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Mosaic Olímpic 
Recerca multidisciplinar i difusió dels estudis olímpics. CEO-UAB, 20 anys 

Pròleg
Alejandro Blanco 
President del Comitè Olímpic Espanyol

El temps passa inexorablement i ja han passat cinc Olimpíades des que el Centre d’Estudis Olímpics ubicat a la Universitat 
Autònoma de Barcelona va fer els primers passos. 

El projecte de la seva fundació i acció era singularment innovador en aquella època —no hi havia cap altra institució sem-
blant equiparable—, i la seva creació va ser una decisió encertada, tant pel que fa a la denominació com a la ubicació, ja que 
històricament el famós humanista francès Pierre de Coubertin va fer servir la designació de Centre d’Estudis Olímpics i no el 
d’Acadèmia Olímpica per a l’organisme que havia de vetllar i defensar els principis olímpics.

Així mateix, ubicar el Centre en una universitat era buscar, de manera encertada, el medi cultural on va néixer històricament 
l’Olimpisme, com va passar a la transcendent sessió del 30 de juny de 1894 a la parisenca i prestigiosa Universitat de la Sorbona.

Durant tots aquests anys, el Centre d’Estudis Olímpics barceloní, pioner dels vint-i-set que actualment hi ha a Espanya, ha 
desenvolupat una intensa i extensa tasca i treball d’investigació, tant en l’àmbit nacional com internacional, eficaçment im-
pulsat per un suport institucional ferm i múltiple que li ha atorgat mitjans d’acció i solidesa operativa.

El Centre d’Estudis Olímpics barceloní és una referència paradigmàtica per a tota la resta de centres que desenvolupen tas-
ques semblants, i per al Comitè Olímpic Espanyol ha constituït sempre una gran satisfacció l’encert d’haver donat suport 
decididament a la seva creació i d’haver cooperat en les seves activitats i funcionament.
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