, fet que li ha facilitat

una important projecció internacional, impensable sense l’ús de les noves

tecnologies.

Els serveis universitaris facilitats pel CEO/UAB han permès que nom-

brosos investigadors internacionals poguessin fer les seves recerques sobre

el fenomen Barcelona’92. En destaquen l’interès per temes com la trans-

formació urbana, la identitat cultural i els Jocs, els efectes sobre el sector

turístic, la presència dels mitjans de comunicació de masses, etc. Aques-

ta tasca ha permès que l’experiència de Barcelona estigui present en molts

estudis comparatius sobre els diversos aspectes dels Jocs Olímpics moderns:

política, economia, comunicació, planificació esportiva, etc.

El CEO/UAB ha estat motiu d’estímul per a la creació d’altres expe-

riències similars a les universitats de les noves ciutats olímpiques (Sidney,

Torí, Beijing) i per a la creació d’una xarxa internacional de centres de

recerca en aquestes matèries, tal com queda recollit en el Directori Inter-

nacional d’Estudis Olímpics, realitzat pel CEO/UAB en col.laboració amb

el Museu Olímpic de Lausana i que aplega informació sobre els investi-

gadors i centres de recerca i documentació que treballen en el camp dels

estudis olímpics.

L’activitat acadèmica ha resultat ser una garantia de la memòria dels

Jocs i una plataforma, inicialment no reconeguda, per mantenir la pre-

sència de Barcelona i de Catalunya dins del Moviment Olímpic i per con-

tribuir a la modernització dels estudis olímpics i aportar aquest tema al

centre del debat contemporani sobre les conseqüències socials i cultu-

rals de la mundialització.

Documentació i bibliografia sobre Barcelona’92
La documentació relativa als Jocs Olímpic té dos grans vessants. D’una

banda, el que podríem qualificar de documentació interna, és a dir, aque-

lla que deriva de la prolífica producció d’informació del comitè organit-

zador i d’altres institucions implicades en l’organització. D’altra banda,

la nombrosa bibliografia que genera la recerca independent que es rea-
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litza al país seu dels Jocs (però també a altres centres internacionals), mol-

ta de la qual té un caràcter comparatiu.

Pel que fa a la documentació pròpiament dita, la major part de la

informació és produïda pel comitè organitzador, però també es produeix

molta informació en un gran nombre d’institucions que participen en

diverses fases i aspectes de l’organització dels Jocs: Comitè Internacional

Olímpic (CIO), federacions esportives internacionals (FI), comitès olím-

pics nacionals (CON), organismes governamentals de la ciutat i del país

que acull els Jocs, empreses col.laboradores, mitjans de comunicació, con-

sultores, etc.

La informació relacionada amb els Jocs Olímpics comença a aparèi-

xer en el moment en què la ciutat mostra el seu interès a ser candidata i

passa per les fases posteriors de candidatura pròpiament dita, organit-

zació dels Jocs, celebració i, posteriorment, un cop acabats els Jocs, per

la fase de valoració i anàlisi del seu impacte.

La informació que es produeix en relació amb l’organització d’uns

Jocs adopta formes múltiples i té naturalesa diversa.

Si tenim en compte el destinatari de la informació i la restricció d’ús,

trobem informació produïda per a ús exclusivament intern del comitè

organitzador, informació adreçada als membres de la família olímpica,

patrocinadors o altres col.laboradors i informació adreçada al públic gene-

ral, entre d’altres exemples.

D’acord amb la seva forma, la informació que es produeix inclou

documents administratius, correspondència, informes tècnics i de pro-

grés, publicacions periòdiques, material audiovisual, fotografies, mapes,

plànols, així com material electrònic, com ara còpies del lloc web, siste-

mes intranet, etc.

El llegat documental dels Jocs Olímpics

La documentació de Barcelona’92 s’hauria de considerar com el compo-

nent intel.lectual principal del llegat que els Jocs han deixat a la comunitat.

En primer lloc,els Jocs Olímpics no es limiten a deixar unes instal.lacions

esportives o una nova infraestructura viària, sinó que també deixen a la

ciutat un «saber fer». Aquest coneixement es troba en les persones que

van participar activament en l’organització dels Jocs, però també en l’ar-
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xiu documental que deixa el comitè organitzador, un arxiu que permet

endinsar-se en cadascuna de les activitats dutes a terme pel comitè.

