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

Presentació
Ana Ripoll Aracil 
Rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona

És una satisfacció, com a rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), prologar el llibre amb el qual celebrem el 
vintè aniversari del Centre d’Estudis Olímpics (CEO), creat el 28 de juny de 1989 amb l’aprovació del Consell de Govern de 
la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Des de llavors, el CEO-UAB ha crescut i ha consolidat la seva trajectòria científica, fins a esdevenir un punt de referència a 
la xarxa internacional d’estudis olímpics; i ha estat capaç de col·laborar amb el Moviment Olímpic, així com amb diferents 
organismes esportius, tant catalans com espanyols i internacionals, en els aspectes acadèmics, científics i de difusió cultural 
que implica l’Olimpisme.

Per a les persones que no sàpiguen quina ha estat la seva trajectòria, convé recordar que el CEO-UAB és el fruit d’una  
il·lusió: la que va desencadenar a la societat catalana que Barcelona fos escollida la seu dels Jocs Olímpics d’estiu del 1992. 
L’entusiasme que va suscitar l’organització dels Jocs Olímpics del 1992 també va arribar a l’àmbit acadèmic, i el CEO-UAB 
va néixer com a espai per analitzar i reflexionar sobre l’Olimpisme, un fenomen singular de la història contemporània que, 
més enllà de les implicacions esportives, genera impactes rellevants de caràcter econòmic, urbanístic, cultural, polític i social. 
Va ser una iniciativa genuïnament local, impulsada des de la UAB pel Dr. Miquel de Moragas Spà, però que des dels primers 
passos va manifestar tres característiques que n’han forjat la manera de treballar: el pluralisme, la vocació internacional i la 
voluntat de fer investigacions multidisciplinàries. 

I al llarg dels anys, el CEO-UAB ha estat la punta de llança de la nostra universitat en el desig de contribuir a promoure els 
valors i els ideals de pau que representen l’Olimpisme i l’esport. Però, com a institució d’educació superior i investigació, la 
UAB va decidir fer-ho a partir de l’estudi de l’Olimpisme com a fenomen social i cultural de primer ordre a la societat dels 
segles xx i xxI. No hi ha cap altre esdeveniment esportiu que desperti tanta passió i aplegui tants espectadors davant les 
pantalles dels televisors o que serveixi per projectar mundialment els nous déus olímpics de l’esport. Pocs esdeveniments 
com la celebració d’uns Jocs Olímpics contribueixen d’una manera tan decisiva a transformar una ciutat. Gràcies a la treva 
olímpica s’aconsegueixen millorar les relacions internacionals entre països, que solucionen les seves diferències als camps, 
les pistes, les piscines i els tartans. 

Tots aquests temes, i molts més, són estudiats pels investigadors i les investigadores del CEO-UAB i conservats al Centre de 
Documentació, que recopila una notable col·lecció de documents de tota mena i format sobre l’Olimpisme, i sobretot sobre 
els Jocs de Barcelona’92, per la qual cosa duu a terme un servei impagable pel que fa al manteniment de la seva memòria 
i el seu llegat immaterial. Una documentació que es pot consultar gràcies al web del CEO-UAB, pioner ja el 1996 en utilitzar 
Internet per crear una pàgina web concebuda com una gran aula oberta al món i en posar a la disposició de tothom la docu-
mentació sobre Barcelona’92.
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Presentació
Ana Ripoll

Després de tot el que s’ha exposat, és lògic que des del començament del CEO-UAB tots els rectors de la UAB —Ramon 
Pascual, el rector quan es va crear, i Josep Maria Vallès, Carles Solà, Lluís Ferrer i jo mateixa— hi hàgim confiat i, con-
següentment, hàgim renovat i mantingut el suport a aquest projecte que permet a la nostra universitat disposar d’un centre 
d’investigació de referència mundial en estudis olímpics. 

Però el Centre d’Estudis Olímpics no és un centre d’investigació tancat al campus de la UAB. Al contrari, el Consell de 
Govern del CEO-UAB està format, des del 1989, per la mateixa Universitat, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Bar-
celona i el Comitè Olímpic Espanyol. A més, el 2002 s’hi va incorporar la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria 
General de l’Esport. Això demostra el consens que genera aquest projecte, perquè ha aconseguit implicar-hi les principals 
institucions de Catalunya, i d’Espanya, relacionades amb l’Olimpisme i l’esport. En aquesta mateixa línia, convé destacar 
els convenis i les col·laboracions que ha subscrit el CEO per fomentar projectes educatius i d’investigació amb diverses ins-
titucions com ara la Fundació Barcelona Olímpica, l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) i el Consell 
Superior d’Esports del Govern d’Espanya, entre altres. 

Una menció a part mereix la magnífica relació que el CEO-UAB ha aconseguit establir amb el Comitè Internacional Olímpic 
(CIO), amb seu a Lausana. Això constitueix un clar exponent de la cooperació necessària i positiva que han de cultivar el Mo-
viment Olímpic i les universitats, sobretot en el camp de les ciències socials i les humanitats, a les quals el CEO-UAB ha des-
tinat una bona part dels seus esforços investigadors. Podem destacar, com a mostra d’aquesta col·laboració, la coorganització 
de simposis internacionals amb el Museu Olímpic de Lausana, la coedició de publicacions especialitzades en Olimpisme i la 
seva repercussió a la societat, i els diferents encàrrecs que ha rebut el CEO-UAB per dur a terme investigacions específiques 
d’interès estratègic per al CIO. Un altre capítol rellevant d’aquesta cooperació és la creació, el 1995, de la Càtedra Interna-
cional d’Olimpisme, gestionada pel nostre centre per mitjà d’un conveni signat per qui n’era llavors el rector, Carles Solà, i 
per qui era en aquell temps el president del CIO, Juan Antonio Samaranch.

En qualsevol cas, per a la UAB l’existència del Centre d’Estudis Olímpics ha significat una vinculació amb el Moviment 
Olímpic i el seu símbol internacionalment conegut: els anells olímpics. I, també, haver inspirat la creació de la primera 
mascota olímpica amb versió acadèmica. Amb l’autorització del Comitè Internacional Olímpic, el Cobi acadèmic, dissenyat 
per Javier Mariscal, s’ha convertit en el símbol del CEO de la UAB, un emblema divulgat als cinc continents gràcies a 
col·laboracions acadèmiques amb universitats d’arreu del món.

Finalment, però no per això menys important, vull agrair personalment i institucionalment al Dr. Miquel de Moragas Spà la 
seva feina com a director del CEO-UAB, des que es va crear fins al 2009. Ell va ser l’inspirador i l’alma mater del Centre, 
com ja he esmentat. Un autèntic visionari que va decidir que l’oportunitat que es brindava a la ciutat de Barcelona, en orga-
nitzar els Jocs Olímpics del 1992, havia de ser aprofitada per la comunitat científica. I, si hem de jutjar pels resultats, així s’ha 
fet. Per això vull donar les gràcies i felicitar també els documentalistes per haver aconseguit disposar d’un fons documental 
extraordinari, i tots els investigadors, tant de la mateixa UAB com també de moltes altres universitats de la resta del món, que 
han col·laborat en els nombrosos projectes acadèmics i d’investigació que ha impulsat el CEO-UAB. Sense la seva implica-
ció, no hauríem obtingut la visibilitat internacional i el respecte adquirits al llarg d’aquests vint anys d’existència.

Només espero que el Centre d’Estudis Olímpics continuï complint molts més aniversaris amb la mateixa empenta, esforç 
i compromís amb la investigació i la transferència de coneixement a la societat. I, per descomptat, vull agrair, en nom de 
la UAB, el suport i la col·laboració de totes les institucions i les persones esmentades en aquest pròleg. Sense elles, aquest 
aniversari no hauria estat possible. 

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

Introducció
Emilio Fernández Peña 
Director del Centre d’Estudis Olímpics, CEO-UAB; Professor titular del Departament de Comunicació 
Audiovisual i Publicitat I (UAB)

La tasca investigadora, docent, documental i divulgadora d’un fenomen com l’olímpic requereix un acostament polièdric a 
les seves múltiples i complexes implicacions culturals i socials. Mosaic olímpic: investigació multidisciplinària i difusió dels 
estudis olímpics. CEO-UAB: 20 anys intenta recollir una part d’aquesta complexitat des de l’enfocament de les ciències so-
cials i les humanitats, una orientació que va inspirar el professor Miquel de Moragas, fundador del CEO-UAB, els anys previs 
a la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona’92 per crear un centre universitari pioner al món dedicat als estudis olímpics.

Aquest volum representa la unió entre el passat, el present i el futur del CEO-UAB. Recull les principals aportacions acadè-
miques del nostre centre a l’estudi i la difusió de l’Olimpisme i el projecta en el futur per mitjà de nous interessos d’investi-
gació, eines i formes de difusió de línies de coneixement generat ja obertes, noves al començament i que han demostrat una 
vigència i una renovació constants.

Mosaic olímpic es divideix en tres parts. La primera se centra en un repàs històric de la creació del Centre, la seva consoli-
dació i les estratègies que es van posar en pràctica per dur a terme la tasca investigadora i difusora dels estudis olímpics. La 
gran fita els anys previs a la seva creació i durant els immediatament posteriors han estat els Jocs de Barcelona del 1992. A 
aquest tema es dedica, per tant, la segona de les parts del llibre, que no considera els Jocs de Barcelona un fet del passat, sinó 
que estenen la seva influència fins avui dia en aspectes organitzatius, culturals i de gestió, i es fan presents i es projecten en el 
futur a través del CEO-UAB i de la Fundació Barcelona Olímpica, amb la qual el nostre centre manté una excel·lent relació 
de col·laboració i recerca de sinergies. El llibre es tanca amb l’apartat dedicat a la investigació sobre diferents temes clau 
en estudis olímpics desenvolupats des del CEO-UAB. Aquests treballs han estat sovint pioners i representen una visió i un 
enfocament moderns d’allò que la Universitat pot aportar al Moviment Olímpic en un pla constructiu de col·laboració, però 
també de crítica independent.

El mateix fundador i director del CEO-UAB durant vint anys, Miquel de Moragas, és qui obre aquest volum amb un treball 
en el qual explica el paper fonamental de la Universitat en l’estudi de l’Olimpíada, centrant-se en els múltiples impactes cul-
turals, econòmics i socials dels Jocs, el seu caràcter transversal com a fenomen, l’orientació multicultural intrínseca que ofe-
reix i els reptes d’innovació que es presenten en aquests megaesdeveniments. Miquel de Moragas destaca el paper d’aquests 
centres d’estudis olímpics amb seu a les universitats i un govern compost per acadèmics. Al seu article, a més, aprofundeix 
en el caràcter transdisciplinari i multidisciplinari d’un fenomen en el qual s’identifiquen múltiples temes consolidats d’inves-
tigació. Conclou l’article amb una reivindicació del gran valor per al Moviment Olímpic de la investigació acadèmica, “una 
aportació d’un valor inestimable per a la innovació i l’adaptació dels Jocs Olímpics al món modern”, i defensa un reforçament 
de les relacions entre el món acadèmic i el Moviment Olímpic. 
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Introducció 
Emilio Fernández Peña

Després de l’article del fundador del CEO-UAB, la primera part del llibre constitueix un repàs històric dels orígens i l’evolu-
ció del Centre d’Estudis Olímpics de la Universitat Autònoma de Barcelona durant els primers vint anys de la seva història, en 
el qual participen algunes de les persones clau a l’hora de fundar-lo i consolidar-lo. També s’inclouen en aquesta primera part 
els testimonis de molts dels acadèmics internacionals més prestigiosos sobre el paper del CEO-UAB en el context internacio-
nal de la seva especialitat. Aquests testimonis, plurals pel que fa a l’acostament disciplinari i la varietat geogràfica i cultural, 
són una mostra del reconeixement dels acadèmics més destacats del món en estudis olímpics a la tasca d’investigació i difusió 
del CEO-UAB. Però també són indicadors de la projecció internacional del nostre centre i de la valoració i el reconeixement 
que el seu fundador i director durant vint anys, el professor Miquel de Moragas, i l’extraordinari equip de professionals que 
han treballat amb ell durant tots aquests anys, desperten entre els seus homòlegs més egregis. 

Muriel Ladrón de Guevara, la primera coordinadora del CEO-UAB, fa un repàs històric de la primera etapa del centre des 
que es va fundar el 1989 fins al període postolímpic de Barcelona’92. És el període de gestació i creació d’un projecte fins 
llavors inèdit al món universitari internacional, i el de la consolidació amb la celebració dels Jocs. També és el de la creació 
de l’estructura bàsica com a centre d’investigació, docència i documentació sobre el fenomen olímpic.

La gestió de la informació i la documentació al CEO-UAB és treball de Berta Cerezuela i Pilar Cid, que expliquen la creació 
del primer centre de documentació sobre temes olímpics, una de les bases fonamentals del Centre d’Estudis Olímpics. Les 
autores repassen amb detall l’evolució i els fons actuals del nostre centre de documentació, visitat cada any per nombrosos 
investigadors del nostre àmbit proper i estudiosos internacionals. A l’article té una importància rellevant el Portal d’Estudis 
Olímpics que des del 1996 va posar en línia el CEO-UAB en català, castellà i anglès, amb accés a nombrosos documents en 
línia, fruit de la investigació i la difusió dels investigadors vinculats al Centre i a recursos acadèmics externs, i que a més té 
una base de dades internacional d’experts universitaris en estudis olímpics i de centres d’investigació dedicats a la matèria.

Núria Puig, responsable de Relacions amb les Universitats del CIO, aborda al seu article “El Moviment Olímpic i el món aca-
dèmic” l’important paper que des de la Grècia antiga, però també als orígens del Moviment Olímpic modern, ha tingut el món 
acadèmic, i més endavant se centra en el paper dels centres d’estudis olímpics a diferents universitats del món i del Centre 
d’Estudis Olímpics del CIO amb els seus diferents serveis, entre els quals destaquen la divulgació del patrimoni olímpic en 
un sentit vast per mitjà de la promoció de la investigació sobre temes olímpics i el foment de la col·laboració amb el Movi-
ment Olímpic per conservar el seu patrimoni. Puig detalla dues iniciatives molt interessants del Centre d’Estudis Olímpics de 
Lausana: el programa de beques d’investigació de postgrau i el nou Observatori dels Estudis Olímpics.

La conversa entre Juan Antonio Samaranch, president del CIO durant vint-i-un anys, Josep Miquel Abad, conseller delegat 
del COOB’92, i Pasqual Maragall, alcalde de la ciutat els anys previs i posteriors als Jocs de Barcelona’92, obre l’apartat 
dedicat als Jocs Olímpics de Barcelona’92, la segona part d’aquest llibre. Els aspectes principals de la trobada ja s’havien 
publicat prèviament en català al llibre titulat L’herència dels Jocs (2002), i considerem que es tracta d’un document amb un 
valor que adquireix nova actualitat i més vigència amb el pas dels anys, ja que descriu una trobada informal en la qual s’abor-
den aspectes no gaire coneguts de la gestació, l’organització i l’èxit dels Jocs de Barcelona.

 “L’ombra de Barcelona” és l’article en què Isidre Rigau, exdirector de logística esportiva del Comitè Organitzador dels Jocs 
Olímpics de Barcelona’92, analitza el paper dels Jocs de Barcelona a l’hora de crear un model d’organització que ha marcat 
un abans i un després. Rigau, assessor del Comitè Internacional Olímpic i gran coneixedor de les estructures organitzatives 
dels Jocs posteriors, explica les virtuts de l’organització dels Jocs del 1992 i de quina manera els Jocs de “Sydney, Atenes, 
Pequín i Londres segueixen el rastre i manlleven elements de la transformació de Barcelona, alguns d’una manera parcial i 
altres més pregonament”. Per a Rigau, Barcelona va crear uns Jocs sostenibles i equilibrats, amb infraestructures i equipa-
ments planificats no només per acollir òptimament la celebració d’uns Jocs d’èxit, sinó reutilitzables després per esportistes 
i ciutadans i ben administrats com a llegat. L’entramat tecnològic creat per primera vegada per als Jocs de Barcelona, que va 
contribuir d’una manera eficient a convertir l’esdeveniment local en global, és un altre dels aspectes que Isidre Rigau aborda 
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al seu article; també hi explica detalls sobre el paper del disseny als Jocs i la creació d’un sistema de transmissió de conei-
xement per a les futures seus olímpiques. Els valors diferencials de les cerimònies de Barcelona’92, basades en l’emoció i la 
simplicitat, són un altre dels aspectes tractats per Rigau.

Precisament les cerimònies olímpiques de Barcelona són el tema de l’article de Núria García, participant en la investigació 
internacional que finalment va donar lloc al llibre Television in the Olympics, la primera gran investigació des d’una perspec-
tiva internacional centrada no únicament en l’anàlisi de l’entramat tecnològic, comunicatiu, econòmic i cultural del fenomen 
televisiu, sinó, i d’això s’encarrega el capítol de la professora García, de descodificar la interpretació que de les cerimònies 
olímpiques es va fer als diferents països del món, en jutjar el fet local des de la perspectiva local dels diferents països recep-
tors, però contribuint així a crear la imatge global dels Jocs. L’Olimpíada cultural de Barcelona’92 és el tema que aborda 
Miquel de Moragas en aquesta segona part del Mosaic olímpic. Per al fundador del CEO-UAB, l’Olimpíada cultural va tenir 
llums, centrades en “les múltiples activitats, algunes de les quals tenien una gran qualitat”, i ombres, un “encaix difícil dins 
l’organització central de l’esdeveniment”, i això a causa de qüestions polítiques, d’estructura organitzativa amb relació als 
Jocs. Malgrat tot, l’Olimpíada cultural al voltant de Barcelona’92 va resultar un programa ambiciós amb festivals de tardor 
i el mateix Festival Olímpic de les Arts, amb més de 200 activitats, tot això en un model fins llavors inèdit d’una veritable 
Olimpíada, és a dir, amb una durada de quatre anys. En aquest treball d’investigació i avaluació de l’Olimpíada cultural, 
Moragas examina els objectius no assolits i les seves causes, cosa que pot servir d’aprenentatge previ a futures candidatures 
i propostes culturals al voltant d’un megaesdeveniment esportiu com els Jocs.

Berta Cerezuela, experta documentalista en temes olímpics, reflecteix al seu article sobre la preservació i l’accés a la memòria 
dels Jocs Olímpics de Barcelona’92 la complexitat de la gestió documental d’un esdeveniment com els Jocs Olímpics, que 
passa per diferents fases, des de la preparació i la presentació de la candidatura fins al tancament del projecte després dels 
Jocs. Cerezuela incideix en la importància de la gestió de la memòria olímpica i en la transferència de coneixement a les 
noves candidatures olímpiques. Així mateix, detalla les fonts de coneixement de Barcelona’92. Per a Berta Cerezuela, “la 
informació i la documentació generades sobre cada edició dels Jocs […] s’han de considerar un dels principals components 
del llegat dels Jocs”. 

El llegat dels Jocs Olímpics de Barcelona’92 ha estat una de les temàtiques que es van investigar al CEO-UAB els anys pos-
teriors a la celebració dels Jocs, però actualment, gràcies a diferents projectes vinculats a la conservació i la posada en valor a 
través de la xarxa de la memòria olímpica de la ciutat, és ben vigent i actual al CEO-UAB. Chris Kennett recull les aportacions 
principals dels treballs publicats pel Centre d’Estudis Olímpics, Les claus de l’èxit (1995) i L’herència dels Jocs (2002). El 
primer planteja, segons l’autor, un acostament multidisciplinari i multidimensional d’avaluació dels impactes dels Jocs de 
Barcelona en els aspectes econòmics, en el consens polític de les diferents administracions, en la millora de les infraestruc-
tures i en la dimensió humana i d’implicació ciutadana en els Jocs. El segon, publicat deu anys després de la celebració dels 
Jocs, avalua el paper del llegat de Barcelona’92. La transformació de l’urbs en una ciutat de serveis competitiva i la conversió 
de Barcelona en una ciutat capdavantera a Europa en l’àmbit esportiu constitueixen alguns exemples de l’impacte durador 
dels Jocs. La gestió d’un llegat, constituït per elements materials i immaterials, s’ha convertit en un aspecte clau a l’hora de 
dissenyar les estratègies de les ciutats candidates i molt valorat pel CIO en el moment de triar la ciutat organitzadora dels Jocs. 
Com ja s’ha assenyalat, l’última part del llibre se centra en temes bàsics de l’Olimpisme que tenen una presència justificada 
en el text perquè constitueixen al mateix temps línies d’investigació dutes a terme pel CEO-UAB i que es mantenen vigents i 
en actualització constant. Per tant, aquest apartat es concep com una activitat que, partint del passat, s’endinsa en el futur per 
mitjà de la indagació acadèmica sobre fets socials i culturals amb una importància cabdal en estudis olímpics. 