En segon lloc, els Jocs passen a formar part de la història de la ciutat.

Aquest llegat documental es converteix en un material de gran valor per

a tots aquells historiadors i investigadors en general sobre la ciutat seu,

així com per a tots aquells investigadors dels Jocs Olímpics.

Finalment, tenint en compte que els Jocs Olímpics són un esdeveni-

ment que es repeteix periòdicament cada 4 anys en llocs diferents, i que

en cada ocasió suposa iniciar una nova experiència amb uns nous actors,

el llegat documental també representa un «saber fer» per als comitès orga-

nitzadors consecutius.

Tot i la importància que té aquest llegat documental, el Comitè Inter-

nacional Olímpic no es va involucrar en aquesta àrea fins els passats Jocs

Olímpics d’estiu de Sidney 2000. A més a més, els comitès organitzadors

no havien donat gaire importància a la creació i l’ús de sistemes arxivís-

tics que garantissin la preservació i l’accés als documents.

Els Jocs de Barcelona van ser un dels pioners a posar de relleu la impor-

tància d’aquest sistema d’arxiu i a establir mesures per fer possible la con-

servació i la consulta d’aquesta documentació un cop acabats els Jocs.

El COOB’92 va crear, l’any 1988, el Departament de Documentació,

una unitat que tenia un doble objectiu. D’una banda, donar suport docu-

mental a les activitats dels Comitè i d’altra banda, reunir, organitzar i

custodiar l’arxiu per facilitar l’elaboració de la memòria oficial del Jocs i

per facilitar l’ús posterior a investigadors, altres ciutats organitzadores, etc.

El febrer de 1993 es va constituir la Fundació Barcelona Olímpica,

amb la finalitat de difondre la realitat dels Jocs Olímpics de Barcelona,

promoure i investigar els valors culturals, ètics, esportius, etc. que ema-

nen dels ideals olímpics i custodiar i gestionar la documentació genera-

da pel COOB’92.

Tot i que la Fundació Barcelona Olímpica és la institució hereva del

llegat documental de Barcelona’92, la documentació es troba repartida

entre l’Arxiu Municipal Administratiu de l’Ajuntament de Barcelona i

la mateixa Fundació.

El fons documental dipositat a l’Arxiu Municipal està format per la

documentació administrativa del COOB’92 i de HOLSA, holding d’em-
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preses responsables de la planificació urbanística i les infraestructures

dels Jocs. Aquest fons conté 6 100 caixes de documentació administrati-

va i tècnica de HOLSA, 29 103 mapes de HOLSA, 5 829 caixes de docu-

mentació administrativa i tècnica del COOB’92 i 1 000 mapes del

COOB’92.

La Fundació alberga a les seves instal.lacions tot el material audiovi-

sual produït pel COOB’92, OCSA i RTO’92 i, aproximadament, 1 300

publicacions editades pel COOB’92, OCSA, l’Oficina Olímpica i altres

organismes, així com el recull de premsa elaborat pel COOB i docu-

mentació d’altres candidatures i Jocs Olímpics.

D’altra banda, el servei de documentació del CEO/UAB disposa d’un

fons especialitzat en Barcelona’92, format per prop de 1 500 documents,

inclosos llibres, informes, documents de treball, fullets, vídeos, dossiers

de premsa, etc. Pot destacar-se la seva col.lecció de cintes de vídeo sobre

cerimònies olímpiques i retransmissions esportives i un dossier de prem-

sa especialitzada que cobreix el període 1988-1992.

Bibliografia sobre Barcelona’92

Selecció de documents classificats per temes sobre els Jocs Olímpics de

Barcelona’92, disponibles per a la seva consulta al centre de documenta-

ció del Centre d’Estudis Olímpics de la UAB (CEO/UAB).

• La candidatura

• L’organització dels Jocs

• Els Jocs de Barcelona

• Els aspectes econòmics i financers

• L’urbanisme, les infraestructures i les instal.lacions esportives

• Els aspectes polítics

• Els mitjans de comunicació

• La tecnologia

• Els aspectes culturals i les cerimònies olímpiques

• El disseny olímpic

• Els esports, els atletes i la competició

• Les subseus

• Els Jocs Paralímpics
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• Els voluntaris

• L’Olimpíada Cultural

La candidatura

Els documents més destacats són els publicats per l’Oficina Olímpica,

com l’avantprojecte i el dossier de candidatura presentat al COI, l’ano-

menada «caixa negra».

OFICINA OLÍMPICA BARCELONA’92

(1983) Anteproyecto candidatura: Juegos Olímpicos Barcelona 1992 (5

vols.). Barcelona: Oficina Olímpica.

(1984) Barcelona’92. Barcelona: Oficina Olímpica.

(1986) [Dossier de candidatura: solicitud de candidatura al COI para la

celebración en Barcelona de los Juegos de la XXVa Olimpíada] (6

vols.). Barcelona: Oficina Olímpica.

(1986) Memoria. Barcelona: Oficina Olímpica.

COOB’92

(1987) Com hem guanyat els Jocs Olímpics: llibre-catàleg de la Mostra

sobre la història de la candidatura de Barcelona als Jocs Olímpics

de 1992, celebrada a la Universitat de Barcelona del 10 d’abril

al 17 de maig. Barcelona: COOB’92.

L’organització dels Jocs

El productor principal de documentació durant l’etapa de planificació i

organització dels Jocs Olímpics va ser el mateix Comitè Organitzador

(COOB’92), tal com es reflecteix en aquesta selecció bibliogràfica. La tipo-

logia de documents que trobem és molt variada: informes de situació,

plans directors, informes interns, enregistraments de vídeo, publicacions

periòdiques, fullets informatius, etc. Cal destacar altres estudis elaborats

un cop acabats els Jocs que n’analitzen els aspectes organitzatius.

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

• Barcelona Olímpica (publicació periòdica). Barcelona: Grupo Express,

1987-1992.
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• Barcelona Olympic News (publicació periòdica). Barcelona: COOB’92,

1988-90.

• BCN Newsletter (publicació periòdica). Barcelona: COOB’92, 1989-

1992.

CORPORACIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA (1992): Barcelo-

na’92: l’objectiu de tots, un objectiu metropolità. Barcelona: Corporació

Metropolitana de Barcelona.

COLOMÉ, GABRIEL (1991): Estudi comparatiu dels models d’organitza-

ció de les últimes sis seus olímpiques (working paper núm. 4). Bellaterra:

Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport (UAB).

COOB’92

(1989) Organigrama, activitats i personal del COOB’92, S.A. Novem-

bre 1989. Barcelona: COOB’92.

(1989) Pla d’assistència sanitària olímpica (PASO’92): Juliol 1989 = Plan

de asistencia sanitaria olímpica (PASO’92): Julio 1989. Barce-

lona: COOB’92.

(1989) Pla de relacions públiques 1989-1992. Barcelona: COOB’92.

(1990) El COOB’92 responde (enregistrament de vídeo). Barcelona:

Cinemedia.

(1991) 500 dies per als Jocs Olímpics, 13 de març de 1991: dossier de prem-

sa = 500 días para los Juegos Olímpicos, 13 de marzo de 1991: Dos-

sier de prensa = À 500 jours des Jeux Olympiques, 13 mars 1991:

Dossier de presse. (1 vol. Fulls solts). Barcelona: COOB’92.

(1991) Catàleg general de tasques J.J.O.O. (Ver.: 15/10/91). Barcelona:

COOB’92.

(1991) Pla director: setena edició desembre 1991 = Plan director: sépti-

ma edición diciembre 1991. Barcelona: COOB’92.

(1991) La Seguridad de Barcelona: boletín informativo = Barcelona secu-

rity: information bulletin. Barcelona: COOB’92.

(1992) Barcelona’92: dossier de premsa febrer 1992. Barcelona: COOB’92.

(1992) Calendari oficial dels Jocs de la XXV Olimpíada Barcelona 1992.

Barcelona: COOB’92.
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(1992) Rapport officiel du Comité d’Organisation Olympique Barcelo-

na’92 (COOB’92) à la Commission Exécutive et à la 99ème Ses-

sion du C.I.O.: Barcelona, juillet 1992 = Official report of the Bar-

celona’92 Olympic Organising Committee (COOB’92) to the

I.O.C. Executive Board and to the 99th Session of the I.O.C.: Bar-

celona, july 1992. Barcelona: COOB’92.

MALARET I GARCIA, ELISENDA (1993): Público y privado en la orga-

nización de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Madrid: Civitas.