Els mitjans de comunicació són fonamentals a l’hora de configurar els Jocs Olímpics com a gran esdeveniment esportiu glo-
bal contemporani, i la televisió s’erigeix en un element clau per difondre’ls. Al capítol sobre televisió i Jocs Olímpics, Ibone 
Lallana i qui escriu aquesta introducció repassem el paper d’aquest mitjà en la construcció de la imatge dels Jocs Olímpics 
per als televidents d’arreu del món i el seu paper fonamental en el finançament del Moviment Olímpic a través de la comer-
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cialització dels drets audiovisuals dels Jocs. El treball aprofundeix en les noves tendències de finançament, tecnològiques 
i de consum de les imatges televisives, unes novetats tecnològiques que entronquen, com a conseqüència de la convergència, 
amb els anomenats nous mitjans, que tenen en els protocols d’Internet el seu fonament tecnològic, i als quals es dedica el 
segon dels capítols d’aquesta tercera part. S’hi teoritza sobre la nova ecologia dels nous mitjans i el Moviment Olímpic, amb 
cercadors i xarxes socials com a actors bàsics. Els nous mitjans constitueixen al mateix temps un repte i una gran oportunitat 
per difondre la cultura i els valors del Moviment Olímpic. El gran repte del CIO serà posar a treballar d’una manera sinèrgica 
al servei de la causa el web tradicional i les oportunitats de difusió que brinden les xarxes socials, en què les relacions entre 
amics contribueixen a crear un nou tipus de comunicació, més personal, més propera, més flexible, salvaguardant el gran 
poder de finançament de la televisió i explorant noves fórmules.

A “La dimensió cultural dels Jocs Olímpics”, Beatriz García analitza i comenta dos elements diferents de la presència d’aquest 
important aspecte dels Jocs: les cerimònies d’obertura i de clausura —que busquen una projecció universal— i l’anomenada 
Olimpíada cultural —que, tal com assenyala l’autora, s’alimenta d’un públic local els anys anteriors als Jocs que s’uneix als 
visitants durant la celebració de l’esdeveniment. “La veritable riquesa del valor cultural olímpic consisteix en les importants 
oportunitats per a l’intercanvi cultural viscut pels participants, els espectadors i els residents, així com en la plataforma mun-
dial que proporciona a una ciutat i una nació concretes per fer una declaració cultural que és significativa i propietat de la 
seva comunitat”, afirma Beatriz García.

No únicament ens interessen en la investigació els fets culturals o els mitjans que els transmeten al públic, sinó també alguns 
dels actors directes però que no són protagonistes destacats en els mitjans. Ana Belén Moreno centra el seu treball en els vo-
luntaris olímpics, que l’any 1999 van constituir la temàtica d’un simposi internacional organitzat pel CEO-UAB i el Museu 
Olímpic de Lausana. Juntament amb un repàs històric del paper dels voluntaris als Jocs Olímpics moderns, Moreno explica 
el pes dels voluntaris en l’estructura econòmica dels Jocs, així com el paper fonamental que tenen en la simbologia olímpica, 
i reflexiona sobre la relació entre voluntaris i noves tecnologies.

A les últimes dècades, una de les àrees prioritàries d’actuació del CIO ha estat l’augment de la participació femenina en els 
Jocs, així com una presència femenina més gran als òrgans de gestió del Moviment Olímpic. Natividad Ramajo i Ibone Lalla-
na fan un repàs de l’esport i el fenomen olímpic i els estudis de gènere, una de les línies d’investigació més recents del CEO-
UAB, un aspecte que es vincula al paper fonamental dels mitjans com a element divulgador de rols i introductor del canvi 
social cap a la igualtat de gènere. Les autores, després d’aprofundir en les principals aportacions del CEO-UAB en matèria 
de gènere, esport i mitjans, conclouen que, “malgrat les quotes imposades pels organismes i les institucions internacionals i 
de l’impuls donat a l’esport femení, el negoci que per als mitjans representa l’espectacle esportiu continua tenint cara i cos 
masculins”, una situació difícil de resoldre però que va en contra de les dinàmiques socials actuals. 

L’esport i el multiculturalisme a la Barcelona postolímpica és el tema del treball desenvolupat per Chris Kennett, una línia 
d’investigació oberta l’any 2004 amb la participació en un projecte de la Comissió Europea titulat “Esport i multicultura-
lisme” i el treball posterior d’un equip del CEO-UAB i el fotògraf Kim Manresa en un estudi en què es van analitzar les 
pràctiques esportives de diferents col·lectius d’immigrants a Barcelona i Catalunya. En aquest article, Kennett aborda el paper 
dels Jocs, dels processos globalitzadors i de l’esport en el diàleg intercultural, i després se centra en aspectes relacionats amb 
la realitat de la cultura de l’esport a la Barcelona posterior als Jocs Olímpics. “El desenvolupament d’un model intercultural 
d’esport que assoleixi els objectius de preservar la diversitat cultural i facilitar la integració s’ha de basar en una cosa més 
bàsica relacionada amb l’essència de l’esport: els valors”, conclou l’autor.

Berta Cerezuela desenvolupa el treball “La dimensió educativa dels Jocs Olímpics”, una línia d’investigació desplegada al 
llarg de dos anys per encàrrec del CIO i que en el futur continua oberta a la recerca de la creació de noves eines i materials 
accessibles en línia que siguin atractius als educadors per integrar els valors en el currículum acadèmic. El treball presen-
tat per Berta Cerezuela defineix el fenomen de l’educació olímpica i analitza els actors promotors d’iniciatives d’educació 

Introducció 
Emilio Fernández Peña
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olímpica, alhora que fa un repàs de les iniciatives educatives que han dut a terme el CIO i els comitès organitzadors de Jocs 
Olímpics, la qual cosa reflecteix, segons l’autora, el paper cada vegada més important per al CIO d’aquest tipus d’iniciatives. 
L’article reivindica també el paper de la Universitat a l’hora d’investigar i crear materials i metodologies al voltant de l’edu-
cació olímpica.

L’estudi de l’urbanisme olímpic presentat per Francesc Muñoz representa un acostament des dels estudis urbans i l’arquitec-
tura que l’autor, vinculat al nostre centre, ha desenvolupat d’una manera continuada els últims quinze anys. Hi aborda la im-
portància que al llarg del segle xx i al començament del xxI tenen els grans esdeveniments com els Jocs Olímpics a l’hora 
de desenvolupar la ciutat moderna. Més endavant s’endinsa en els diferents models de vila olímpica al llarg del segle passat 
i la seva influència en la imatge urbana, les tipologies edificatòries, els llenguatges formals i el model de ciutat. En aquest 
apartat fa un repàs històric de l’evolució estètica, formal i conceptual de les viles al llarg del segle xx, un model que culmina 
aquests primers anys del segle xxI amb un pes cada vegada més gran de la imatge de marca en aquest tipus d’edificacions. 
La investigació de tall transversal que presenten els estudis de l’urbanisme olímpic ofereix innombrables possibilitats d’in-
vestigació futura que l’autor enumera a l’article.

Tanca aquest volum el treball de Ferran Brunet, col·laborador del CEO-UAB des dels primers temps. Brunet analitza els 
impactes econòmics dels Jocs Olímpics partint d’una anàlisi exhaustiva de Barcelona’92 i després s’endinsa en els models 
de gestió econòmica dels Jocs Olímpics posteriors. Destaca en aquest treball l’anàlisi de l’impacte dels Jocs per a la ciutat. 
Barcelona ha mostrat una gran capacitat per aprofitar l’impuls olímpic i l’impacte de les inversions. Segons Brunet, els Jocs 
generen una activitat econòmica que no se centra en la mateixa ciutat, i “una capitalització i una activitat més grans represen-
ten més renda i benestar, cohesió social i atractiu”. Ferran Brunet defensa que una bona gestió del llegat olímpic després dels 
Jocs i la continuïtat inversora i transformadora de les ciutats des de la iniciativa privada constitueixen una fórmula d’èxit per 
a les ciutats seus, com ho va ser en el cas de Barcelona. 

Així doncs, Mosaic olímpic és un retrat del que és el CEO-UAB, de la seva vocació multidisciplinària i transdisciplinària, 
del seu àmbit d’acció local i global alhora, reflectit en els interessos d’investigació, en les formes de difusió a través del 
web i els mitjans socials, i en els seminaris, les conferències i els actes de la Càtedra d’Olimpisme, per la qual al llarg dels 
anys han passat els investigadors i les investigadores més prestigiosos del món en estudis olímpics. En l’àmbit local, ha es-
tat inestimable el suport de l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Comitè 
Olímpic Espanyol. Però en aquest gran repte acadèmic cal destacar el professor Miquel de Moragas, alma mater del projecte, 
pel seu extraordinari esperit emprenedor en matèria acadèmica i per les seves qualitats d’investigador sagaç, entusiasme 
encomanadís i gran capacitat de treball, unes qualitats que s’acompanyen d’una categoria humana fora mida. Per a qui es-
criu aquestes línies constitueix un exemple extraordinari del qual cal continuar aprenent. Vull agrair també al professor De 
Moragas l’oportunitat que m’ha brindat en el terreny professional i personal en convidar-me a participar en aquesta enco-
ratjadora iniciativa, i a la rectora de la UAB, Anna Ripoll, perquè ha considerat que podria prosseguir la tasca del fundador 
del CEO-UAB, que també ha format un valuós equip de professionals amb una experiència dilatada en estudis olímpics 
sense els quals la nostra tasca diària seria molt més difícil. A tots els investigadors i les investigadores que han participat 
en la redacció i l’edició de Mosaic olímpic, els voldria expressar també la meva gratitud. A tots, sense excepció, gràcies. 
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Les raons acadèmiques d’un centre d’estudis 
olímpics a la universitat
Miquel de Moragas  
Catedràtic de Teoria de la Comunicació; Fundador i director del CEO-UAB, 1989-2009

Les primeres influències. Les primeres idees
L’any 1983 vaig rebre una proposta del professor Michael Real per participar en una investigació de la UNESCO sobre 
aspectes relacionats amb l’opinió pública internacional i els Jocs Olímpics de Los Angeles 1984 (Real 1985). Vaig dubtar 
—la veritat és que molt poc— sobre la pertinència d’aquell objecte. L’interès general pels mitjans de comunicació em feia 
entendre que l’esport i el fenomen olímpic podien ser objecte del màxim interès per als estudis de comunicació i per a les 
anàlisis semiòtiques que en aquell moment m’interessaven especialment. A l’horitzó, també, la possibilitat que algun dia tot 
allò pogués passar a Barcelona. Els treballs de candidatura van començar igualment el 1984 i van culminar a l’octubre del 
1986 amb la nominació de Barcelona com a seu de la xxV Olimpíada.

Al febrer del 1987, la Universitat de Calgary (prèviament als seus Jocs d’hivern del 1988) va organitzar la conferència aca-
dèmica The Olympic Movement and the Mass Media: Past, Present and Future Issues (Jackson i McPhail 1989). Vaig pensar 
que aquella era una gran oportunitat per transferir a la nostra universitat coneixements estratègics d’una gran importància per 
al procés que havia començat amb la nominació de Barcelona. No vaig poder assistir a la conferència per falta de recursos, 
però recordo encara, perfectament, les cares de sorpresa, d’incredulitat, que vaig veure a les institucions acadèmiques i espor-
tives davant la meva insòlita petició d’ajuda per assistir a un simposi olímpic.

Pocs mesos després vaig rebre una invitació, sorprenent per a mi, des de Corea, per participar en la First International Confe-
rence on the Olympics and East/West and South/North Cultural Exchange in the World System, que va organitzar a l’agost del 
1987 el professor Kang Shin-Pyo amb el suport de John MacAloon i amb la participació d’importants referents intel·lectuals 
de les ciències socials com ara Arjun Appadurai, Edith Turner, Alex Inkeles i Roberto da Mata, entre altres. En aquest simposi 
vaig conèixer James Larson i Nancy Rivenburgh, amb els quals vaig publicar anys més tard, el 1995, el llibre Television in 
the Olympics (Moragas, Rivenburgh i Larson 1995). 

Els organitzadors, que buscaven algun ponent de Barcelona, em van identificar gràcies a l’esmentada publicació de la UNESCO 
sobre Los Angeles’84. Més endavant la meva ponència a Seül es va titular Cultura local. Audiència mundial. Reptes de Bar-
celona’92, un dilema, o un problema, que va marcar la meva investigació posterior sobre els Jocs i la comunicació.

Vaig tornar de Corea amb una carta dels participants adreçada a l’alcalde de Barcelona en aquella època, Pasqual Maragall, 
perquè la ciutat recollís la torxa de les iniciatives intel·lectuals relacionades amb l’estudi dels Jocs Olímpics des de la pers-
pectiva dels estudis socioculturals. 
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Amb aquest impuls, i en el context d’una Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) especialment adaptable als estudis in-
terdisciplinaris, va néixer la idea de crear el Centre d’Estudis Olímpics, que va cristal·litzar el 1989 com a consorci en el qual 
participaven les diferents instàncies de l’Administració pública catalana i el Comitè Olímpic Espanyol. 

Més tard, al gener del 1995, la Universitat Autònoma de Barcelona i el Comitè Internacional Olímpic (CIO) van signar un 
conveni específic de col·laboració per crear la Càtedra Internacional d’Olimpisme. Aquest conveni va permetre una àmplia 
col·laboració del nostre centre amb el Museu Olímpic de Lausana i, en conseqüència, una important activitat acadèmica in-
ternacional (vegeu el capítol de Muriel Ladrón de Guevara en aquest mateix llibre).

Modernitzar i ampliar l’objecte dels estudis olímpics 
Les relacions entre el món acadèmic i les universitats, d’una banda, i el Moviment Olímpic, de l’altra, tenen l’origen remot 
en la celebració del congrés de fundació del Comitè Internacional Olímpic a la Universitat de la Sorbona de París el 1894. No 
em refereixo únicament a la utilització solemne del paranimf de la Universitat, sinó al criteri del mateix Pierre de Coubertin 
que el Moviment Olímpic, com a fenomen esportiu i cultural, havia de trobar en el coneixement universitari la seva identitat 
i la seva adaptació al món contemporani.

El mateix concepte de centre d’estudis olímpics va ser formulat per Pierre de Coubertin poc abans de morir el 1937: “Crec 
que un centre d’estudis olímpics […] pot ajudar, més que cap altra iniciativa, a preservar i fer progressar el meu projecte, 
protegint-lo de les desviacions que el puguin afectar” (Landry i Yerlès 1996, 318).1

En aquesta primera època, l’Olimpisme es referia a la conjugació de tres valors principals —el classicisme grec (humanisme), 
l’esport com a pràctica de formació dels joves (educació) i les noves relacions internacionals de la societat industrial (moder-
nitat)—, i es van transferir als Jocs les primeres experiències de les exposicions universals.

Aquesta tradició va inspirar la creació l’any 1938, per part de Carl Diem, de l’Institut Olímpic Internacional i, força més tard, 
el 1961, la fundació de l’Acadèmia Internacional Olímpica i les acadèmies olímpiques nacionals corresponents, entre les 
quals hi havia l’Acadèmia Olímpica Espanyola, creada el 1968, “amb les quals es difonien, a escala nacional, els principis 
olímpics” (Durántez 2003, 11). 

Als anys seixanta, a mesura que es van anar succeint les edicions dels Jocs va tenir lloc un gran desenvolupament dels estudis his-
tòrics, en què va destacar l’interès dels investigadors per les relacions internacionals i les circumstàncies polítiques de l’experiència 
olímpica2. Paral·lelament, diferents professors universitaris (Fernand Landry, Karl Lennarz, Norbert Müller, John MacAloon) van 
desenvolupar investigacions importants sobre l’Olimpisme i la filosofia de Pierre de Coubertin (Landry i Yerlès 1996, 330-338).

Aquestes aportacions acadèmiques no sempre s’han reconegut prou com a aportacions decisives pel que fa a la configuració 
de la identitat dels Jocs Olímpics com a gran fenomen cultural d’abast mundial. 

Els nous actors de la investigació olímpica
Ja als anys vuitanta, amb la importància creixent que adquirien els Jocs (Moscou’80, Los Angeles’84, Seül’88), i sobretot 
Barcelona’92, va tenir lloc una gran expansió i diversificació de l’activitat investigadora sobre el fenomen, que es va co-

1. Carta manuscrita de Pierre de Coubertin [traducció pròpia al català].

2. Aquesta activitat va cristal·litzar el 1991 en la creació de la International Society of Olympic Historians (ISOH) (http://www.isoh.org/).

Les raons acadèmiques d’un centre d’estudis olímpics a la universitat
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mençar a qualificar de megaesdeveniment: nous actors, noves activitats i nous temes d’investigació, amb una implicació 
institucional més gran de les universitats.

L’organització dels Jocs començava a reclamar una gran activitat de recerca aplicada (en termes de R+D), tant per part del 
Comitè Internacional Olímpic i el Comitè Organitzador dels Jocs Olímpics (COJO), com de les institucions implicades 
(mitjans de comunicació, patrocinadors, llicenciataris, organismes públics dels països organitzadors). Una part d’aquesta 
investigació es confiava a consultories privades, però una altra part (tot i que no sempre es reconeixia) es feia o naixia d’in-
vestigacions dutes a terme a les universitats.

No són únicament qüestions relatives a l’organització el que reclama la investigació olímpica. Nous fenòmens com ara la 
comercialització, més enllà del pas de l’amateurisme al professionalisme, amb la irrupció del patrocini, els reptes plantejats 
pels boicots com a arma de confrontació política entre blocs, la implicació política i cultural de la ciutat organitzadora, la 
irrupció dels mitjans i les noves tecnologies, i les implicacions urbanístiques i mediambientals són objecte de la investigació 
universitària (Moragas i Botella 1995).

La creació de centres d’estudis olímpics (CEO) a les universitats
Les universitats han respost de diferents formes a aquests reptes i oportunitats. En la major part dels casos s’han creat grups 
d’investigació o investigacions individuals dedicades a les diferents branques de les ciències socials (historiadors, sociòlegs, 
antropòlegs, economistes, etc.). Nombrosos centres especialitzats en ciències de l’esport també han contribuït a la recerca 
amb programes especialitzats en estudis sobre els Jocs.

De manera contemporània a la creació del CEO-UAB, el 1989 va néixer un altre centre d’estudis olímpics a la Universitat 
de Western Ontario: l’International Centre for Olympic Studies. Alguns anys més tard, seguint l’impuls d’aquestes dues uni-
versitats pioneres, es van succeir altres iniciatives, sobretot a ciutats olímpiques: l’Australian Centre for Olympic Studies a 
Sydney, l’Olympics and Mega Events Research Observatory a Torí, el Centre for Olympic Studies i l’Humanistic Olympics 
Studies Center a Pequín, i el Centre for Olympic Studies & Research a la universitat anglesa de Loughborough. L’Olympics-
tudiesNet del CEO-UAB recull un total de 28 experiències, concentrades en la major part a Europa.3

El model UAB constitueix un dels casos més representatius d’aquest tipus de centres, tant pel que fa a l’amplitud de la participació de 
les institucions en els seus organismes de govern, com al nombre i la tipologia de les activitats desplegades, o indicadors d’activitat.

La característica més definitòria d’aquests centres és, en primer lloc, que tenen caràcter universitari. Això no vol dir única-
ment que tinguin la seu en una universitat o campus universitari, sinó la condició acadèmica del seu govern, amb un president 
que coincideix amb el rector i un director i un equip directiu format per personal estrictament acadèmic. Aquesta autoria 
acadèmica es complementa amb la col·laboració i la participació en la seva organització de les institucions polítiques i admi-
nistratives relacionades amb el fenomen olímpic i esportiu.

Així doncs, l’activitat universitària relacionada amb els estudis olímpics presenta un gran nombre d’actors, formals i infor-
mals, alguns amb una clara orientació olímpica, altres amb una relació ocasional amb els Jocs, de la qual cosa resulta una gran 
varietat d’iniciatives, amb diferents graus d’institucionalització. 

Per tant, el CEO de la UAB es pot proposar com a centre de referència, ja que durant vint anys ha desenvolupat els diferents 
camps d’activitat possibles (indicadors d’activitat) en aquest tipus de centres: 

3. Si voleu més informació sobre els centres d’estudis olímpics universitaris, vegeu OlympicstudiesNet a http://ceo.uab.es/olympicstudiesnet/.