MOPT, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, INS-

TITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA (1992): Meteorología para

los Juegos Olímpicos Barcelona 92. Barcelona: COOB’92.

Els Jocs de Barcelona

Entorn dels Jocs Olímpics de Barcelona es van publicar, tant abans com

després dels Jocs, molts documents que ofereixen una visió general. Molts

d’ells inclouen un gran nombre d’il.lustracions.

COOB’92

(1991) Barcelona’92: guia. Barcelona: COOB’92.

(1992) Guía para la familia olímpica. Barcelona: COOB’92.

(1992) Imatges olímpiques = Imágenes olímpicas (enregistrament de

vídeo). Barcelona: COOB’92.

(1992) Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada Barcelona 1992

(5 vols.). Barcelona: COOB’92.

MALONEY, L. (1996): «Barcelona 1992: the Games of the XXVth Olym-

piad», a J.E. Findling i K.D. Pelle (eds.): Historical Dictionary of the Modern

Olympic Movement. Westport: Greenwood Press, pàg. 185-193.

ONTAÑON, PACO / BARRIL, JOAN (1994): Aquell estiu del 92. Barce-

lona: Ajuntament de Barcelona.
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PERMANYER, LLUÍS / COLITA / MASPONS, ORIOL / MISERACHS,

XAVIER (1992): Barcelona’92 quinze dies d’eufòria. Barcelona: Àmbits

Serveis Editorials.

SAURA, CARLOS (1992): Marathon: pel.lícula oficial dels Jocs Olímpics de

Barcelona’92 (enregistrament de vídeo). [S.l.]: Ibergroup: Ovidio TV.

SENTÍS, CARLOS (1995): Ara Barcelona. Barcelona: Ketres.

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (1992): «Els Jocs Olím-

pics a la Barcelona del 92», a Papers: revista de sociologia, núm. 38.

DIVERSOS AUTORS 

(1992) Barcelona’92: llibre oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada. Bar-

celona: Plaza & Janés.

(1992) Barcelona’92: guía turística oficial de los Juegos Olímpicos. Bar-

celona: Plaza & Janés.

Els aspectes econòmics i financers 

Un dels grans temes d’estudi entorn dels Jocs ha estat el seu finança-

ment i el possible impacte econòmic, industrial i social que els Jocs

podrien tenir a Barcelona. Aquesta secció ofereix una selecció d’aquests

estudis, així com documents publicats pel mateix COOB’92 sobre el

tema.

AJUNTAMENT DE BARCELONA (1992): L’Impacte econòmic dels Jocs

Olímpics de Barcelona’92. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Regido-

ria de Programació i Pressupostos.

BARREIRO, FERNANDO / COSTA, JOAN / VILANOVA, JOSEP M.

(1993): Impactos urbanísticos, económicos y sociales de los Juegos Olímpi-

cos de Barcelona’92. Barcelona: CIREM.

BERG, LEO VAN DEN / BRAUN, ERIK / OTGAAR,ALEXANDER (2000):

«Barcelona», a Sports and city marketing in European cities: an interna-
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tional comparative research into the experiences of Barcelona, Helsinki, Man-

chester, Rotterdam and Turin. Rotterdam: Euricur, pàg. 17-39.

BRUNET, FERRAN (1994): Economía de los Juegos Olímpicos de Barce-

lona 1992. Lausana: Comitè Internacional Olímpic.

CENTRO DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO METALÚRGICO (1988):

L’Impacte industrial dels JJ.OO. Barcelona’92. Barcelona: CEAM.

COOB’92

(1991) Barcelona’92: finance & insurance. Barcelona: COOB’92.

(1991) Criterios de patrocinio y colaboración empresarial en los Juegos

de la XXV Olimpíada Barcelona’92 = Criteria for commercial

sponsorship and association at the Games of the XXV Olympiad

Barcelona 1992. Barcelona: COOB’92.

(1991) Informació sobre la venda d’entrades: Jocs Olímpics de Barcelo-

na 1992. Barcelona: COOB’92.

GRUP D’ESTUDIS SOCIOLÒGICS SOBRE LA VIDA QUOTIDIANA I

EL TREBALL (1993): Economía, trabajo y empresa: sobre el impacto eco-

nómico y laboral de los Juegos Olímpicos de 1992. Madrid: Consejo Eco-

nómico y Social.

HOLSA

(1991) Dossier económico Barcelona’92. Barcelona: HOLSA.

(1992) Els Jocs olímpics com a generadors d’inversió (1986-1992). Bar-

celona: HOLSA.

SANDLER, D.M. / SHANI, D. (1993): «Sponsorship and the Olympic

Games: a consumer perspective», a Sport Marketing Quaterly, vol. 2:3,

pàg. 38-43.

STIPP, H. (1998): «The Impact of Olympic sponsorship on corporate

image», a International Journal of Advertising, vol. 17, pàg. 75-87.
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L’urbanisme, les infraestructures i les instal.lacions esportives 

Un dels temes d’estudi més destacats entorn dels Jocs ha estat el dels

canvis urbanístics que Barcelona va experimentar, les noves instal.lacions

que es van construir per allotjar els Jocs i el seu impacte.

VÍDEOS

• Àrea Olímpica de la Vall d’Hebrón (enregistrament de vídeo). Barcelo-

na: Provídeo, 1990.

• Barcelona connexió (enregistrament de vídeo). Barcelona: Clara Films,

1989.

ACEBILLO I MARIN, JOSEP ANTONI

(1988) Infraestructures i mobilitat: els cinturons de Barcelona = Infraes-

tructuras y movilidad: Los cinturones de Barcelona. Barcelona:

Institut Municipal per a la Promoció Urbanística i els JJ.OO.’92.

(1990) De la Plaza Trilla a la Villa Olímpica: notas sobre el progresivo

cambio de escala en las intervenciones urbanas de Barcelona entre

1980 y 1992. [S.l.: s.n].

AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA 1999: Aero-

puerto de Barcelona. [S.l.]: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.

AJUNTAMENT DE BARCELONA (1987): Urbanisme a Barcelona: plans

cap al 92. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Planejament Urbanístic.

ANELLA OLÍMPICA, S.A. (1990): AOMSA: L’Anella Olímpica de Mont-

juïc. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.

AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA (1992): Port Autònom de

Barcelona. Barcelona: Port Autònom de Barcelona.

CID LEAL, PILAR / APARICIO, DOLORS / ELVIRA, ROCIO (1996):

«El Impacto de los Juegos Olímpicos en el deporte para todos: utilización

y gestión de las instalaciones Olímpicas en Cataluña después de los JJ.OO.
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de 1992», a Estudios de investigación becados por la Fundació Barcelona

Olímpica 1996. Barcelona: Fundació Barcelona Olímpica, pàg. 11-181.

COOB’92 

(1989) L’Estadi Olímpic: símbol de Barcelona’92. Barcelona: COOB’92.

(1990) Instal.lacions de competició = Instalaciones de competición = Ins-

tallation compétition = Competition facilities.Barcelona: COOB’92.

FIRA DE BARCELONA (1991): El Sector de la construcción en Catalunya

y los JJ.OO. 1992: su impacto industrial y urbanístico. Barcelona: Fira de

Barcelona.

HOLSA (1992): Barcelona Olímpica: la ciudad renovada. Barcelona:

HOLSA.

INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ URBANÍSTICA (1990): Bar-

celona: la ciutat i el 92. Barcelona: Hisao: Olimpíada Cultural.

MILLET, LLUIS (1991): Impacte urbà dels Jocs Olímpics (working paper

núm. 5). Bellaterra: Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport (UAB).

NEL˙LO, ORIOL (1991): Les repercussions urbanístiques dels Jocs Olímpics

de Barcelona 1992 (working paper núm. 3). Bellaterra: Centre d’Estudis

Olímpics i de l’Esport (UAB).

NOVA ICÀRIA (1991): Arquitectura i espais urbans a la Vila Olímpica.

Barcelona: Nova Icària.

RIERA, PERE (1993): Rentabilidad social de las infraestructuras: las ron-

das de Barcelona. Un análisis coste-beneficio. Madrid: Civitas.

VALERA, SERGI / POL, ENRIC (1996): «La Vila Olímpica, integración

social y urbanística como barrio de Barcelona», a Estudios de investiga-

ción becados por la Fundació Barcelona Olímpica 1996. Barcelona: Fun-

dació Barcelona Olímpica, pàg. 183-245.
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Els aspectes polítics

El marc polític en el qual es van celebrar els Jocs Olímpics de Barcelona,
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