110405_Mosaic_Olímpic_cat.indd   21 05/05/11   15:41



22

• Investigació (projectes d’investigació, participació en projectes internacionals).

• Centre de documentació (disponibilitat de serveis de biblioteca, videoteca, arxiu històric, tasques documentals).

• Ensenyament i formació (programes de formació de diferents nivells: grau, postgrau i formació professional).

• Difusió (organització de jornades, congressos i seminaris, tant a escala nacional com internacional).

• Publicacions (publicacions pròpies, coedicions). 

• Lloc web (producció pròpia de continguts, enllaços, xarxes de cooperació).

El compliment de tots aquests indicadors significa un alt nivell d’institucionalització, impossible sense el suport decidit de la 
universitat, les institucions olímpiques i l’Administració pública de cada comunitat. Això explica que el desenvolupament més 
gran d’aquestes iniciatives es doni precisament en ciutats seu dels Jocs o en països amb una tradició cultural olímpica més gran.

Aquests centres són únicament icebergs dins la gran massa crítica d’investigadors universitaris internacionals dedicats als 
estudis olímpics. Investigadors, és important destacar-ho, que troben en aquests centres les plataformes necessàries per poder 
difondre, i fins i tot produir, les seves pròpies investigacions.

Tots aquests actors, independentment de les plataformes que els puguin aportar les institucions olímpiques, han disposat fins 
ara de formes més aviat espontànies d’organització i intercanvi, a través de canals acadèmics autònoms cada dia més impor-
tants gràcies a l’ús d’Internet i les seves xarxes. 

Com s’explica l’interès de les universitats pels Jocs Olímpics?
L’interès de les universitats pels Jocs Olímpics es pot explicar per diferents factors, entre els quals proposo assenyalar els següents:

1. Impactes múltiples (econòmics, polítics, culturals, urbanístics, etc.) a la ciutat organitzadora.

2. Caràcter transversal del fenomen i necessitat d’una aproximació interdisciplinària.

3. Singularitat del fenomen olímpic com a estudi de cas per interpretar els processos de localització i globalització.

4. Caràcter multicultural de l’experiència olímpica.

5. Reptes de la innovació pel que fa a l’organització d’aquests megaesdeveniments.

6. Valor ètic i compromís social inherent a l’objecte d’estudi. 

1. L’impacte dels Jocs a la ciutat organitzadora

La investigació olímpica, sense perdre interès per la dimensió històrica (antiga i moderna), ha anat ampliant els seus referents 
a mesura que els Jocs s’han anat transformant en megaesdeveniments i s’han anat multiplicant els seus impactes: socials, 
culturals, econòmics, polítics, comunicatius, de desenvolupament urbà, mediambientals, etc. 

Els Jocs representen actualment el megaesdeveniment principal del nostre temps, amb una participació internacional impor-
tant i grans impactes a la ciutat organitzadora, d’una complexitat sense precedents a cada nova edició. Cap altre esdeveni-
ment, excepte, malauradament, la guerra, desperta un interès semblant dels mitjans de comunicació mundials. Ningú no es 
pot estranyar, per tant, que aquest esdeveniment hagi despertat l’atenció de diferents camps i, sobretot, de la comunicació. 

Les raons acadèmiques d’un centre d’estudis olímpics a la universitat
Miquel de Moragas
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2. Caràcter transversal del fenomen i necessitat d’una aproximació interdisciplinària 

Els Jocs Olímpics moderns impliquen una gran varietat de sectors i un gran entramat d’activitats, la qual cosa els converteix 
en un observatori privilegiat per estudiar la societat moderna. 

Al quadre següent proposo una classificació operativa de la varietat de temes que han abordat els estudis olímpics i que de-
mostren la pertinència d’aquest objecte d’investigació per a les ciències socials.

Estudis olímpics. Temes d’investigació 

Economia / Màrqueting
Gestió dels Jocs
Planificació i procés de candidatura 

Política i relacions internacionals 
Història (antiga i moderna)
Llegat

Medi ambient 
Urbanisme i arquitectura
Tecnologia
Transport i mobilitat 
Turisme
Treball

Cultura (identitat, diversitat, rituals, etc.)
Aspectes socials (participació, gènere, exclusió, etc.) 
Comunicació, mitjans de comunicació i Internet
Art i disseny

Esport i activitat física
Salut / Medicina (control antidopatge) 
Dret i regulació

Ètica i filosofia de l’Olimpisme
Educació olímpica

3. La singularitat del fenomen olímpic en el món globalitzat

Però no és únicament la dimensió i la riquesa temàtica dels Jocs allò que desperta l’interès dels investigadors universitaris. 
Aquest interès s’accentua per la complexitat de les lògiques que caracteritzen el fenomen i per la possibilitat que ofereixen 
d’analitzar algunes qüestions clau del món contemporani.

Els Jocs moderns qüestionen alguns valors clau de la nostra cultura i de la nostra societat. Constitueixen un observatori pri-
vilegiat per interpretar les oportunitats i les contradiccions del que anomenem “món global”, la comunicació, la cultura, la 
política o l’economia, i ho fan amb el gran incentiu del canvi permanent de seu, de Seül a Barcelona, de Barcelona a Atlanta, 
d’Atlanta a Sydney, de Sydney a Atenes, d’Atenes a Pequín, de Pequín a Londres, de Londres a Rio de Janeiro, de manera 
que es facilita l’anàlisi de la relació local-global tan característica dels temps actuals. 

Els Jocs qüestionen alguns conceptes clau de la societat moderna: cultura de la pau i treva olímpica; nacions, nacions estat 
i relacions internacionals; sostenibilitat i medi ambient; diversitat i identitat cultural; desigualtats i solidaritat; igualtat de 
gènere i integració social; turisme i esport; renovació urbana i exclusió social, etc. 

Els Jocs es poden considerar un paradigma de la societat del coneixement. Difícilment trobarem cap altre exemple tan explícit 
de transcendència “material” d’elements “immaterials”. Tot el seu entramat es basa, finalment, en símbols i rituals associats 
a la derrota o la victòria de l’activitat atlètica.
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4. Caràcter multicultural de l’experiència olímpica

Les condicions en què es desenvolupen actualment els Jocs, la participació internacional sense precedents (204 comitès olímpics a 
Pequín 2008) i l’atenció dels mitjans de comunicació internacionals constitueixen un gran repte cultural per al Moviment Olímpic. 

Quatre exemples:

• Fenòmens de convivència a la vila olímpica.

• Interpretació de l’esdeveniment per part dels mitjans de comunicació.

• Conceptualització de l’Olimpíada cultural i les cerimònies.

• Revisió permanent de la filosofia olímpica a partir dels nous conceptes del debat actual sobre diversitat cultural.

En aquest sentit, podem destacar l’oportunitat de contribuir positivament als objectius de la UNESCO pel que fa a la defensa 
de la diversitat cultural, donant exemple i liderant el món de l’esport en aquesta direcció.

5. Reptes de la innovació que representa l’organització d’aquests megaesdeveniments

Els Jocs constitueixen un gran laboratori per investigar diferents àmbits d’aplicació de les innovacions. Per exemple, innova-
cions en sistemes de comunicacions (Moragas 1992). En aquest sentit, és paradigmàtic el procés d’implementació d’Internet 
en l’organització i la comunicació dels Jocs Olímpics, des de l’experiència incipient d’Atlanta l’any 1996 fins a les noves 
plataformes que s’utilitzaran als Jocs de Londres el 2012 (Moragas 1999).

6. El valor ètic de l’objecte d’estudi

Finalment, cal destacar que a aquests factors d’atracció n’hi hem d’afegir un que transcendeix els aspectes epistemològics i 
que es correspon amb els aspectes ètics de la investigació: la identificació de professors i investigadors (centenars) amb els 
ideals de l’Olimpisme, d’una manera altruista, per imperatiu social. En conseqüència, l’activitat investigadora es transforma 
fàcilment en una tasca de difusió de valors, també en una tasca crítica amb les contradiccions de l’Olimpisme real. La frontera 
entre investigació olímpica i educació olímpica troba així múltiples formes d’intercanvi. 

De què serveix al Moviment Olímpic la investigació acadèmica?
Fins aquí hem reflexionat sobre els perquès de l’interès acadèmic per l’Olimpisme i els Jocs. Ara hem de completar l’anàlisi 
amb una segona pregunta: de què pot servir tota aquesta activitat (universitària) al Moviment Olímpic?

En primer lloc, cal assenyalar que l’aportació principal de la universitat al Moviment Olímpic, incloent-hi les ciutats organit-
zadores, no s’ha de plantejar exclusivament en termes d’utilitat funcional immediata. Això no vol pas dir que les universitats 
no s’hagin de comprometre també en la producció de coneixements d’interès funcional i estratègic. També és cert que els 
organitzadors olímpics, o les seves consultories, utilitzen els treballs generats a les universitats, gairebé sempre de caràcter 
públic i de lliure accés, com a fonts bàsiques dels seus informes, en molts casos, lamentablement, sense reconèixer-ne ade-
quadament la procedència, sense reconèixer que, moltes vegades, les idees aplicables neixen d’idees bàsiques i generals.

A la ponència que vaig presentar al V Fòrum Mundial sobre Esport, Educació i Cultura del Comitè Internacional Olímpic, 
celebrat a Pequín a l’octubre del 2006, resumia aquestes aportacions acadèmiques al Moviment Olímpic a les següents nou 
principals funcions de la investigació:

Les raons acadèmiques d’un centre d’estudis olímpics a la universitat
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1. Funció interpretativa: definir i identificar valors i funcions del Moviment Olímpic a l’era moderna.

2. Funció prospectiva: analitzar les tendències, endògenes i exògenes, que afectaran l’esport i el Moviment Olímpic en el futur.

3. Funció aplicada: assessorar les institucions olímpiques en les seves necessitats funcionals i d’organització.

4. Funció històrica: investigació i documentació sobre història olímpica com a recurs fonamental per conèixer la identitat dels Jocs.

5. Funció crítica: analitzar les desviacions, les contradiccions i les disfuncions de l’Olimpisme real.

6. Funció informativa: aportar coneixements a les diferents necessitats de difusió del sistema olímpic (mitjans de comuni-
cació, comitè organitzador, museus olímpics, publicacions de difusió, etc.).

7. Funció educativa: aplicar els coneixements sobre el fenomen olímpic i les seves conseqüències en programes educatius, 
sobretot en programes d’educació en valors.

8. Funció cultural: reinterpretació de l’Olimpisme d’una manera no eurocèntrica, des de la diversitat i oberta al diàleg 
intercultural.

9. Funció del llegat: substantivar la memòria dels Jocs com a patrimoni immaterial de la humanitat facilitant l’intercanvi 
entre experiències.

Com a exemple d’aplicació d’aquestes categories i funcions, podem considerar les múltiples sinergies possibles entre les 
ciutats organitzadores i les seves universitats: des d’estudis de viabilitat previs al plantejament de la candidatura fins a la 
interpretació final del llegat, passant per programes de formació de voluntaris, avaluació d’impactes (econòmics, socials, de 
treball) o estudis culturals en els quals es basen els programes culturals i els rituals (cerimònies, relleu de la torxa, etc.).

I viceversa: de què serveix a la universitat investigar sobre els Jocs?
El Moviment Olímpic es beneficia, directament i indirectament, de l’existència de centenars d’investigadors distribuïts en 
una gran varietat de països i continents. Aquesta aportació acadèmica, que en gran part és una aportació voluntària, entre 
les més altruistes, s’hauria de considerar una aportació de valor inestimable pel que fa a la innovació i l’adaptació dels Jocs 
Olímpics al món modern. No sempre és així. La desconsideració envers els investigadors universitaris en no convidar-los, de 
forma i manera, a participar, si més no com a observadors, en el xIII Congrés Olímpic “El Moviment Olímpic a la societat” 
(IOC 2008), que va tenir lloc a Copenhaguen a l’octubre del 2009, va ser una mostra significativa de les llacunes pendents.

Les institucions olímpiques s’haurien de comprometre en una política pròpia d’investigació i desenvolupament que, respec-
tant l’autonomia de les universitats i els centres d’investigació, sabés canalitzar a favor dels seus objectius aquesta valuosa 
producció de coneixements. Per fer-ho, haurien de facilitar als investigadors la informació necessària per a l’estudi relacionat 
tant amb els arxius (història) com amb els esdeveniments (acreditació d’observadors científics als Jocs). 

S’haurien de reforçar les plataformes actuals de difusió i documentació del Moviment Olímpic (Centre d’Estudis Olímpics 
del CIO, Acadèmia Internacional Olímpica, Museu Olímpic de Lausana, congressos olímpics), i ampliar-ne els ponts actuals 
amb el sistema universitari, acadèmic, independent.

Les ciutats organitzadores dels Jocs, d’acord amb aquelles plataformes, haurien de promoure els estudis olímpics (investigació, do-
cumentació, publicacions, formació, congressos) com a activitats bàsiques dels seus programes educatius i culturals o “olimpíades 
culturals”, sense limitar-se als seus propis projectes d’investigació aplicada (tipus OGGI, Olympic Games Global Impact).

110405_Mosaic_Olímpic_cat.indd   25 05/05/11   15:41



26

Al seu torn, les institucions universitàries haurien d’incorporar als seus programes d’investigació matèries relatives a l’esport 
i a l’Olimpisme, i considerar-los grans fenòmens culturals i socials del nostre temps; incorporar als seus plans d’estudi, de 
pregrau i postgrau, assignatures relatives a l’esport i al fenomen olímpic; i considerar com a prioritats de la investigació els 
problemes més urgents de l’esport modern, com ara la sostenibilitat en l’esport, la gestió dels megaesdeveniments, la seva 
dimensió cultural i, en definitiva, com s’adapten a la nova societat global i del coneixement.

Els centres d’estudis olímpics universitaris haurien d’assegurar la continuïtat de la investigació olímpica establint programes 
de col·laboració interuniversitària que donessin el relleu corresponent a les universitats de cada nova seu per garantir la trans-
missió del llegat dels Jocs. Per fer-ho, disposen de formes autònomes de publicacions, congressos i conferències, actualment 
optimitzades amb la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Els Jocs Olímpics, per la seva dimensió mundial, representen una oportunitat de valor inestimable per als estudis comparats. La 
nostra experiència en l’estudi comparat de la cobertura dels Jocs de Barcelona’92 per 27 televisions internacionals va constituir 
un exemple, difícilment repetible, d’aquesta mena d’investigacions, d’altra banda indispensables com a forma de suport d’una 
nova comprensió de l’Olimpisme des de la perspectiva de la diversitat cultural (Moragas, Rivenburgh i Larson 1995).

El repte continuarà sent el mateix: saber establir processos de col·laboració i de diàleg entre les institucions olímpiques, els 
organismes de les ciutats organitzadores dels Jocs i les universitats. Respectant i valorant l’autonomia universitària, la seva 
independència crítica, però exigint també rigor en les investigacions i en les activitats de formació, perquè compartim el 
mateix compromís ètic: contribuir a assegurar l’actualització permanent dels valors de l’Olimpisme en el món contemporani.

Les raons acadèmiques d’un centre d’estudis olímpics a la universitat
Miquel de Moragas
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Els orígens del CEO-UAB, 1989-1994
Muriel Ladrón de Guevara 
Coordinadora general del CEO-UAB, 1989-1994 

1. El CEO-UAB: un exemple d’interrelació entre la Universitat i la Societat
Just havia acabat els estudis de ciències polítiques, secció gestió pública, quan el juny de 1989, els professors Miquel de 
Moragas i Gabriel Colomé em van oferir la fantàstica oportunitat de coordinar el Centre d’Estudis Olímpics de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. La creació d’aquest nou centre de recerca universitari havia estat aprovada pel Rectorat de la UAB, 
aquell mateix mes de juny, amb cinc objectius bàsics: col·laborar amb el COOB’92 i amb els diferents organismes nacionals 
i internacionals en els aspectes acadèmics, científics i de difusió cultural del programa olímpic; formar experts en Olimpisme 
i esport; crear un centre de documentació olímpica i de l’esport per donar suport a la recerca i promoure la difusió social dels 
estudis realitzats. El cinquè objectiu era el de demanar al CIO, després dels Jocs de Barcelona, la consideració de “Centre de 
Documentació Olímpica Barcelona’92”.

Aquests eren uns objectius plenament emmarcats en la política d’estimular la recerca i la interrelació entre la Universitat i la 
Societat. I durant la llicenciatura havia estudiat, i m’interessava molt el tema, les relacions de la Universitat amb la societat 
i amb l’empresa. Així, el projecte em va il·lusionar immediatament doncs es tractava de posar l’enorme potencialitat de la 
Universitat al servei de les necessitats de Barcelona’92. 

L’oferta universitària no respon (ni té perquè) a determinades demandes específiques de la societat, com les sorgides de l’organitza-
ció i celebració d’uns Jocs Olímpics. Satisfer aquest tipus de demandes no és el producte normal de la Universitat, si no que és tracta 
d’un by-product complementari de la seva activitat docent i de recerca. Per generar aquest by product es precisa d’un intermediari 
capaç, d’una banda, de definir les necessitats de la societat (anticipant les possibles demandes), i de l’altra, d’explicar l’oferta uni-
versitària (màrqueting universitari). I aquest és el paper que volia jugar el CEO-UAB en el projecte Barcelona’92: fer de pont, de 
punt de trobada, de traductor entre l’oferta de la UAB i les necessitats dels actors del projecte Barcelona’92.

Alhora, el Centre volia aprofitar el impuls dels Jocs per promoure la recerca universitària sobre esport, especialment des de 
les ciències socials. Ja existia, a la UAB, una tradició de recerca, sobretot pels temes més relacionats amb la salut i l’entre-
nament. Però, l’esport entès com a fenomen social i cultural no ocupava encara un lloc rellevant com a objecte d’anàlisi. El 
Centre volia elevar a categoria universitària la recerca sobre esport i Olimpisme.  

Durant aquests anys previs a Barcelona’92, es tractava també d’aprofitar al màxim l’enorme sinergia d’interessos i de cir-
cumstàncies positives entorn de l’Olimpisme i de l’esport, per crear una infraestructura estable i econòmicament sostenible 
que permetés consolidar el futur del Centre. Des del seu naixement, el centre pretenia no només sobreviure a Barcelona’92, 
sinó esdevenir un centre de referència en els estudis sobre l’Olimpisme i l’esport.
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2. L’etapa inicial: juny 1989 - març 1991
El personal inicial del CEO-UAB estava format per un Director (catedràtic de la UAB), un Secretari acadèmic (professor 
titular de la UAB), una gerent o coordinadora general, una auxiliar administrativa (2 a partir de 1990), i una becaria en docu-
mentació (més una documentalista a partir de 1990).

La nostra tasca, durant aquest primer període consistí en construir la nostra identitat com a centre de recerca universitari:

• Donant-nos a conèixer als departament de la UAB;

• Creant un patronat per aconseguir el suport actiu de totes les autoritats i institucions decisòries de l’administració espor-
tiva tant de la Generalitat, com de l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona;

• Dotant-nos d’una marca;

• Creant un centre de documentació (aquest punt està àmpliament tractat en el capítol de Berta Cerezuela i Pilar Cid) 

2.1. Establint els lligams amb la Universitat

El Centre va néixer amb la voluntat de promoure el interès universitari entorn de l’Olimpisme i l’esport, sobretot des de la 
vessant de les ciències socials. No obstant això, volíem que el centre agrupés el màxim de disciplines universitàries, doncs el 
coneixement no necessita de divisions innecessàries sinó que s’enriqueix amb la interdisciplinarietat.

Varem consultat la Memòria de Recerca de la UAB de 1989 i varem  comprovar amb satisfacció que el ventall de disciplines 
interessades per l’esport i l’Olimpisme a la UAB era ampli i divers: Història moderna, Història clàssica; Ciència Política, 
Relacions internacionals, Sociologia, Ciències Jurídiques, Economia de l’empresa, Filologia clàssica, Filologia Espanyola, 
Traducció i Interpretació, Periodisme, Comunicació Audiovisual, Psicologia de l’Educació, Psicologia Social, Pedagogia 
i Didàctica, Documentació, Art, Medicina, Fisiologia, Farmacologia, Antropologia Física. Ens varem donar a conèixer a 
aquests departaments i els varem convocar a una reunió general on varem explicar els nostres objectius de promoció de la re-
cerca i de suport a Barcelona’92 i varem posar a la seva disposició els nostres serveis científics, tècnics i de documentació. La 
resposta va ser extraordinàriament positiva i 42 docents es van incorporar com personal investigador del Centre i es va crear 
una Comissió Acadèmica formada per 20 professors de la UAB que dirigien recerques sobre esport. Es varem establir les lí-
nies de recerca del centre amb la prioritat d’anar construint la massa crítica suficient per a respondre al repte de Barcelona’92. 

El CEO-UAB va estimular la presentació de projectes de recerca al Programa sobre l’Esport que el Pla Nacional d’Investigació 
va obrir excepcionalment durant aquest període (dic excepcionalment per que el 1992 es va tancar aquest programa). Aquests 
recursos van possibilitar la consecució de força estudis i projectes i van significar un ajut important. Per exemple, gràcies a una 
dotació d’aquest fons, el CEO-UAB va posar en marxa el seu Centre de Documentació sobre Olimpisme i Esport. 

El CEO-UAB també estimular la recerca buscant altres fonts de finançament, com  ara el Consejo Superior de Deportes o 
altres programes d’investigació.   

Les ganes de treballar i la motivació eren grans. Els Jocs de Barcelona eren l’estímul detonant d’una voluntat de recerca que 
ja existia de feia temps a la UAB i aquell mateix curs 1989-1990 es van presentar 18 projectes de recerca al CEO-UAB.

També durant aquest etapa inicial, varem buscar, contactar i col·laborar amb especialistes de les altres Universitats catalanes 
i de d’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya. La internacionalitat dels Jocs Olímpics, i per tant del seu estudi, ens 
varen dur a crear un Comitè Assessor Internacional, integrat per 8 experts de reconegut prestigi. 

Els orígens del CEO-UAB, 1989-1994
Muriel Ladrón de Guevara
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2.2. Establint lligams amb la Societat: el Consorci CEOiE

Per tal d’establir un marc de comunicació estable amb les institucions participants al Comitè Organitzador Olímpic Barce-
lona de Barcelona’92 (COOB’92), el Rector de la UAB, Dr. Ramon Pascual, va llençar a la tardor del 1989 la proposta de 
constituir una Fundació integrada per les institucions vinculades a l’organització dels Jocs Olímpics de Barcelona’92. Aquest 
suport institucional asseguraria, a més, la consolidació i la continuïtat del CEO-UAB. La proposta inicial va ser de constituir 
una fundació privada sota la denominació “Fundació Centre d’Estudis Olímpics Lucius Natalius”, en record del considerat 
primer medal·lista barceloní dels Jocs Olímpics de l’Era Antiga. La Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Cata-
lunya i les Àrees d’Esport de l’Ajuntament i de la Diputació de Barcelona, junt amb el Comité Olímpico Español i el Consejo 
Superior de Deportes, es van sumar inicialment al projecte.

Al maig del 1990, per suggeriment dels Serveis Jurídics de la Generalitat de Catalunya, es va modificar la figura adminis-
trativa i es va proposar formalitzar un Consorci en comptes d’una Fundació. I també es va decidir modificar el nom (Centre 
d’Estudis Olímpics i de l’Esport) per deixar clar que el nostre àmbit d’interès incloïa també l’esport per a tothom. Els propis 
Serveis Jurídics de la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria General de l’Esport, de la qual era Secretari General 
Josep Lluis Vilaseca, varen impulsar la redacció dels Estatuts del Consorci, la constitució del qual havia de ser aprovada pel 
Govern de la Generalitat mitjançant un decret. I prèviament calia rebre la ratificació formal de cada una de les institucions 
integrants del Consorci. Això va allargar els tràmits fins a principis de l’any 1991. Quan finalment va estar enllestit el decret 
de creació del Consorci per l’aprovació pel Consell Executiu de la Generalitat, aquest va desestimar la seva ratificació. Des 
de la UAB es va interpretar que aquesta decisió responia a la política del moment de la Generalitat, gens disposada a la sig-
natura de convenis amb la Diputació de Barcelona en plena disputa política pel tema de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

Finalment, el 8 de març de 1991 van signar l’Acta de constitució del Consorci “Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport” el 
Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Josep Maria Vallès i Casadevall; el President del Comitè Olímpic Espanyol, 
Carlos Ferrer i Salat; el Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona, Enric Truñó i Lagarés (per delegació de l’Alcalde, 
Pasqual Maragall i Mira); i el Diputat-President de l’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona, Frederic Prieto i Caballé 
(per delegació del President, Manuel Royes i Vila). 

El suport inicial del Govern espanyol al CEO-UAB es va concretar finalment, no en la participació al projecte de Consorci 
(els Serveis Jurídics de l’Administració de l’Estat van determinar que no podien participar en un Consorci), sinó a través de 
la signatura, el gener de 1991, d’un conveni marc de col·laboració amb el Consejo Superior de Deportes, presidit en aquells 
moments per Javier Gómez Navarro.

Aquell mateix dia 8 de març, varem inaugurar els nous locals en un acte que va comptar amb la presència del aleshores presi-
dent del CIO, Sr. Juan Antonio Samaranch, i al que van assistir una nodrida representació de les institucions implicades en el 
projecte Barcelona’92 i dels investigadors universitaris. El contacte, la transferència de coneixements i experiències començava 
a produir-se. 

Després de diverses invitacions del Consell de Govern del CEO-UAB a la Generalitat de Catalunya per integrar-se al centre, 
no va ser fins l’any 2002 que el llavors Secretari General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, Joan Anton Camuñas, va 
signar un primer conveni marc de col·laboració amb el CEO-UAB. A partir d’aquest conveni, es va negociar la incorporació 
definitiva de la Generalitat al CEO-UAB en igualtat de condicions que la resta d’institucions. El procés es va formalitzar amb 
el nou Secretari General de l’Esport, Josep Maldonado, amb un conveni plurianual (pel període 2003-2007).

2.3. El Cobi Acadèmic: una marca original

A finals de 1989, varem demanar a Xavier Mariscal (dissenyador de la mascota de Barcelona’92, el Cobi) si ens podia 
dissenyar una versió d’aquesta mascota que representés a tots els estudiosos i investigadors de l’Olimpisme. La resposta no 
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va tardar, en forma de carta que incloïa un esbós de la que seria la primera mascota acadèmica, amb birret i diploma inclosos, 
de tota la història dels Jocs Olímpics: el Cobi Acadèmic. 

Després d’algunes converses preliminars, el novembre de 1990 es va formalitzar l’acord pel qual el COOB’92 cedia gratuïta-
ment al CEO-UAB l’ús de la mascota dels Jocs Olímpics de Barcelona’92, Cobi, en la seva versió de “Cobi acadèmic”, amb 
caràcter exclusivament institucional i sense cap ús comercial. 

Aquesta integració de la marca Barcelona’92 va tenir conseqüències molt positives en la visibilitat i reconeixement del 
centre. I investigadors, professors, documentalistes, becaris, estudiants, i personal tècnic varem esdevenir, més endavant, la 
“Cobi Troupe”, tal com ens va batejar l’antropòleg coreà Kang Shin-Pyo, l’inspirador indirecte del CEO-UAB.

Posteriorment als Jocs, el març de 1996, el CEO-UAB va sol·licitar al CIO l’autorització formal per a seguir utilitzant el Cobi 
Acadèmic com a identificació del centre. El Director d’Assumptes Jurídics del CIO, Sr. Howard M. Stupp, i la Secretària 
general del CIO, Sra. Françoise Zweifel, van respondre positivament a la sol·licitud i el CIO va autoritzar expressament al 
CEO-UAB que continues utilitzat aquesta mascota.

3. L’etapa pre-Jocs: març 1991 - juny 1992
Es una etapa de fructificació. En aquest moment el centre bullia de projectes i de iniciatives. Després de dos anys de treball, 
el CEO-UAB comptava amb un extraordinari capital humà que provenia de la Universitat i de les institucions olímpiques. Un 
capital que ens permetia posar en marxa cursos, simposis, projectes, etc.

El capital humà és la principal riquesa de la Universitat, no únicament els seus professors (catedràtics, titulars, associats, visi-
tants, etc.) sinó també els estudiants (alumnes en practiques, becaris, doctorands, etc.) i altre personal tècnic de la Universitat 
(del servei de publicacions, informàtics, documentalistes, etc.). Es tractava de posar aquest capital al servei de Barcelona’92, 
fer de pont entre les potencialitats de la universitat i les necessitats de la societat enfront del repte de Barcelona’92.

El primer projecte docent que varem posar en marxa va ser un Curs Universitari sobre Olimpisme (febrer 1991)  destinat a 
persones implicades en l’organització i en la gestió olímpica, periodistes especialitzats i estudiosos de les ciències aplicades 
a l’esport. El curs va oferir una informació especialitzada sobre Olimpisme, en els seus diversos aspectes: històrics, polítics, 
econòmics, culturals i socials, amb referència especial a les necessitats d’organització dels Jocs de Barcelona’92. A més de 
les anàlisis dels estudiosos, diversos Caps de Divisió del COOB’92 presentaren la seva experiència als alumnes del curs que 
va tenir lloc als locals del Col·legi de Periodistes.

Juntament amb el Departament de Geografia de la UAB i els Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona, es va organitzar 
un Curs internacional universitari sobre Barcelona: la ciutat i els Jocs Olímpics. El curs analitzava les implicacions urbanís-
tiques i territorials dels Jocs i estava especialment orientat als estudiants Erasmus presents a les universitats catalanes durant 
el curs 1991-92. També es van organitzar visites i contactes a la seu i subseus olímpiques.

Una altra activitat destinada a formar experts en Olimpisme fou la “Visita a Empúries”. Es tractava d’una visita comentada 
al conjunt monumental d’Empúries destinada especialment a tècnics i professionals d’àrees relacionades amb l’esport i la 
cultura, als mitjans de comunicació i als responsables autonòmics i municipals del recorregut de la torxa olímpica. Com molts 
recordaran la torxa olímpica va arribar a Empúries, per via  marítima, el 23 de juny de 1992. S’iniciava a partir d’aquí un 
recorregut per les 17 Comunitats Autònomes de l’Estat de 5.000 km. L’objectiu de la visita era donar un coneixement divul-
gador i didàctic del conjunt monumental d’Empúries des d’una vessant tant històrica com cultural, esportiva i dels símbols i 
valors de l’Olimpisme clàssic. La visita es va convertir en un fòrum de debat i comunicació entorn de l’esdeveniment olímpic.    

Els orígens del CEO-UAB, 1989-1994
Muriel Ladrón de Guevara
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Del 3 al 5 d’abril de 1991, el CEO-UAB va celebrar un Simposi Internacional sobre Jocs Olímpics, Comunicació i Inter-
canvis Culturals. En aquests Simposi s’analitzaren les propostes inherents a l’organització dels Jocs Olímpics dels darrers 
vint anys (Mont-real’76, Moscou’80, Los Angeles’84, Seül’88 i Barcelona’92) i el paper dels mitjans de comunicació en la 
producció dels valors simbòlics de l’Olimpisme i de la transmissió de cada Olimpíada. Amb el simposi també volíem facilitar 
el contacte i intercanvi de coneixements entre els responsables i productors dels símbols de la comunicació de Barcelona’92 i 
alguns dels acadèmics internacionals més distingits especialitzats en cultura i Olimpisme. El 1992 es van publicar les ponèn-
cies d’aquest simposi sota el títol Jocs Olímpics, Comunicació i Intercanvis Culturals: l’experiència dels últims quatre Jocs 
Olímpics d’estiu, en català, castellà i anglès.

També varem realitzar accions destinades a un públic més ampli donat que l’esdeveniment olímpic de Barcelona’92 estava fent 
augmentar enormement l’interès pels temes esportius i olímpics, així com per l’abast cultural, social, polític, urbanístic, dels 
Jocs. Per respondre a aquesta demanda informativa, el CEO-UAB amb col·laboració de la Secretaria General de l’Esport de la 
Generalitat i dels Serveis d’Esport i de Cultura de la Diputació de Barcelona varem realitzar la “Biblioteca Olímpica” que reco-
llia bibliografia bàsica sobre aquestes qüestions. L’objectiu d’aquesta iniciativa va ser difondre, amb objectius pedagògics, una 
sèrie de llibres i de documents representatius de l’esdeveniment olímpic. La “Biblioteca Olímpica” es va distribuir entre els 67 
Centres de Recursos Pedagògics de la Generalitat de Catalunya i les 105 biblioteques públiques de la Diputació de Barcelona.

Un altre dels projectes de més rellevància d’aquest període fou el disseny i la construcció d’un equip d’investigadors interna-
cionals que permetria l’anàlisi comparativa de la cobertura televisiva de Barcelona’92 des de 28 països diferents. Més de 50 
investigadors van participar al projecte Televisió global i Jocs Olímpics. La experiència de Barcelona’92.

Per tal de difondre els resultats de les recerques, varem començar una col·lecció de Working-Papers. A finals de 1992, el 
Centre havia publicat tres llibres i 33 Working-Papers sobre Jocs Olímpics i Barcelona’92.

4. L’etapa dels Jocs: juliol - setembre 1992
Arribaven els Jocs i el CEO-UAB s’havia convertit en el centre de referència sobre recerca i Barcelona’92. Investigadors 
internacionals de tot el món i de les disciplines més diverses acudien al centre per contactar amb d’altres especialistes i 
consultar el servei de documentació. També es disposava d’un llistat d’especialistes per a consultes eventuals i entrevistes 
periodístiques. El CEO-UAB es va convertir en una mena de meeting point del coneixement sobre Barcelona’92. 

Una altra línia d’atenció als investigadors i de suport a la recerca internacional sobre Barcelona’92 va ser gestionar davant 
del CIO l’acreditació de 9 investigadors internacionals com a observadors dels Jocs Olímpics de Barcelona’92 (Miquel 
de Moragas, John Hargreaves, Muriel Ladrón de Guevara, James Larson, John MacAloon, Nancy Rivenburgh, Guadalupe 
Rodriguez, Kang Shin-Pyo, Magdaleine Yerles). Amb aquest fet, tornàvem a fer història, com havia passat amb la mascota 
acadèmica. Era la primera vegada que el Comitè Internacional Olímpic acreditava a investigadors per tal de facilitar la seva 
recerca. Una vegada més el CIO ens va mostrar el seu suport i la seva confiança. Durant tota la seva estada, el CEO-UAB 
va coordinar i facilitar la tasca d’aquests investigadors (facilitar documents, adreces, contactes, etc.) i aconseguí que fossin 
rebuts personalment pel President del CIO, Juan Antonio Samaranch, amb el qual mantingueren una breu reunió de treball.

Quan faltaven 15 dies pels Jocs, el personal del CEO-UAB, el seu fons documental i l’equipament tecnològic necessaris, es 
va traslladar a la seu olímpica. Vam participar activament en l’Operació Benvinguda, dissenyada per l’Ajuntament de Bar-
celona per ajudar a la promoció de Barcelona i de Catalunya entre els periodistes i els mitjans de comunicació establerts a 
Barcelona en ocasió dels Jocs Olímpics. 

En el context d’aquesta operació, es posà en marxa el Barcelona Press Service (BPS) per atendre a tots aquells periodistes no 
acreditats pel COOB’92, i als que volguessin obtenir informacions complementàries a les ofertes pels serveis d’atenció a la 
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premsa del COOB’92. Hi participaven: l’Ajuntament de Barcelona, el Centre Internacional de Prensa de Barcelona, la Fira 
de Barcelona, el Holding Olímpic, Olimpíada Cultural i el CEO-UAB. El BPS estava estratègicament situat just al costat de 
l’Oficina d’Acreditacions del COOB’92, a la Plaça d’Espanya de Barcelona. I va estar en funcionament del 6 de juliol al 10 
d’agost, de 10 a 22 hores ininterrompudament.

La missió del CEO-UAB era gestionar el servei de documentació i biblioteca del BPS, facilitar el contacte entre els periodis-
tes i els professors i investigadors, i donar un servei de qualitat als investigadors nacionals i internacionals especialitzats en 
Olimpisme que visitaven Barcelona en ocasió del Jocs Olímpics. Es van atendre 2.300 consultes.

El CEO-UAB també va participar en el 1r Congrés Paralímpic Barcelona’92, formant part de la Comissió Científica i de la 
Comissió Organitzadora, i cedint part del seu personal durant els dies de celebració.

5. Després dels Jocs 

5.1. Projectes olímpics

S’havien acabat els Jocs i el CEO-UAB havia fet molta feina recopilant l’experiència de Barcelona’92 i recollint documen-
tació. Ara tocava analitzar les dades, acabar les recerques en curs, i preparar el Congrés del I Aniversari dels Jocs Olímpics 
de Barcelona’92. 

Així, un any després dels Jocs, per tal de commemorar el primer aniversari de la seva celebració, fer un primer balanç sobre 
els resultats i els efectes de la xxVa Olimpíada, i dur a terme una prospectiva de l’Olimpisme, varem organitzar una confe-
rència acadèmica internacional on màxims responsables de la planificació i gestió de Barcelona’92 i especialistes de l’àmbit 
nacional i internacional dels Jocs Olímpics varen poder transmetre i compartir la seva experiència. El Congrés va durar tres 
dies i va analitzar l’organització de Barcelona’92 i el seu impacte econòmic, polític, cultural, esportiu i urbanístic. Poste-
riorment, el 1995 es van publicar els resultats en català, castellà i anglès sota el títol Les Claus de l’Èxit. Impactes socials, 
esportius, econòmics i comunicatius de Barcelona’92.

Alhora el CEO-UAB treballava per enfortir les seves relacions amb les institucions olímpiques nacionals i internacionals. El 
1993 es signà un acord de col·laboració amb l’Acadèmia Internacional Olímpica i el mes de juliol varem organitzar a la seva 
seu a Olímpia, un Simposi sobre Televisió, Jocs Olímpics, Intercanvis Cultural i Comprensió dels Valors Olímpics. En aquest 
Simposi diferents membres de l’equip de recerca internacional Televisió Global i Jocs Olímpics varen debatre i reflexionar 
sobre els primers resultats de la recerca amb representants de l’Acadèmia Olímpica.

Amb el CIO, les accions de col·laboració van anar creixent. El 9 de gener de 1995 es va signar a Lausanna un conveni de 
col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Comitè Internacional Olímpic per a la creació de la Càtedra 
Internacional d’Olimpisme, gestionada pel CEO-UAB, primera d’aquestes característiques a escala internacional. A l’acte de 
signatura van participar per part del CIO, el president, Juan Antonio Samaranch, i el director d’esports, Pere Miró. Per part 
de la UAB, el rector, Carles Solà, i el director del CEO-UAB, Miquel de Moragas. 

5.2. Altres projectes

A l’etapa post Jocs, varem bolcar molts esforços en preparar nous projectes i en estrènyer i enfortir els contactes i vincles 
que s’havien creat durant l’etapa olímpica. L’experiència adquirida durant aquest anys ens va permetre d’organitzar i posar 
en marxa el setembre de 1993, el primer Mestratge de Comunicació i Esport que constava de 300 hores lectives, pràctiques i 
una memòria de recerca guiada per un tutor; i  un Curs Universitari de Màrqueting i Patrocini Esportiu en el que s’impartia 
una formació especialitzada en aspectes de comercialització i obtenció de recursos econòmics per a l’esport. En ambdós 

Els orígens del CEO-UAB, 1989-1994
Muriel Ladrón de Guevara
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cursos van participar els principals mitjans de comunicació del país, les institucions esportives i varies de les empreses que 
havien estat patrocinadores del COOB’92. Amb el Centre d’Alt Rendiment Esportiu i dos departaments de la Facultat d’Eco-
nòmiques de la UAB varem preparar un curs de formació permanent per a esportistes que tenia la finalitat de facilitar la seva 
integració professional. 

El CEO-UAB continuava, no s’havia acabat amb els Jocs de Barcelona’92. Els Jocs havien estat el impuls per a la creació 
del CEO-UAB, i el seu motor durant els primers anys. Les tasques de suport a Barcelona’92 havien servit com estímul i ex-
cusa per a una major relació de la Universitat amb els protagonistes del món de l’esport (institucions esportives, mitjans de 
comunicació, empreses, associacions) i d’aquesta transferència mútua de coneixements, experiències, i inquietuds seguien 
sorgint nous projectes.
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La gestió de la informació i la documentació 
al servei d’un centre de recerca
Berta Cerezuela 
Responsable de projectes i del Servei de Documentació del CEO-UAB

Pilar Cid Leal 
Professora titular de la Facultat de Traducció i Interpretació (UAB)

Davant del repte que suposà la nominació de Barcelona com a seu de la xxVa Olimpíada, la Universitat Autònoma de Bar-
celona impulsà la creació del Centre d’Estudis Olímpics (CEO-UAB), centre que naixia a mitjans del 1989 amb l’objectiu de 
fomentar la formació, la recerca i la divulgació de l’Olimpisme i els Jocs Olímpics.

1. Origen i desenvolupament
Un dels primers projectes encetats pel CEO-UAB va ser la creació del seu Servei d’Informació i Documentació (SID), el 
primer de tot el territori espanyol especialitzat en Olimpisme i Jocs Olímpics. En els inicis, aquest Servei donava suport, 
bàsicament, a les activitats d’investigadors del CEO-UAB i de la pròpia Universitat.  Però aviat la seva repercussió va trans-
cendir més enllà i des de 1990 fins la celebració dels Jocs del 92, va experimentar un creixement continu d’usuaris de perfil 
divers: investigadors, professors i estudiants d’altres universitats i centres de recerca, tant espanyols com de fora de l’Estat; 
periodistes; esportistes; visitants d’altres serveis d’informació esportius; persones involucrades d’alguna manera en els Jocs 
de Barcelona o simplement interessades en el fenomen olímpic. 

Però, a més a més d’instrument per a la investigació, el SID de la primera etapa era un projecte de recerca en si mateix 
—“Creació i gestió d’un centre de documentació sobre Olimpisme” (referència DEP 89/0835)— impulsat pel mateix CEO-
UAB i l’Àrea de Documentació del Departament de Filologia Catalana de la UAB; aquest va rebre el suport de la Comisión 
Interministerial de Ciencia y Tecnología i es va desenvolupar des del novembre de 1989 fins al novembre del 1992. Es tracta-
va de dissenyar un SID especialitzat en Olimpisme i Jocs Olímpics: constituir una col·lecció, aplicar les tècniques documen-
tals més adients sobre un fons  especialitzat i crear diversos productes i serveis de difusió, tot tenint en compte les tecnologies 
de la informació i la comunicació del moment. Quan el període 1989-1992 finalitzà, el SID estava plenament consolidat.  

En un començament el SID es va concebre fonamentalment com un servei de referència, capaç de resoldre les necessitats 
informatives dels usuaris i/o orientar-los cap a les fonts i recursos més adients. Però les exigències dels investigadors i de la 
resta d’usuaris d’aquella etapa inicial, sumat al fet que l’estat de les tecnologies no permetia ni de bon tros oferir els serveis 
dels quals disposem en els centres de documentació actuals, va provocar una redefinició dels objectius i es va optar per un 
model mixt: el SID seria un servei de referència que pogués satisfer i orientar els usuaris, però a la vegada constituiria una 
col·lecció, no massa gran en termes quantitatius, però si altament especialitzada.
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Aquesta col·lecció es constituí entorn de dos eixos principals: d’una banda, l’Olimpisme i els Jocs Olímpics —amb una petita 
presència d’esport en general, com a complement— i d’altra, l’Olimpíada de Barcelona i els seus Jocs.

La primera secció aplegava monografies, algunes publicacions periòdiques, abundant literatura grisa, obres de referència, 
pòsters... Especial importància tenien els informes oficials de les Olimpíades des de Roma 1960, material particularment 
difícil de trobar en altres biblioteques i centres de documentació. A més a més, aquest bloc es va anar omplint de material 
audiovisual dels Jocs Olímpics moderns. 

La secció sobre Barcelona’92 es va convertir ràpidament en la més original i demandada. Actualment, els investigadors que 
vulguin informació sobre la candidatura, l’Olimpíada i els Jocs Olímpics de Barcelona’92 poden trobar un fons importantís-
sim a l’Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona, cedit per la Fundació Barcelona Olímpica, i que aplega documentació 
bibliogràfica i administrativa del COOB’92,  així com també a la pròpia Fundació. Però en aquells moments i fins mesos 
després de l’estiu de l’any 1992, si un investigador volia documentar-se sobre l’esdeveniment que s’estava produint no tenia 
gaires altres més opcions que el SID del CEO-UAB, on arribaven materials inèdits de gran valor, procedents de l’Oficina 
Olímpica o del COOB’92, entre d’altres. 

Així mateix, el CEO-UAB rebia dos dossiers de premsa en paper (posteriorment microfilmats). El primer, enviat pel propi 
COOB’92 durant tot el temps que va durar l’organització i els Jocs,  aplegava notícies d’una trentena de diaris espanyols. El Co-
mitè Internacional Olímpic (CIO) remetia el segon (el mateix dossier que circulava pel mateix CIO), i en ell es feia un buidatge 
de la premsa internacional. Actualment, qualsevol persona hi té al seu abast publicacions periòdiques en línia de tota mena. La 
idea d’un dossier de premsa en paper pot resultar arcaica, però en aquells moments constituí un material d’indiscutible valor.

Com a servei de referència especialitzat, el SID es va dotar de les eines necessàries per poder respondre un ventall molt ampli de 
necessitats informatives. Així, per exemple, es disposava de diverses  bases de dades esportives, obres de referència, butlletins de 
darreres adquisicions de molts centres i biblioteques especialitzats d’arreu del món, i es feien cerques bibliogràfiques retrospecti-
ves. A més a més, els investigadors adscrits al CEO-UAB comptaven amb un acurat servei de difusió selectiva de la informació.  

L’únic punt feble del període inicial va ser que, per raons administratives diverses, la col·lecció no estava integrada en el 
catàleg de la UAB, cosa que es va resoldre més tard.

Durant els Jocs Olímpics de Barcelona’92, l’activitat del SID es va centrar en oferir un servei de referència en el Servei de 
Premsa per a Mitjans de Comunicació no Acreditats, projecte pioner en la història dels Jocs Olímpics i en què va participar 
el CEO-UAB en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, el Centre Internacional de Premsa de Barcelona, la Fira de 
Barcelona i el COOB’92. A través d’aquest servei es varen atendre més de 2.300 consultes.

Com hem dit abans, en finalitzar els Jocs Olímpics i els Jocs Paralímpics, el SID del Centre d’Estudis Olímpics s’havia conver-
tit en un servei únic a l’Estat espanyol. Gràcies a les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies i a la diversificació dels 
serveis oferts, avui dia ha esdevingut un punt de referència en l’àmbit internacional dels estudis i de la documentació olímpica.

2. Gestió de la col·lecció
El desenvolupament de la col·lecció i dels serveis després dels Jocs ha estat marcat, d’una banda, per l’existència, accessibi-
litat i cooperació amb altres fons documentals sobre els Jocs Olímpics de Barcelona’92, el fenomen olímpic i l’esport, tant en 
l’àmbit català com internacional; de l’altra, per les necessitats pròpies del centre de recerca.

La col·lecció documental gestionada avui dia pel SID manté en bona part la seva estructuració inicial, tot conformant un fons 
especialitzat en l’Olimpisme i els Jocs Olímpics i, amb una col·lecció especial sobre els Jocs Olímpics de Barcelona’92. El fons 

La gestió de la informació i la documentació al servei d’un centre de recerca
Berta Cerezuela i Pilar Cid Leal
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d’esport ha anat incrementat la seva importància i volum, en particular en els àmbits de les ciències socials i les humanitats. 

Actualment el SID compta amb més de 5.000 monografies, 124 títols de publicacions periòdiques, 725 materials audiovisuals, 
dossiers de premsa, pòsters i fotografies. La col·lecció de publicacions periòdiques inclou revistes acadèmiques en el camp de 
l’esport, revistes generals esportives i olímpiques i revistes editades per institucions esportives. La col·lecció audiovisual està 
formada principalment per materials d’ús per a la recerca desenvolupada pel centre, en particular les retransmissions de les 
cerimònies olímpiques per diverses cadenes de televisió internacionals, i materials sobre el fenomen olímpic.  

Del total de la col·lecció, el fons sobre Barcelona’92 està format per 1.322 documents, dels quals 1.052 corresponen a obres 
monogràfiques, 13 són publicacions periòdiques i 257 audiovisuals. La majoria dels documents corresponen a materials 
editats pel COOB’92 i d’altres entitats vinculades directa o indirectament a l’organització dels Jocs, estudis d’impactes o 
d’altres aspectes relacionats amb els Jocs publicats per editorials comercials, i investigacions i estudis resultat d’encàrrecs 
institucionals o de beques. 

Per a la gestió de la col·lecció, l’any 1995 el CEO-UAB va rebre el suport de la Fundació Barcelona Olímpica, mitjançant el seu 
programa de beques per a la investigació, que consistí en la “Catalogació, publicació i accés a Internet del fons documental sobre 
Barcelona’92 del Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport de la Universitat Autònoma de Barcelona”. Aquest fons es va integrar 
en el catàleg de la UAB, que forma part del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC). La catalogació iniciada 
l’any 1995 s’ha anat continuant de forma periòdica amb la incorporació en el catàleg, dels documents considerats més significatius. 

Des del SID s’ha promogut la cooperació amb altres biblioteques esportives existents a Catalunya, a Espanya i en l’àmbit 
internacional. El CEO-UAB ha estat membre de l’Associació Internacional d’Informació Esportiva i membre del seu Consell 
Executiu durant el període 2007-2009.

3. El SID: un servei intern i extern 
Pel que fa a les funcions i als serveis, s’han anat adaptant a les característiques i sol·licituds  dels usuaris externs, així com a 
les pròpies necessitats del centre de recerca.  Així, quant als serveis externs, després dels Jocs s’han ofert serveis de referèn-
cia, préstec, estades de recerca i serveis de transferència de coneixement sobre Barcelona’92.

3.1. Serveis externs

El servei de referència atén aquelles peticions que provenen principalment del món acadèmic, olímpic i esportiu mitjançant 
correu convencional, fax, telèfon o correu electrònic. L’estudi de les consultes realitzades a partir de l’any 1994 ens mostra 
les variacions del públic objectiu que han condicionat la seva estratègia de desenvolupament. Aquest públic s’ha diversificat 
i internacionalitzat. El 85% de consultes de procedència nacional durant el període al voltant dels Jocs Olímpics de Barcelo-
na’92, s’ha reduït a un 19% durant l’any 2008, amb un increment de les consultes de procedència internacional i principal-
ment europea. Així mateix, hi ha hagut un lògic descens de les consultes in situ a la biblioteca i un increment de les consultes 
per correu electrònic, que van arribar a un 71% l’any 2008. 

Des d’un punt de vista quantitatiu, el nombre de consultes ha estat sostingut, amb un clar augment del nombre d’aquestes en 
els anys en què se celebren edicions de Jocs Olímpics d’estiu. Temàticament, les consultes sobre Barcelona’92 han disminuït, 
al mateix temps que les demandes més generals al voltant del fenomen olímpic han augmentat. En el camp de l’esport és 
manté un cert equilibri. S’atenen consultes per elaborar tesis doctorals, articles de revista acadèmics, informes de consultoria, 
treballs de llicenciatura, així com consultes per satisfer curiositats, preparar classes d’escoles, comprometre’s en l’organitza-
ció d’uns Jocs Olímpics o localitzar experts en l’àmbit internacional sobre un tema concret.
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Com ja s’ha dit, un dels objectius principals del CEO-UAB, des de la seva creació, ha estat la difusió de l’Olimpisme i donar 
a conèixer allò que van ser i representar els Jocs Olímpics de Barcelona’92. Al llarg dels anys des del SID s’han consolidat 
també tota una sèrie de serveis de transferència de coneixement, adreçats tant a la comunitat universitària internacional, com 
a d’altres actors implicats en l’organització d’esdeveniments esportius, que volen conèixer aspectes concrets de l’organització 
dels Jocs Olímpics de Barcelona’92.

El llegat documental dels Jocs Olímpics és un dels principals components del llegat d’aquests per a la comunitat que els 
ha acollit i s’ofereix un servei de referència que facilita l’accés a les fonts dels Jocs que inclouen l’arxiu oficial, els estudis 
d’anàlisi i d’impacte, contactes amb personal del comitè organitzador i amb experts. A més a més, es col·labora amb les 
institucions vinculades a Barcelona’92 en l’organització de seminaris i visites de delegacions de ciutats candidates o seus 
dels Jocs Olímpics. Les activitats es realitzen sota demanda, adaptades a les necessitats de cada col·lectiu, i s’organitzen en 
col·laboració amb altres organismes i experts en els diferents àmbits.

També s’ofereix la possibilitat a investigadors de fer estades de recerca a la UAB —a través de programes de cooperació 
interuniversitària o per iniciativa pròpia— i gaudir dels seus serveis documentals. Durant la seva estada, els usuaris poden 
utilitzar les instal·lacions del CEO-UAB, tenen accés a un servei de préstec especial i reben assessorament sobre altres serveis 
d’informació i fonts d’informació que poden ser del seu interès durant la seva estada.

Dir finalment que el SID manté també un servei de préstec especial de cap de setmana per a estudiants i personal de la mateixa 
Universitat Autònoma de Barcelona.

3.2. Serveis interns

Pel que fa a les funcions i serveis de caràcter intern, el SID pot ser considerat com un servei transversal que dóna suport a tres 
de les funcions o àrees d’activitat del CEO-UAB: la formació, la recerca i la difusió, així com en la gestió de la informació i 
la comunicació institucional.

Quant als serveis de gestió d’informació aplicada a la formació, s’ofereix un servei de referència especial als estudiants de 
les activitats de formació que promou el CEO-UAB i a la gestió dels productes de suport a la formació a través d’Internet. 

La gestió de continguts digitals consisteix en crear, gestionar, publicar i difondre continguts en suport digital, principalment a 
través d’Internet. Des del CEO-UAB s’han desenvolupat diversos projectes en aquest àmbit que donen suport a les activitats 
de docència que es porten a terme des del propi centre, i que a més a més, es posen a disposició d’altres educadors en l’àmbit 
internacional. La participació del SID en aquests projectes varia, però acostuma a adoptar la funció de gestió del projecte, 
que treballa conjuntament amb el responsable acadèmic que es responsabilitza de la qualitat i coherència dels continguts pu-
blicats, i amb el responsable tècnic encarregat de l’adaptació i/o desenvolupament de l’eina tecnològica. Les responsabilitats 
assignades al professional de la informació en aquests projectes poden incloure: la coordinació general, la gestió d’obtenció 
dels originals, l‘edició dels textos, la publicació del material i, finalment, la promoció dels continguts.

Respecte dels serveis de gestió d’informació aplicats a la investigació, aquests depenen del tipus de projecte de recerca i poden impli-
car tres nivells de participació: suport documental; gestió i explotació de dades, i la recerca sobre informació i documentació olímpica.

El primer cas correspon a aquells projectes de recerca de tipus teòric, on la participació del personal de documentació es limita a 
la cerca de fonts documentals d’interès per a l’investigador principal i/o l’equip. Les principals fonts d’informació que s’utilitzen 
per tal de donar resposta en aquestes consultes depenen del grau d’especificitat de la consulta. Com a procediment més habitual, 
es presenta el resultat de la cerca documental a l’investigador, en què es destaquen aquells materials que es consideren més ade-
quats per al projecte i s’assenyala el tipus d’accessibilitat de l’original. Respecte al format de presentació dels resultats, aquest 
s’adapta a les necessitats de l’investigador, tant en el format de citació bibliogràfica, com en el format del document. 

La gestió de la informació i la documentació al servei d’un centre de recerca
Berta Cerezuela i Pilar Cid Leal
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El personal del SID juga un paper més actiu en els projectes de recerca que inclouen com a metodologia la gestió i explotació 
de dades mitjançant una base de dades. Les enquestes a institucions i l’anàlisi de mostres de llocs web són exemples en què 
s’ha requerit d’una base de dades per facilitar la recollida i anàlisi de les dades. En aquests projectes, el personal del SID 
s’incorpora de forma activa a l’equip de recerca, tot intervenint en el disseny del procés de recollida d’informació (definició 
d’indicadors i variables, i disseny formularis) i coordinant el disseny de la base de dades, l’entrada de dades de forma nor-
malitzada i l’explotació del sistema. 

Finalment, en el camp de la investigació, s’han portat a terme accions al voltant de la gestió d’informació i la documentació 
en els Jocs Olímpics. La documentació olímpica és una àrea d’especialització en el marc de la documentació esportiva que 
engloba les fonts d’informació sobre el fenomen olímpic, la gestió de la informació generada en el marc de l’organització 
d’uns Jocs Olímpics, especialment els Jocs de Barcelona’92, i les fonts sobre una edició dels Jocs Olímpics com a part del 
capital intel·lectual del Moviment Olímpic. 

4. Un web pioner sobre Olimpisme
Pel que fa a la gestió de la informació per facilitar la difusió del coneixement sobre el fenomen olímpic i esportiu, les princi-
pals activitats en què participa el SID són la coordinació i la gestió del lloc web institucional, del Portal d’Estudis Olímpics i 
dels projectes de creació de continguts olímpics en línia.

Tot i que el potencial d’Internet encara no era clar l’any 1995, des del CEO-UAB i la Càtedra Internacional d’Olimpisme es 
va apostar decididament per la xarxa amb la posada en marxa el 1996 del primer web –Olympic Documentation Highway. 
Aquesta denominació es va canviar al cap de pocs mesos a requeriment del mateix Comitè Internacional Olímpic per un nom 
més descriptiu (Olympic Studies Centre), en un context en el qual les denominacions i els dominis a Internet encara eren a la 
fase de construcció i regulació. Des d’aquesta primera iniciativa, totes les accions que ha promogut el CEO-UAB a Internet 
responen no tan sols a la necessitat de disposar d’una presència institucional a la xarxa, sinó també a l’objectiu de facilitar 
l’accés al coneixement sobre el fenomen olímpic a la comunitat olímpica internacional. 

Per aconseguir-ho, el lloc web del CEO-UAB sempre ha mantingut un corpus estructural que, a més d’oferir informació de 
caràcter institucional, inclou serveis i continguts adaptats a les necessitats del seu públic objectiu principal, els investi¬gadors 
olímpics internacionals. Aquests serveis i continguts inclouen un repositori de recursos documentals publicats pel mateix 
centre o per tercers, un directori d’institucions i experts en estudis olímpics, informació actual com ara una agenda d’esde-
veniments acadèmics i novetats bibliogràfiques, i un servei d’atenció de consultes especialitzades. Des que es van posar en 
marxa, s’ofereixen en tres llengües: català, castellà i anglès. 

Gràcies a la xarxa Internet i al seu lloc web, el CEO-UAB ha aconseguit oferir un servei continu a usuaris dels cinc con¬tinents. 
Des d’aquell primer Olympic Documentation Highway, el nombre de visites és sostingut al llarg de les vint-i-quatre hores 
del dia i presenta una procedència geogràfica molt diversificada. La xarxa ha permès ampliar el públic al qual es dóna servei 
i crear noves experiències per acostar als usuaris la informació i el coneixement acadèmic, la qual cosa ha reduït la barrera 
temps-espai i la distància temporal entre la producció de la informació i la disposició per ser consultada. En trobem un exem-
ple a l’espai creat durant els Jocs Olímpics de Sydney 2000, a través del qual els investigadors del Centre desplaçats als Jocs 
oferien informació privilegiada sobre les seves activitats i experiències durant els Jocs. 

Històricament, la difusió dels resultats acadèmics s’ha caracteritzat pel lapse de temps entre la producció del coneixement i la 
seva difusió per mitjà d’articles en revistes i llibres o de la participació en congressos acadèmics, i també per la dificultat per 
accedir-hi per part del públic no especialitzat. A través de la seva pàgina web, el CEO-UAB ha dut a terme iniciatives orienta-
des a reduir aquestes barreres. En va ser un exemple el primer simposi en línia de la Càtedra Internacional d’Olimpisme, que 
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va tenir lloc l’any 1999 sobre el voluntariat olímpic. A través de la pàgina web del simposi era possible consultar els textos de 
les sessions que es feien a Lausana, així com participar en el debat per mitjà d’un fòrum. Aquesta experiència ha tingut con-
tinuïtat anualment gràcies a la difusió per web (webcasting) de les conferències i els seminaris dels professors convidats a la 
Càtedra Internacional d’Olimpisme. Altres exemples són la creació d’un dipòsit digital de documents d’investigació publicats 
per l’equip investigador del CEO-UAB i l’aposta per l’edició electrònica de monografies.

Com a consolidació de les diferents iniciatives promogudes al llarg d’aquests anys, el 2010 va néixer el Portal d’Estudis 
Olímpics del CEO-UAB, publicat en català, castellà i anglès, que té com a objectiu aplegar i difondre el coneixement generat 
per la comunitat acadèmica arreu del món sobre el fenomen olímpic. A més, el Portal pretén oferir eines que facilitin l’inter-
canvi de coneixements, la identificació d’expertise i una orientació més social i participativa. El Portal adopta una vocació de 
social media, ja que és present a les principals xarxes socials –Facebook, Twitter i YouTube–, des d’on ofereix el seu servei 
d’informació a usuaris interessats en l’Olimpisme i permet que hi participin.

A través d’aquestes iniciatives, el SID ha transgredit les barreres físiques i ha ampliat la seva col·lecció, creant una bibliote-
ca digital que conté un conjunt de recursos de contingut i eines documentals per donar suport als membres de la comunitat 
universitària internacional que tenen necessitats d’informació sobre el fenomen olímpic. L’usuari pot trobar les diferents col-
leccions que publica el centre, i també nombrosos recursos externs prèviament seleccionats i classificats.

Aquest Portal incorpora també la secció “Qui és qui en els estudis olímpics”, una l’evolució del Directori Internacional d’Es-
tudis Olímpics, projecte conjunt del CEO-UAB i el Centre d’Estudis Olímpics del CIO des del 1995, que  ofereix informació 
sobre aquells professors i investigadors vinculats al món acadèmic i sobre els centres de recerca especialitzats en els estudis 
olímpics. Finalment, s’ofereixen serveis d’actualitat com l’agenda acadèmica, que dóna informació sobre aquells esdeve-
niments de caràcter acadèmic que tracten sobre temàtiques olímpiques i aquelles novetats bibliogràfiques, amb informació 
bibliogràfica dels llibres acadèmics recentment publicats arreu del món sobre Olimpisme. 

El Portal d’Estudis Olímpics es complementarà amb un nou projecte conjunt amb la Fundació Barcelona Olímpica –Memòria 
Barcelona Olímpica– que té com a objectiu coordinar i difondre les fonts documentals sobre els Jocs Olímpics de Barcelo-
na’92 i l’Olimpisme a Catalunya. Com a part d’aquest projecte, es posarà en marxa el 2011 la finestra Barcelona Olímpica, 
un espai a Internet que aplegarà les fonts documentals sobre els Jocs Olímpics de Barcelona’92 i el fenomen olímpic a Cata-
lunya, i permetrà accedir-hi.

El personal del SID també ha adoptat un paper clau en la gestió de la informació i la comunicació institucional. Per una banda, 
estableix els criteris d’arxiu de la documentació generada per a l’activitat del CEO-UAB, registra i emmagatzema la informa-
ció referent en aquesta activitat de forma sistemàtica per facilitar el posterior procés de recuperació, i organitza la informació 
d’acord amb els criteris específics del document en què s’han de incloure. Per una altra banda, contribueix en l’establiment 
d’eines i productes per facilitar la comunicació interna i externa del centre.

5. Conclusió
Pel que fa a l’estratègia de futur per als propers anys, des del SID es vol promoure la consolidació de les línies d’activitats 
desenvolupades al llarg d’aquests 20 anys, i en particular l’oferta de serveis de difusió i transferència de coneixement del que 
va significar l’organització de Barcelona’92, així com la gestió del capital intel·lectual generat per les activitats de recerca, 
formació i difusió del CEO-UAB.

L’anàlisi feta del que ha estat l’evolució del SID ens permet posar de manifest que les funcions del mateix s’han anat adaptant 
a la dinàmica del seu entorn dins del propi centre de recerca, de la Universitat Autònoma de Barcelona i del context esportiu 
i olímpic català i internacional.

La gestió de la informació i la documentació al servei d’un centre de recerca
Berta Cerezuela i Pilar Cid Leal
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I no podríem acabar aquesta anàlisi sense dedicar unes línies al  paper dels professionals de la informació. En un entorn tant 
canviant i dinàmic, es requereix que aquests desenvolupin habilitats que van més enllà de les tradicionals de gestió dels fons 
documentals i que apleguen, entre d’altres, la gestió d’informació i de la comunicació, la gestió de la propietat intel·lectual 
i la gestió de projectes d’informació. En aquest sentit, el personal del SID en un centre de recerca universitari ha de ser capaç, 
d’una banda, d’obtenir, avaluar i emmagatzemar informació, al mateix temps que organitzar-la i sistematitzar-la de forma 
coherent per comunicar-la, tant interna com externament, amb la utilització del mitjà més adient. A més a més, ha de poder 
conduir l’intercanvi d’informació interna i externament per donar suport a la presa de decisions i a la resolució de problemes. 
D’altra banda, ha d’estar familiaritzat amb les bases de la propietat intel·lectual per tal de contribuir com a membre de l’equip 
a la gestió de l’explotació de la propietat intel·lectual de l’organització. Finalment, ha de ser capaç de liderar projectes d’in-
formació d’abast local o internacional, i reflexionar científicament sobre el seu àmbit d’actuació: la gestió de la informació 
i el coneixement en el camp de l’esport i el fenomen olímpic.
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El Moviment Olímpic i el món acadèmic
Núria Puig Brandes 
Responsable del CIO de Relacions amb les Universitats

Prefaci
Em complau especialment escriure aquest article amb motiu del 20è aniversari del Centre d’Estudis Olímpics de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona (CEO-UAB). També és una satisfacció perquè m’ofereix l’oportunitat d’agrair a la UAB, en 
nom del Centre d’Estudis Olímpics del Comitè Internacional Olímpic (CEO-CIO), l’excel·lent treball que ha fet en l’àmbit 
dels estudis olímpics.

Els centres d’estudis olímpics universitaris duen a terme una funció important a l’hora de fer conèixer qüestions relacionades 
amb les Olimpíades als estudiants universitaris per mitjà de cursos, conferències i projectes d’investigació. Proporcionen una 
estructura estable que garanteix activitats periòdiques relacionades amb els Jocs Olímpics.

El CEO-UAB no tan sols ha fet aquesta tasca dins la seva universitat, sinó que també ha estat un centre de referència per a la 
comunitat acadèmica internacional interessada en l’Olimpisme. Les nombroses col·laboracions que ha establert amb molts 
altres centres i experts han contribuït en gran manera a promocionar els estudis olímpics arreu del món. D’altra banda, la col-
laboració amb el Comitè Internacional Olímpic (CIO)4 en diverses investigacions, simposis, publicacions, etc. constitueix un 
exemple excel·lent del treball conjunt del CIO i els professors universitaris.

Finalment, el CEO-UAB ha contribuït substancialment al llegat dels Jocs Olímpics. El Centre, creat amb motiu dels Jocs 
Olímpics de Barcelona 1992, continua treballant disset anys després dels Jocs i col·labora amb la Fundació Barcelona Olím-
pica i el Museu Olímpic de Barcelona per continuar divulgant l’experiència única dels Jocs Olímpics del 1992.

Juntament amb els meus companys del Departament de Gestió de la Informació del CEO-CIO, agraeixo al CEO-UAB les 
idees que ens ha proporcionat i la funció de model que ha fet. A tots nosaltres ens apassionen els estudis olímpics, de manera 
que felicitem el CEO-UAB per aquests vint anys tan productius i els desitgem almenys vint anys més d’activitats acadèmi-
ques relacionades amb els Jocs Olímpics plenes d’èxit.

1. Breus antecedents sobre les relacions entre la Universitat i el Moviment Olímpic
La relació entre els Jocs Olímpics i el món acadèmic ha existit des de la civilització de la Grècia antiga. Llavors, la palestra 
i el gimnàs eren llocs on els joves es preparaven físicament, mentalment i espiritualment, la qual cosa els permetia donar el 

4. En el marc de la Càtedra Internacional d’Olimpisme creada el 1995 gràcies a un acord de col·laboració entre la UAB i el CIO
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millor d’ells mateixos durant la celebració dels Jocs Olímpics. L’esport era una part de l’educació global dels homes, que 
conreaven d’una manera equilibrada i harmoniosa les seves facultats intel·lectuals, mentals i físiques. 

En aquella època, els Jocs Olímpics aplegaven no únicament els millors atletes, sinó també poetes, filòsofs i historiadors el 
reconeixement dels quals als Jocs els permetia difondre la seva fama per tot l’imperi grec.

El baró Pierre de Coubertin, fundador del CIO, es va inspirar profundament en els Jocs Olímpics antics, però també en la funció edu-
cativa de l’esport que es va desenvolupar a les escoles i les universitats angleses i irlandeses durant les últimes dècades del segle xx.

Aquesta influència el va portar a anunciar, l’any 1892, amb motiu d’una reunió a la Unió Francesa de Societats d’Esports 
Atlètics, que volia recuperar els Jocs. L’anunci es va rebre amb molt poc entusiasme. No obstant això, Coubertin no es va 
desanimar, i el 23 de juny de 1894 va fundar el CIO en una cerimònia que va tenir lloc a la Universitat de la Sorbona, a París. 
Aquesta universitat ha simbolitzat des de llavors el vincle entre el Moviment Olímpic i el món acadèmic.

L’evolució des d’Atenes 1986

Les universitats i el Moviment Olímpic han interactuat de formes diferents des de la primera edició dels Jocs Olímpics moderns.

Les institucions acadèmiques i els seus representants han participat activament en l’organització i l’èxit dels Jocs. Segons 
els informes oficials de les primeres edicions dels Jocs Olímpics, estudiants tant d’instituts com d’universitats eren atletes 
extraordinaris. A més d’aquesta implicació, que principalment consistia en la participació dels atletes en les competicions 
esportives, Londres 1908 va ser el punt de partida d’una cooperació més gran. Des de llavors, les instal·lacions de les uni-
versitats s’han utilitzat com a centres logístics o de competició, el personal i els estudiants han participat com a voluntaris en 
moltes àrees i, durant les últimes dècades, els professors han col·laborat periòdicament amb els comitès organitzadors en els 
projectes dels Jocs Olímpics (formació de recursos humans, programes d’educació olímpica, llegat, estudis, més recentment 
pel que fa a la connexió del senyal de vídeo, etc.).

A més a més d’aquesta participació activa, l’Olimpisme, el Moviment Olímpic i els Jocs Olímpics s’han inclòs com a matèria 
d’estudi en diverses disciplines i programes universitaris. En un primer moment, únicament uns pocs experts s’interessaven en 
aquest tema, sobretot procedents d’àmbits de la història de l’esport, l’art i la cultura, i l’educació, que estudiaven els Jocs Olímpics 
antics, la història dels Jocs i el Moviment Olímpic, la participació dels atletes i els valors educatius de l’esport fomentats pel CIO. 
Actualment, els antecedents acadèmics dels experts que se centren en les Olimpíades inclouen una àmplia varietat de disciplines.

Des que es va crear, el CIO ha intentat fomentar l’estudi del Moviment Olímpic i el seu desenvolupament. Pierre de Coubertin 
ja ho va manifestar quan va expressar el desig de crear un Centre d’Estudis Olímpics per proporcionar un repositori als seus 
esforços educatius. El 1927 va acordar, amb el responsable del Departament d’Educació Física de la Universitat d’Atenes, la 
creació d’un centre per als estudis olímpics. Per diversos motius, aquest projecte va trigar trenta-quatre anys a veure la llum. 
L’Acadèmia Internacional Olímpica (AIO) es va crear finalment el 1961 gràcies a l’aportació de Jean Ketséas, secretari del 
Comitè Olímpic Hel·lènic, i Carl Diem. Les activitats de l’AIO han evolucionat molt des de llavors, i actualment l’Acadèmia 
és un lloc indispensable per a les persones que volen entendre les arrels del Moviment Olímpic. A la dècada dels anys seixanta 
es va crear l’arxiu Carl und Liselott Diem (originàriament, Institut Carl Diem) a l’Institut Alemany de l’Esport, a Colònia, que 
també s’ha convertit en un centre de referència per a totes les persones interessades en l’estudi de l’Olimpisme.

Els antics congressos preolímpics organitzats pel Consell Internacional per a la Ciència de l’Esport i l’Educació Física (ICSS-
PE), anomenats des del 2008 ICSEMIS5, han estat un punt de trobada habitual per als experts interessats en les qüestions 
esportives i olímpiques. 

5. La Convenció Internacional sobre Ciència, Educació i Medicina Esportiva (ICSEMIS) és la successora dels congressos preolímpics i s’organitza gràcies 
a la col·laboració de l’ICSSPE, el Comitè Paralímpic Internacional (CPI) i la Federació Internacional de Medicina Esportiva (FIMS) amb el suport del CIO

El Movimient Olímpic i el món acadèmic
Núria Puig Brandes
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Totes aquestes iniciatives han contribuït àmpliament a desenvolupar l’interès de la comunitat acadèmica pel Moviment 
Olímpic. No obstant això, aquest interès es va ampliar a partir de la dècada dels anys vuitanta, quan l’esport i els Jocs es van 
convertir en un fenomen amb un impacte històric, cultural, polític i social que afecta la societat en conjunt. Al final dels anys 
vuitanta, els esports més universals van esdevenir fins i tot un tema d’estudi per a experts i estudiants procedents d’una àmplia 
varietat de disciplines, com ara la sociologia, les relacions internacionals, l’antropologia, l’economia, el dret, la planificació 
urbanística, les comunicacions, la gestió esportiva, etc.

La creació de la major part dels centres d’estudis olímpics de les universitats també es remunta a aquest període. Els centres 
o grups d’investigació, com ara el de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Western Ontario (Canadà), la 
Universitat d’Inje (Corea), la Universitat de Nova Gal·les del Sud (Austràlia), la Universitat de Mainz Johannes Gutenberg (Ale-
manya) i la Universitat de l’Esport de Pequín (xina), van tenir una funció clau en el desenvolupament dels estudis olímpics, ja 
que van oferir una estructura estable dins el món acadèmic. Els cursos inclosos en els programes universitaris i de postgrau, les 
conferències, la investigació, les publicacions i la creació de col·leccions documentals han estat les activitats principals d’aquests 
centres, la qual cosa ha constituït un vincle permanent entre el Moviment Olímpic, els estudiants i els investigadors. Actualment, 
el nombre de centres d’estudis olímpics continua creixent i, per tant, enriqueix els estudis olímpics amb disciplines i aportacions 
culturals més àmplies.

2. El Centre d’Estudis Olímpics del CIO: des del subministrament d’informació fins a la 
col·laboració activa amb la comunitat acadèmica

2.1. Objectius i activitats del Centre d’Estudis Olímpics del CIO

El Centre té la seva raó de ser dins els principis fonamentals de l’Olimpisme i de les funcions del CIO especificades a la Carta 
Olímpica, en concret les que ressalten el vincle entre l’esport, la cultura i l’educació.

El Centre, que s’estructura en cinc seccions6 complementàries, centra les activitats en els objectius següents: 

• Garantir l’adquisició, la conservació, la descripció i la divulgació permanents del patrimoni olímpic.

• Fomentar i facilitar l’accés a les col·leccions audiovisuals i escrites relacionades amb les Olimpíades.

• Proporcionar serveis d’investigació i anàlisi i crear continguts en resposta a les necessitats d’administració del CIO.

• Fomentar activitats acadèmiques sobre l’Olimpisme i afavorir sinergies i col·laboració entre el Centre i els experts.

• Fomentar la col·laboració amb el Moviment Olímpic per garantir la conservació i la disponibilitat del patrimoni olímpic.

L’àmbit de les activitats del Centre, sota la responsabilitat del Departament de Gestió de la Informació, complementa pel que fa al 
CIO el treball que duen a terme altres departaments en el camp de l’educació i la cultura, com ara la Comissió per a la Cultura i l’Edu-
cació Olímpica, el Departament per a la Cooperació Internacional i el Desenvolupament, i el Servei Educatiu del Museu Olímpic.

2.2. El CEO-CIO: la creació d’un pont amb els professors universitaris

Des dels seus orígens als anys vuitanta, el CEO-CIO ha treballat periòdicament amb investigadors i estudiants universitaris 
per proporcionar-los l’accés a les col·leccions úniques del CIO. 

6. Les cinc seccions del CEO són: els arxius històrics, la biblioteca, el servei d’investigació i referència, la secció d’imatges i la secció de relacions amb la 
universitat.
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L’any 1984 va ser un moment clau en el desenvolupament d’aquesta col·laboració, quan el Centre es va traslladar al Museu 
Olímpic de Lausana, que s’havia creat feia poc. En aquell moment va començar a desenvolupar una organització en diferents 
seccions per conservar i divulgar millor el patrimoni escrit i audiovisual del CIO (gràcies principalment a les normes d’accés 
als arxius històrics i a la creació d’una estructura de benvinguda per als investigadors). 

Cinc anys més tard, el Centre va llançar, amb el suport del Consell d’Investigació, format per professors universitaris, la pri-
mera edició del Programa de beques d’investigació de postgrau. La col·laboració amb el Consell d’Investigació (actualment 
conegut amb el nom de Comitè de Selecció) i el Programa de beques van ser el punt de partida de més activitats proactives 
per conservar i divulgar les col·leccions i, a més, fomentar i donar suport entre la comunitat acadèmica a la investigació, la 
docència i les publicacions relacionades amb les qüestions olímpiques. 

Durant els últims quatre anys, el Centre, a través de la secció de relacions amb les universitats, s’ha convertit en la connexió 
oficial entre la comunitat acadèmica i el CIO per respondre a les sol·licituds de les universitats i satisfer les necessitats d’ad-
ministració del CIO que poden cobrir els professors. 

Cada any, el Centre respon a més de 1.000 sol·licituds d’investigacions en profunditat i a prop de 8.000 sol·licituds de préstec 
de monografies o enviament d’articles. També val la pena esmentar, en aquest punt, la distribució de les col·leccions audiovi-
suals (més de 27.000 fotos i 450 hores de pel·lícules a l’any). A més, cada any el Centre convida més de 300 investigadors que 
volen consultar les col·leccions del CIO, rep més de 40 sol·licituds per al Programa de beques d’investigació de postgrau, co-
ordina prop de 10 projectes orientats a la investigació, i, periòdicament, respon als experts que envien projectes i sol·licituds.7

3. Els estudis olímpics: un nou camp que es converteix en realitat?
Un dels primers resultats de la col·laboració entre la comunitat acadèmica, el CIO i el Moviment Olímpic és el desenvolu-
pament del que anomenem estudis olímpics, que inclouen qualsevol activitat acadèmica relacionada amb les Olimpíades. 
L’evolució dels estudis olímpics a l’última dècada es pot il·lustrar amb dos projectes creats pel Centre i que descrivim a conti-
nuació: el primer, el Programa de beques d’investigació de postgrau, ja està consolidat i il·lustra perfils i disciplines implicats 
en els estudis olímpics; el segon, l’Observatori dels Estudis Olímpics, tot just comença però esperem que es desenvolupi molt 
més en el futur per a benefici tant del CIO com de la comunitat acadèmica.

3.1. El Programa de beques d’investigació de postgrau

Una de les aportacions importants del CEO-CIO en l’àmbit dels estudis olímpics és el Programa de beques d’investigació per 
a postgraduats8. Aquest programa, que es va iniciar l’any 1998 (els primers destinataris de les beques van visitar el Centre el 
1999), pretén animar els investigadors joves a emprendre recerques de gran qualitat relacionades amb l’Olimpisme, el Movi-
ment Olímpic i els Jocs Olímpics des de la perspectiva de les ciències humanes i socials.

Tal com va destacar Susan Brownell (Universitat de Missouri), un dels antics membres del Comitè de Selecció, el Programa 
de beques serveix d’enllaç entre el CIO i les universitats del món en ampliar la pròxima generació d’intel·lectuals de primer 
ordre que ara són llicenciats o joves professors en humanitats i ciències socials. Esperem que, com a professors, aquests joves 
becaris siguin els futurs missatgers dels ideals olímpics i, com a investigadors, constitueixin una important font de la creati-
vitat i la vitalitat futures del Moviment Olímpic.

7. Per obtenir més informació sobre els serveis i les col·leccions, podeu visitar el lloc web del Centre (http://www.olympic.org/studies).

8. Per obtenir una descripció completa del Programa de beques, podeu visitar el lloc web del Centre (http://www.olympic.org/studies).

El Movimient Olímpic i el món acadèmic
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Les sol·licituds presentades al Programa de beques proporcionen una imatge interessant sobre l’origen dels sol·licitants i els 
temes d’investigació relacionats amb les Olimpíades. Aquesta imatge també pot ser útil per als analistes dels aspectes multi-
culturals i multidisciplinaris dels estudis olímpics.

En aquestes deu primeres edicions, s’han rebut i s’han analitzat les sol·licituds de 337 candidats de 60 països (el 29,2 % de 
tots els comitès olímpics nacionals). L’anàlisi per continent permet fer les afirmacions següents:

• Europa és el continent millor representat, amb 148 candidats (el 43,9 % del total) de 30 països. Els països amb més pre-
sència són França (31 sol·licituds), Grècia (18), Alemanya (13), la Gran Bretanya (14) i Romania (12). 

• Amèrica hi està representada amb 89 candidats (el 26,4 % del total) de 8 països. La majoria d’aquests joves investigadors 
són dels Estats Units (39), el Canadà (23) i el Brasil (15).

• Àsia és el continent següent, amb 63 candidats (el 18,7 % del total) d’11 països. La xina és el país d’aquesta zona del 
món millor representat, amb 38 sol·licituds.

• Àfrica ha presentat 22 candidats (el 6,5 % del total) de 9 països. El Camerun, la República Democràtica del Congo, Ke-
nya i Nigèria són els països amb una representació més alta.

• Oceania hi està representada amb 15 candidats (el 4,5 % del total) d’Austràlia (12 sol·licituds) i Nova Zelanda 
(3 sol·licituds).

L’anàlisi dels orígens dels becaris revela unes xifres semblants. Des del 1999 hem concedit beques a 49 candidats: 22 d’Eu-
ropa (44,9 %), 12 de l’Amèrica del Nord (24,5 %), 9 d’Àsia (18,4 %), 3 d’Oceania (6,1 %), 2 de l’Amèrica Central i del Sud 
(4 %) i una de l’Àfrica (2 %). Els gràfics 1 i 2 il·lustren la distribució geogràfica dels candidats i els becaris. 

Aquestes dades mostren que, malgrat els esforços constants duts a terme per divulgar el Programa de beques, encara queda 
un llarg camí per recórrer perquè el programa arribi als joves investigadors d’arreu del món i els animi a implicar-se en els 
estudis olímpics. Les sol·licituds que hem rebut de la comunitat acadèmica de l’Àfrica es poden considerar anecdòtiques, i la 
situació és semblant en el cas de l’Amèrica Central i del Sud, amb l’única excepció del Brasil. També tenim pocs candidats 
de les regions d’Àsia que no siguin del nord-est, fins ara representada principalment per la Xina gràcies a l’estímul dels Jocs 
de la XXIX Olimpíada a Pequín. 

Pel que fa a les disciplines de ciències humanes i socials presents a les sol·licituds, l’anàlisi dels temes d’investigació dels 
becaris mostra les conclusions següents.

La disciplina de ciències de l’esport és la principal font del programa (el 51,3 % dels candidats els anys 2008-2009 i el 34 % 
de les beques concedides des que es va crear el programa). No obstant això, és important destacar la diversitat de projectes 
d’investigació que han presentat els candidats de ciències esportives. Per exemple, tres de cada cinc becaris cursen estudis 
esportius, però els seus projectes es relacionen amb la història, la sociologia i la gestió.

Els estudiants que cursen una formació sobre història ocupen el segon lloc en nombre de candidats i becaris (el 18,3 % de les 
beques des del 1999). Els segueixen els candidats que presenten projectes d’investigació que tracten sobre l’arquitectura i la 
planificació urbanística (9,2 %), i a continuació trobem els investigadors que tracten temes de comunicació (7,8 %). 

Finalment, podem destacar el nombre creixent de disciplines representades a les sol·licituds (13 en total), que contribueix a 
enriquir el programa (perfil dels candidats i temes) i els estudis olímpics en general. 
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Gràfic 1: Distribució geogràfica dels candidats
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Gràfic 2: Distribució geogràfica dels becaris
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3.2. L’Observatori dels Estudis Olímpics

La Secció de Relacions Universitàries manté un contacte periòdic amb els centres d’estudis olímpics, els professors univer-
sitaris i els investigadors actius en l’àrea dels estudis olímpics, i amb els estudiants universitaris interessats en l’Olimpisme. 
Aquesta xarxa (formada per prop de 1.000 contactes dels cinc continents), a més d’intercanvis, permet establir relacions de 
treball per dur a terme activitats acadèmiques i desenvolupar l’Observatori dels Estudis Olímpics. Aquest observatori, encara 
en una etapa molt inicial, actua en tres àmbits d’informació: contactes, activitats, anàlisis i informes.

A continuació es presenta un resum dels continguts dels dos primers àmbits inclosos en l’Observatori el 2008. 

El Movimient Olímpic i el món acadèmic
Núria Puig Brandes
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Contactes

El Centre manté contacte amb 33 centres d’estudis olímpics o grups d’investigació, 115 experts acadèmics i més de 750 pro-
fessors i estudiants interessats en l’Olimpisme.

Aquests centres d’estudis olímpics estan situats en universitats d’Europa (58 %), Àsia (21 %), Amèrica (12 %) i Oceania 
(9 %). Malauradament, no sabem que n’hi hagi cap a l’Àfrica.

Les àrees d’experiència relacionades amb l’Olimpisme més habituals dins els diferents centres són els valors olímpics, el 
Moviment Olímpic, la història, la sociologia i les arts i la cultura. 

Pel que fa als experts acadèmics, 51 procedeixen d’Europa (45 %) i 36 (31 %) de l’Amèrica del Nord. L’Amèrica Central i 
del Sud, Àsia i Oceania comparteixen la resta, i només tenim uns pocs contactes a l’Àfrica. 

Paral·lelament a les àrees d’experiència dels centres d’estudis olímpics, les que els experts solen estudiar amb més freqüèn-
cia són la història i el Moviment Olímpic, seguides dels Jocs Olímpics i els valors, la sociologia, el gènere, les relacions i la 
política internacional i, finalment, les arts i la cultura.

Per acabar, l’anàlisi dels 754 professors interessats en el fenomen olímpic que formen part de la nostra base de dades presenta 
una distribució geogràfica semblant.

Activitats

A l’apartat d’activitats de l’Observatori, la Secció de Relacions Universitàries ha elaborat una llista i ha analitzat els projectes 
i els articles, els cursos de postgrau que inclouen continguts relacionats amb els Jocs Olímpics i conferències acadèmiques 
que tracten aspectes de l’Olimpisme.

Investigació

En el marc de la col·laboració entre el CIO i el món acadèmic, el 2008 es va sol·licitar l’estudi d’11 projectes d’investigació 
presentats i se’n van concedir 5. A més, el CEO va rebre diferents articles d’investigació d’alumnes d’arreu del món. 

Els projectes d’investigació que acabem d’esmentar incloïen una àmplia varietat de temes, però el llegat i el desenvolupament 
sostenible van ser els dos més analitzats. A més d’aquestes qüestions, és interessant ressaltar les noves aportacions relaciona-
des amb el Moviment Olímpic i la responsabilitat social.

Educació

Durant el curs acadèmic 2008-2009 es van desenvolupar nou cursos. El tema principal de la major part d’aquests cursos va ser 
la gestió esportiva. No obstant això, aquesta àrea es complementa amb una gran varietat d’altres àmbits com ara l’Olimpisme, 
les humanitats en l’esport, el dret, la medicina i la salut, la sociologia i la tecnologia.

A més d’aquests cursos, cal destacar que s’estan desenvolupant noves iniciatives acadèmiques centrades completament en els 
estudis olímpics, i esperem que aviat siguin una realitat. Una d’aquestes iniciatives, el Postgrau d’especialització en estudis 
olímpics, educació olímpica, organització i gestió d’esdeveniments olímpics, coordinat pel Departament d’Organització i 
Gestió Esportiva de la Facultat de Ciències del Moviment Humà i la Qualitat de Vida de la Universitat del Peloponès, en col-
laboració amb l’AIO, va començar a l’octubre del 2009. 
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Gràfic 3: Centres d’estudis olímpics per continent 
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Gràfic 4: Experts acadèmics per continent 
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Divulgació

El 2008 es van organitzar 44 congressos i seminaris relacionats amb els Jocs Olímpics. Des del punt de vista geogràfic, 27 dels 
44 esdeveniments van tenir lloc a Europa, 10 a Àsia (principalment a la xina), 3 a l’Amèrica del Nord, 2 a l’Amèrica del Sud i 2 
a Oceania. Els temes dels estudis olímpics presentats en la major part d’aquests esdeveniments van ser el llegat i el desenvolupa-
ment sostenible, les relacions internacionals, el màrqueting, les arts i la cultura, i els processos de candidatura dels Jocs Olímpics. 

L’activitat de divulgació també es va analitzar a partir de publicacions escrites per professors i adquirides per la nostra bibli-
oteca (prop de 226 treballs el 2008). 

Per obtenir més informació sobre els continguts de l’Observatori dels Estudis Olímpics, visiteu el lloc web del Centre d’Es-
tudis Olímpics.9 

4. Conclusió
L’educació i la investigació són dues prioritats a les societats i les organitzacions. L’educació és imprescindible per permetre 
l’autonomia de les persones i garantir-ne la integració en la societat i en el món professional. La investigació ens permet 
preguntar-nos sobre el present i preparar-nos per al futur alhora que s’aporten nous coneixements.

La funció educativa del CIO es defineix clarament a la Carta Olímpica, al capítol que tracta sobre l’objectiu i la funció de 
l’entitat. La primera tasca consisteix a “estimular i donar suport a la promoció ètica en l’esport i l’educació de la joventut 
per mitjà de l’esport, així com dedicar els seus esforços i vetllar perquè s’imposi el fair play i s’exclogui la violència en 
l’esport» (IOC 2010).

El suport a la investigació també és present al CIO, principalment a través de les activitats del CEO que s’han descrit. El 
Centre, a més de fomentar l’interès de les universitats per l’Olimpisme, pretén obtenir per part de la comunitat acadèmica 
anàlisis de gran qualitat sobre temes relacionats amb el Moviment Olímpic i la seva evolució. 

No obstant això, aquesta col·laboració no sempre és fàcil d’establir, ja que els professors i els professionals no sempre avancen 
junts. Segons TSE Consulting (Curchod i Troelsen 2007), això es deu a tres raons principals: la incompatibilitat de velocitat, la 
falta de comprensió mútua i l’absència de plataformes. 

L’equip del CEO-CIO ha topat de vegades amb aquestes dificultats, però també més d’una vegada ha trobat oportunitats per 
bastir ponts entre aquests dos mons. Estem convençuts dels beneficis que representa aquesta col·laboració tant per al Movi-
ment Olímpic com per a la comunitat acadèmica, i continuarem treballant en aquesta direcció amb l’ajuda dels experts que 
estiguin interessats en el fenomen olímpic i en la família olímpica. Des d’aquestes pàgines convidem la comunitat acadèmica 
a implicar-se en el camp dels estudis olímpics i a continuar proporcionant al CIO interessants i valuoses anàlisis sobre qües-
tions relacionades amb els Jocs Olímpics amb l’objectiu de posar l’esport al servei de la humanitat i la societat. 

9. http://www.olympic.org/studies
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El CEO-UAB com a dinamitzador dels estudis 
olímpics
Testimonis d’experts internacionals que valoren el llegat del CEO-UAB 

Aquesta primera part del llibre, dedicat a recollir els orígens i la trajectòria institucional del CEO-UAB, conclou amb una 
sèrie de testimonis de diferents acadèmics i acadèmiques internacionals que han col·laborat en algun dels projectes del CEO-
UAB. Són testimonis plurals quant a acostament disciplinari i varietat geogràfica i cultural, que mostren la projecció interna-
cional i el reconeixement a la tasca d’investigació i difusió del CEO-UAB en el camp dels estudis olímpics.
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Deanna Binder 
Institute for Olympic Education at the University of Alberta, Canadà

En el moment d’hissar la bandera olímpica durant els Jocs, el món commemora les idees educatives del fundador del Movi-
ment Olímpic modern, Baron Pierre de Coubertin, per qui els Jocs Olímpics eren un mitjà amb finalitats educatives.

De Coubertin, preocupat per la forma física del jovent del seu país i per la rigidesa de les escoles franceses, va endegar una 
campanya perquè les escoles del país incorporessin als seus programes l’educació física i els Jocs com a matèria obligatòria. 
Pensava que les seves idees tindrien molt de ressò si s’organitzava un acte esportiu internacional basat en el llegat dels Jocs 
Olímpics de l’antiga Grècia. Així, els seus esforços d’organització i promoció van conduir a la creació del Comitè Internaci-
onal Olímpic (CIO) i es van muntar els primers Jocs Olímpics, a Atenes, el 1896.

Els centres d’estudis olímpics, que formen una xarxa global, són els encarregats d’investigar el llegat històric, polític i so-
ciològic del Moviment Olímpic, que a hores d’ara ja té més de cent anys. La majoria d’aquests centres estan ubicats en uni-
versitats, per la qual cosa la seva tasca se centra en la recerca acadèmica, la publicació i l’ensenyament a un nivell acadèmic 
superior. Juntament amb el Museu Olímpic de Lausana i l’Acadèmia Internacional Olímpica de l’antiga Olímpia s’encarre-
guen de documentar, analitzar i avaluar la teoria i la pràctica del fenomen olímpic.

Alguns d’aquests centres també es dediquen a continuar la missió educativa original de Pierre de Coubertin. Han iniciat 
programes que van més enllà de l’activitat acadèmica, més enllà d’una investigació dels detalls tècnics i altres aspectes de 
les competicions esportives d’elit, i es dediquen a mobilitzar la gent per fomentar l’educació física i programes esportius de 
qualitat a les escoles. Per això, és necessari implicar la ciutadania i establir una relació de compromís amb la recerca aplicada, 
així com col·laboració i  comunicació; una tasca, alhora, complexa i frustrant.

El Centre d’Estudis Olímpics de la Universitat Autònoma de Barcelona (CEO-UAB) participa en iniciatives per a la creació 
d’una xarxa educativa relacionada amb els principis olímpics. El 2006, vaig tenir l’honor d’acceptar una invitació del Centre 
com a professor convidat en Olimpisme. Vaig tenir el plaer de presentar al Centre i als seus estudiants el nou Programa d’Edu-
cació de Valors Olímpics del CIO (OVEP, de l’anglès Olympic Values Education Programme) i de tractar temes relacionats amb 
l’ensenyament dels valors educatius de l’Olimpisme.  

El 2006, el CIO va encarregar al CEO-UAB un estudi internacional sobre les iniciatives en el camp de l’educació olímpica, 
un projecte que és també un dels pilars del programa esmentat. Els resultats de l’estudi permetran establir i desenvolupar un 
sistema d’informació que reculli les experiències i la documentació promogudes dins del Moviment Olímpic pels comitès 
olímpics nacionals, pels comitès organitzadors dels Jocs Olímpics i per altres organitzacions reconegudes pel CIO, per tal 
d’oferir a totes les persones que formem part del camp de l’educació olímpica informació i contactes en una xarxa global. 
Aquesta xarxa inclou els hereus del llegat que va deixar De Coubertin, gent dedicada a ampliar l’abast de la seva missió ori-
ginal: promoure i fomentar el desenvolupament, l’expansió i la millora d’una educació física i d’uns programes esportius de 
qualitat a escoles, organitzacions de joventut i clubs esportius. Gràcies per aquesta tasca.

I felicitats al CEO-UAB pel vintè aniversari!

El CEO-UAB com a dinamitzador del estudis olímpics
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Susan Brownell 
University of Missouri, St. Louis, EUA

Els membres fundadors del Comitè Internacional Olímpic (CIO) que van expressar la idea que l’olimpisme “combina l’esport 
amb la cultura i l’educació” eren persones importants del món de les arts i les lletres al tombant del segle xIx. Potser era 
inevitable que l’èxit del desenvolupament del Moviment Olímpic impliqués la presència d’un nombre cada cop més elevat 
de membres del CIO que no eren generalistes ni intel·lectuals, sinó especialistes en la gestió, el màrqueting, els mitjans de 
comunicació, la diplomàcia, etc., en relació amb els esports. Amb el pas del temps el CIO ha perdut cada cop més els vin-
cles directes amb el món acadèmic i els aspectes educatius del Moviment Olímpic han passat a mans de mestres d’escola, 
professorat universitari, historiadors aficionats, escriptors professionals i altres persones de fora de la «família olímpica» 
oficialment designada pel CIO.

La creació del Centre d’Estudis Olímpics de la Universitat Autònoma de Barcelona (CEO-UAB) el 1989 va ser una fita his-
tòrica important, ja que va servir per establir canals d’entesa entre la família olímpica reconeguda oficialment i el moviment 
educatiu no oficial. Gràcies als esforços visionaris del seu fundador, Miquel de Moragas, el CEO-UAB va construir nous 
vincles entre el CIO i el món acadèmic mitjançant els instruments de final del segle XX, com ara la recerca aplicada, l’aten-
ció als mitjans de comunicació, l’ús d’Internet, etc. A través de les seves activitats el Centre va establir una xarxa global i 
multicultural que perdura al segle xxI. Molts d’aquests especialistes acadèmics en estudis olímpics, entre els quals m’incloc, 
tenim un deute amb el Centre. Va ser un honor molt especial rebre la invitació per a la Càtedra Internacional d’Olimpisme 
de 2007, catorze anys després que Moragas m’animés a aprofundir en els estudis olímpics. La magnitud i la qualitat de la 
recerca actual en estudis olímpics es va construir sobre la base creada en gran mesura pel CEO-UAB i, per tant, cal esperar 
que seguirà contribuint a la prosperitat del Moviment Olímpic en el futur.
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Richard Cashman 
University of Technology, Sydney, Austràlia

El Centre d’Estudis Olímpics de la Universitat Autònoma de Barcelona (CEO-UAB) ha tingut una destacada i sostinguda 
trajectòria en la documentació, la recerca i la publicació olímpiques. També ha proporcionat un lideratge internacional dels 
estudis olímpics durant aquest temps.

El Centre de Barcelona constitueix un bon exemple d’allò que hauria de ser un centre acadèmic olímpic. Fou un model ade-
quat que va influir en el format del Centre Australià d’Estudis Olímpics de la Universitat de Tecnologies de Sydney.

Les seves contribucions han estat moltes. Ha sigut innovador en la recerca. Les publicacions del CEO-UAB en temes com els 
mitjans de comunicació, les cerimònies, els voluntaris, l’educació i el llegat han marcat les agendes internacionals en recerca 
olímpica. També han contribuït en el desenvolupament de la política olímpica. 

El plantejament del CEO-UAB és, a més, equilibrat: treballa dins del cercle olímpic, tot i que adopta, alhora, una posició 
independent i crítica, porta a terme estudis i contribueix al debat públic contemporani.

El CEO-UAB, d’altra banda, ha actuat d’una forma col·legial i col·laboradora. Amb un  interès en promoure els estudis 
olímpics internacionalment, el CEO-UAB ha encoratjat  acadèmics i d’altres centres olímpics, amb la construcció de xarxes 
internacionals informals però efectives. Ha aconseguit això a través de les seves publicacions i conferències conjuntament 
amb el Museu Olímpic del Comitè Internacional Olímpic (CIO), i amb la Càtedra Internacional d’Olimpisme.

El meu càrrec com a professor invitat de la Càtedra Internacional d’Olimpisme durant dos mesos al 2002, em va aportar una 
experiència rica i valuosa: hi havia una oportunitat de fer ús dels excel·lents recursos del CEO-UAB, treballar el meu tema (el 
llegat) amb personal del Centre i després presentar els resultats al simposi sobre el llegat al CIO, patrocinat conjuntament pel 
CEO-UAB i pel Museu Olímpic. Això em va ajudar a adonar-me del ple potencial de la recerca en llegat.

M’agradaria felicitar el Professor Miquel de Moragas i el seu entregat equip per la seva innovació contínua i sostinguda excel-
lència durant dues dècades. 

El CEO-UAB com a dinamitzador del estudis olímpics
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Laurence Chalip 
University of Texas at Austin, EUA

Coubertin va tenir sempre clar que els Jocs Olímpics són un mitjà, no una fi en ells mateixos. Són desitjats com un exemple 
i una inspiració. Haurien de promoure els valors de l’esport per a la salut personal i el desenvolupament social.

Aquests valors no s’acumulen simplement perquè hi ha uns Jocs Olímpics. De fet, l’espectacle dels Jocs amenaça amb so-
brepassar el seu propòsit més profund. Aquesta és la raó perquè el tipus d’activitat acadèmica objectiva impulsada pel CEO-
UAB és tan vital. És a través d’aquests estudis que podem examinar i, si s’escau, fer crítica del Moviment Olímpic. En fer-ho, 
es pot captar, comunicar i, fins i tot, ajudar a crear el seu exemple i la seva inspiració. 

Aquest és un compromís considerable i polifacètic que exigeix, als estudis olímpics, adoptar  múltiples formes. Permeten in-
terpretar la història olímpica; examinar les pràctiques i els impactes contemporanis. Tracen els seus mètodes des d’una diver-
sitat —i, idealment, una combinació— de disciplines acadèmiques. De ben segur, molt d’allò que s’aprèn serà valuós per al 
Moviment Olímpic. Però si els Jocs Olímpics han de servir d’exemple i d’inspiració d’allò que l’Olimpisme pretén, llavors la 
mera millora dels Jocs Olímpics —o del Moviment Olímpic— mai no pot ser l’objectiu final dels estudis olímpics. L’objectiu 
ha de ser aprendre a com utilitzar —i com no utilitzar— les moltes i diverses formes d’esport per al millor desenvolupament 
de nosaltres mateixos, les nostres institucions, i les comunitats en les quals vivim.

Per tant, la recerca olímpica no hauria de ser temptada per paradigmes que tracten els Jocs Olímpics o el Moviment Olímpic 
com a única manifestació o com a finalitats en elles mateixes. Fer això seria trivialitzar el fenomen olímpic tot traient-li el seu 
valor d’exemple i inspiració. El repte per als estudis olímpics és trobar lliçons olímpiques per a l’esport i per a la utilització 
saludable de l’esport.
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Gabriel Colomé 
Centre d’Estudis d’Opinió, Generalitat de Catalunya 

Deia John Ford que si havia de triar entre la llegenda i la història, sempre triaria la llegenda. Em toca a mi explicar la part 
d’història que en el fons té molt de llegenda.

Som a l’any 1988, per ser més exactes, el 16 de març. Des del 17 d’octubre de 1986, Barcelona s’ha convertit en la seu de 
la xxVa Olimpíada. El somni olímpic d’una ciutat s’ha fet realitat. Només hem trigat 60 anys. Però què passa aquell dia de 
març? Res d’important, només la tornada de quarts de final de la Copa de la UEFA i que el Barça rep el Bayer Leverkusen, 
després d’haver empatat el partit d’anada a 0.

Aquell dia, en lloc d’anar a la meva localitat, quedo amb en Miquel de Moragas per fer-nos companyia futbolística. Tribuna i a 
gaudir del partit. Aquest Barça es troba al final d’un cicle històric, no com a equip, sinó com a club. L’ombra de Johan Cruyff 
es perfila a l’horitzó. Però això no ho podem saber veient com el Barça és incapaç de remuntar el gol inicial dels alemanys. El 
cicle fatalista d’aquest club fixat en l’ADN de la seva identitat des de la final de Berna continua fent el seu camí autodestructiu.

A la tribuna de l’estadi davant del partit impossible la conversa gira entorn dels futurs Jocs Olímpics i què pot fer la Univer-
sitat. Per què no crear un espai universitari interdisciplinari que estudiï l’esport i els Jocs des de la vessant social i no només 
des del punt de vista mèdic?

Final del partit. A casa un any més amb el record de Sevilla. Poc ens podíem imaginar aquella nit que el destí seria molt cruel 
amb l’altre equip de la ciutat.10

En el cotxe premodern d’en Miquel, camí de casa meva, la idea continua prenent forma. Parada davant de casa. Una hora més 
tard tenim clars els fonaments sobre els que crearem el Centre d’Estudis Olímpics de la UAB. Necessitarem un despatx, una 
persona d’administració i els dos acadèmics inicials. El despatx acabarà a la Facultat de Polítiques per la intercessió del degà 
Josep M. Vallès. No cal recordar les negatives prèvies. Mantinguem viva la llegenda.

La part lúdica va ser posar-li un subtítol al CEO-UAB, Lucius Minicius Natalis, Barcelona, guanyador d’uns Jocs de l’anti-
guitat amb la seva quadriga (el nostre Ben-Hur de Barcino).

Aquesta és la història de la gestació del CEO-UAB o de la seva llegenda. Vint anys després continuo estant al CEO, però amb 
altres característiques11. En tot cas, la llegenda continua unint-nos, a en Miquel i a mi.

10. Nota de l’editor. L’autor es refereix a la final de la Copa d’Europa entre el FC Barcelona i el Steaua de Bucarest que va tenir lloc durant el mes de maig 
de 1986 a Sevilla, i al resultat del partit de tornada de la final de la Copa de la UEFA entre el RCD Espanyol i el Bayer Leverkusen.

11. Nota de l’editor. En el moment de redactar el text, Gabriel Colomé ocupa el càrrec de Director del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat 
de Catalunya.

El CEO-UAB com a dinamitzador del estudis olímpics
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Lamartine P. DaCosta 
Universidade Gama Filho, Brasil

El vincle entre l’esport i la cultura ha estat el resultat d’un enfocament teòric amb una llarga tradició i des de diferents àmbits. 
Tanmateix, el Centre d’Estudis Olímpics de la Universitat Autònoma de Barcelona (CEO-UAB) ha anat més enllà d’aquesta idea 
posant-la en pràctica. Al darrere d’aquesta fita hi ha Miquel de Moragas, el fundador del CEO-UAB, que va desplegar tota una 
sèrie d’estudis de camp sobre el sentit de la comunicació multicultural dels Jocs Olímpics al començament dels anys noranta.

Com a testimoni d’aquesta etapa pionera, m’agradaria resumir les interpretacions que hi havia aleshores, centrades princi-
palment en l’efecte impulsor del CEO-UAB sobre centres semblants creats en altres països. És a dir, el CEO-UAB va ser 
un exemple pràctic sobre la manera de tractar la naturalesa multidisciplinària dels estudis olímpics en la seva fase d’apogeu 
abans dels Jocs Olímpics de Barcelona de 1992.

De fet, Moragas va crear una plataforma cultural per als estudis olímpics sobre la base de resultats d’investigacions en co-
municació. A més a més, aquesta investigació racional va cercar la validació externa a través de la col·laboració amb altres 
centres d’estudis olímpics. En aquest sentit, a mitjan anys noranta el CEO-UAB va començar a difondre informació recollida 
per acadèmics, universitats i centres dedicats als estudis olímpics. Així, del CEO-UAB van sorgir els elements bàsics d’una 
cultura olímpica, que es va tornar a posar a prova el 2006 sota la meva observació directa quan la Universitat Gama Filho de 
Rio de Janeiro (UGF) va signar un acord amb el CEO-UAB.

Personalment, he participat en aquest nou model col·laboratiu com a homòleg de l’equip de Moragas —sobretot pel que fa 
a Berta Cerezuela i Chris Kennett— amb la creació d’una obra col·lectiva sobre estudis olímpics, amb aportacions de 103 
autors brasilers i espanyols de 18 universitats. L’objectiu d’aquest treball ha estat proporcionar punts en comú per a la col-
laboració entre investigadors i estudiants d’ambdós països. De moment, cal veure aquesta feina conjunta com una síntesi de 
la cultura passada i present del CEO-UAB, de la qual els estudis olímpics han extret els seus principis elementals.
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Conrado Durántez 
Acadèmia Olímpica Espanyola

El Centre d’Estudis Olímpics de la Universitat Autònoma de Barcelona (CEO-UAB) ha recorregut cronològicament el camí 
de cinc Olimpíades i s’apressa a celebrar, amb merescuda satisfacció, el seu vintè aniversari d’existència.

La velocitat amb què el temps passa apropa, en il·lusòria proximitat, els fets pretèrits i sembla que era ahir quan en Miquel de 
Moragas em consultava la seva decisió i emprenia amb il·lusió la comesa de fundar el CEO barcelonès, que seria el primer a 
Espanya i que naixia en la bonança històrica del període preolímpic dels Jocs de la XXV Olimpíada, que van marcar una fita 
indeleble a la història de l’Olimpisme.

El sòlid i múltiple suport institucional amb què aquest primer CEO naixia i amb el qual ha vingut comptant de forma regular, 
unit a la diligència i bon fer del seu grup de rectors, ha propiciat en seu quefer, un balanç altament positiu d’activitats de 
recerca i difusió olímpica de transcendència nacional i internacional, especialment memorables, les desenvolupades en el seu 
dia amb l’empara i la col·laboració del CIO.

La temàtica olímpica en el seu ric i ampli marc històric i humanístic, si bé ha de ser difosa socialment en tots els àmbits, troba 
el seu camp propi d’estudi i recerca, en l’àmbit universitari, atès que en tot cas, mai es pot oblidar, que el Moviment Olímpic 
modern, avaluat en el llustre d’aquest nou segle com la primera força sociològica mundial, no va néixer ni en una pista d’es-
ports, ni en un club esportiu, ni en qualsevol tipus d’instal·lació d’aquesta naturalesa, sinó que va sorgir a l’empara i recer del 
prestigiós claustre d’una prestigiosa universitat, com fou la parisenca Sorbona en la memorable data de 30 de juny de 1894.

En definitiva, enhorabona a en Miquel de Moragas i al seu grup de col·laboradors.

El CEO-UAB com a dinamitzador del estudis olímpics
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Kang Shin-Pyo 
Inje University, Corea

La trobada de les cultures est-oest i nord-sud a través de la comunicació olímpica és una de les qüestions claus en aquesta 
era global. On podem trobar ocasions colossals d’encontres multiculturals com aquests, si no és en l’espectacle que té lloc 
sota els cinc anells de diferents colors? Tot té les seves pròpies llavors d’origen, la idea del somni. Jo vaig tenir aquest somni 
quan el Comitè Organitzador dels Jocs de Seül 1988 em va demanar fer un pla general de celebracions culturals per als Jocs 
Olímpics. Fins aleshores, Corea era internacionalment coneguda com un país de ràpid desenvolupament durant el període 
posterior a la guerra de Corea, el règim militar, la manifestació dels estudiants i la inquietud social en vistes a la democra-
tització. Aquesta fou la darrera fase del període de la Guerra Freda, de forma que encara hi havia molts moviments contra el 
Seül olímpic, principalment entre els països comunistes.  

Acollint els Jocs Olímpics, Corea volia ser un membre actiu de la comunitat mundial. Un dels meus somnis era organitzar 
una conferència acadèmica per a l’intercanvi cultural. En col·laboració amb els professors John MacAloon, de la Universitat 
de Chicago (Estats Units), i de Roberto DaMatta, de la Universitat de Rio de Janeiro (Brasil), vaig organitzar la primera 
conferència internacional sobre “Jocs Olímpics i l’intercanvi cultural en el sistema mundial”, celebrada a l’agost de 1987 a 
Seül, Corea. Uns cinquanta distingits antropòlegs, sociòlegs, especialistes en comunicació, filòsofs i historiadors en repre-
sentació dels cinc continents foren convocats per debatre les perspectives i els límits de l’intercanvi intercultural en el marc 
de les actuacions olímpiques multinacionals, i per participar en un treball de camp per tal de buscar les arrels de la cultura 
tradicional coreana.

Després dels Jocs Olímpics de Seül, al 1988, Barcelona anava a acollir els Jocs Olímpics del 1992. Vaig tenir el plaer de 
convidar a la conferència, el professor Miquel de Moragas, de Barcelona, amb la finalitat d’organitzar una conferència pos-
teriorment sobre el mateix tema. Dos anys més tard, ell va crear el Centre d’Estudis Olímpics (CEO-UAB) i va organitzar la 
[segona] conferència internacional titulada “Jocs Olímpics, mitjans de comunicació i intercanvis culturals”, durant l’abril del 
1991, un any abans dels Jocs Olímpics. Vaig ser molt feliç de saber que ell continuava el meu somni. I la seva “Cobi troupe” 
és tan entregada que el Centre, vint anys més tard, s’ha convertit ara en un dels principals focus neuràlgics de la xarxa aca-
dèmica olímpica al món d’Internet.

Em va convidar diverses vegades a Barcelona per a diverses trobades acadèmiques i per ser professor convidat de la Càte-
dra Internacional d’Olimpisme l’any 1999. També em va introduir a les tradicions culturals catalanes, de les quals me n’he 
enamorat. A més a ell li agrada experimentar amb la cultura coreana. El “Cobi acadèmic” encara es troba davant del meu 
escriptori. El Cobi, la mascota olímpica de Barcelona’92, em guia envers la comunitat acadèmica olímpica global. Moltes 
felicitats pels teus grans èxits, CEO-UAB!
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Bruce Kidd 
University of Toronto, Canadà

Per molts anys, CEO-UAB!. El món sencer et deu gratitud per la notable erudició sobre el Moviment Olímpic modern que 
has dirigit, impulsat, coordinat, recollit i difós durant les dues dècades de la teva existència. Com a acadèmic amb un peu pro-
fundament arrelat en les activitats del projecte olímpic, t’elogio en particular per la manera en què has fet de les aspiracions, 
abast i eficàcia del Moviment Olímpic, un punt central de la teva tasca continua. 

Els professors visitants de la Càtedra Internacional d’Olimpisme (CIO-UAB) que has designat, les nombroses conferències 
que has organitzat, el lloc web de valor inestimable, les lliçons en línia, i el centre de  documentació i la biblioteca, tot ajuda 
a aportar llum a les complexitats del projecte olímpic, al torn que ofereix als estudiants, als participants i directius olímpics 
i a d’altres persones interessades, accés informat als temes i als recursos. Només a tall d’exemple, les actes de les cinc con-
ferències internacionals que vas organitzar conjuntament amb el Museu Olímpic i que exploraven el llegat, els mitjans de 
comunicació, les cerimònies, les viles olímpiques i els voluntaris, romanen com a fonts incomparables per a una comprensió 
d’aquests fenòmens i les continuo oferint com a lectures en els meus cursos. Remeto aquestes obres al personal dels comitès 
organitzadors i de les candidatures. Per a aquells de nosaltres que creuen en la gran ambició de l’Olimpisme, i lluiten per 
comprendre-la, l’anàlisi ben fonamentada i crítica que fomentes i proporciones és un aliat indispensable.

L’erudició extraordinària no s’esdevé per si mateixa, sinó que exigeix d’una base material en instal·lacions i serveis, i de la 
intel·ligència, la determinació, la cura i l’energia dels humanes, que la mantenen durant molts anys. Tals recursos materials 
i humans mai no han estat fàcils de trobar, ni de sustentar. Així, sobretot, et rendeixo aquest homenatge per la sostinguda 
trajectòria, força després que finalitzessin els Jocs que van permetre la teva creació, i per les col·laboracions que cada any 
són més i més.

Hauries d’estar molt orgullós d’allò que has aconseguit.

El CEO-UAB com a dinamitzador del estudis olímpics
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John J. MacAloon 
University of Chicago, EUA

La creació del Centre d’Estudis Olímpics de la Universitat Autònoma de Barcelona (CEO-UAB) va canviar el curs dels estu-
dis olímpics a tot el món. Aquest avenç no se’l podia imaginar ningú el 1987, a Seül, quan un professor català de ciències de 
la comunicació, afable i senzill, es va unir al nostre grup multinacional d’investigadors sobre estudis olímpics en la Primera 
Conferència Internacional sobre els Jocs Olímpics i l’Intercanvi Cultural Est-Oest i Nord-Sud en el Sistema Mundial. Miquel 
de Moragas Spà ens va assegurar que agafaria el relleu i que podríem comptar amb el suport d’un centre a Barcelona per a 
continuar la nostra tasca.

Ens va encantar aquesta promesa, però érem una mica escèptics respecte del nostre nou col·lega. Recordo que vaig mirar el 
professor Kang Shin-pyo, el nostre líder d’aleshores, i vaig pensar en els obstacles i el patiment pels quals havia hagut de pas-
sar —en les relacions amb el Comitè Organitzador de Seül per als Jocs Olímpics, els ministres del govern, el Comitè Olímpic 
Nacional Coreà i les universitats coreanes— per tal de crear un espai de suport per a les nostres conferències internacionals, 
les visites d’estudi i els equips de recerca durant els Jocs Olímpics de Seül. A més, les dificultats que vaig tenir per organitzar 
i aconseguir finançament acadèmic per a un equip de recerca internacional a Los Angeles el 1984 encara m’eren ben presents. 
Segurament el context espanyol, amb la seva multiplicitat de nivells governamentals, seria un repte per al professor Moragas. 

I efectivament ho va ser, però va demostrar que se’n podia sortir de sobres. Mirant enrere, podem comprendre de quina ma-
nera la competència entre les autoritats governamentals i les tensions històriques entre Catalunya i l’Espanya nacional van 
contribuir, finalment, a l’èxit del projecte olímpic de Barcelona. El professor Moragas va aconseguir una simbiosi similar 
amb la creació i el manteniment del CEO-UAB com un mecanisme per fer possible la comunicació entre els experts públics 
locals i internacionals durant les Olimpíades de Barcelona.

Tanmateix, el professor Moragas i el CEO-UAB van anar més enllà; fins i tot més que qualsevol altra iniciativa que s’hagi 
dut mai a terme en el camp de les ciències socials i humanes sobre l’olimpisme. Després dels Jocs Olímpics de Barcelona, en 
comptes de disminuir el seu ritme d’actuació, el CEO-UAB va ampliar el seu abast i les seves activitats. La relació especial 
amb Juan Antonio Samaranch i la fundació del Museu Olímpic a Lausana van permetre a Moragas i als seus col·legues de 
Barcelona aconseguir que el nostre moviment acadèmic establís relacions sostenibles i institucionals amb el Comitè Inter-
nacional Olímpic (CIO). El CEO-UAB va influenciar i inspirar directament l’organització del Centre d’Estudis Olímpics al 
si del Museu Olímpic. El primer Consell d’Investigació del Museu Olímpic estava gairebé tot format per col·laboradors del 
CEO-UAB. La Càtedra Internacional d’Olimpisme de la UAB (de la qual vaig tenir l’honor de ser el primer ocupant el 1995) 
i la sèrie de simposis del CIO/CEO-UAB que es van organitzar en relació amb aquesta càtedra segueixen sent molt influents. 
El Directori Internacional d’Estudis Olímpics i altres projectes d’Internet del CEO-UAB també han estat transformadors.

Potser el millor compliment que es pot fer al CEO-UAB pels seus vint anys d’història i el seu impacte és l’esforç (desafortu-
nat) que fan actualment organitzacions olímpiques oficials com ara el CIO i alguns comitès olímpics nacionals per adoptar el 
concepte d’estudis olímpics i reivindicar-lo com a propi.
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Andy Miah 
University of the West of Scotland, Regne Unit

El Centre d’Estudis Olímpics de la Universitat Autònoma de Barcelona (CEO-UAB) ha jugat un paper crític en la creació 
dels estudis olímpics. La meva pròpia tasca s’ha format a partir de les seves intervencions, especialment en el context dels 
nous mitjans de comunicació, i el seu treball impregna els meus articles i d’altres que conec. El seu paper ha estat essencial, 
com a informador del Comitè Internacional Olímpic (CIO), en assumir el desafiament complex de l’assessorament polític i 
de govern. És essencial que la seva aproximació acadèmica cap a la consultoria continuï arribant al món de l’ organització 
olímpica, on el temps és un factor crític. 

La presència duradora del Centre és un llegat històric dels Jocs de Barcelona’92 i un model ambiciós d’aconseguir per a les 
subsegüents ciutats seus. És crucial que existeixin llocs similars arreu del món per tal de facilitar la col·laboració en recerca 
i desenvolupar un context fonamentat per a investigacions entorn del Moviment Olímpic. 

A més, la Carta Olímpica exigeix que aquestes veus independents i crítiques puguin funcionar al costat de la família olímpica, 
per assegurar que s’assoleixin els grans objectius educatius, humanitaris i socials olímpics. Aquest treball requereix empara i 
suport de la família olímpica i no hi ha hagut mans més fiables per fer-lo que les del Centre d’Estudis Olímpics de Barcelona. 

A mesura que els estudis olímpics assoleixen maduresa, els seus límits s’expandeixen i el ventall d’acadèmics que escriuen 
sobre el Moviment Olímpic es veu enriquit. Això crea reptes nous, però és també una part essencial de la construcció de 
la credibilitat en una àrea de recerca. El Centre ha funcionat com un agent d’aquest intercanvi i expansió i, per això, ara el 
Moviment Olímpic és molt més ric.

El CEO-UAB com a dinamitzador del estudis olímpics
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Roy Panagiotopoulou 
National and Kapodistrian University of Athens, Grècia

Vint anys d’activitat i de servei continu al Moviment Olímpic és sens dubte una gran fita aconseguida pel Centre d’Estudis 
olímpics de la Universitat Autònoma de Barcelona (CEO-UAB). Felicitats!

Els molt reeixits Jocs Olímpics de Barcelona’92 deixaren un llegat notable en infraestructura i en persones entregades. El 
CEO-UAB acull un nucli de professors i investigadors que estudien sistemàticament les noves tendències en Olimpisme. Una 
sèrie de conferències innovadores han donat com a resultat publicacions editades pel Centre que s’han convertit en referènci-
es ben conegudes per a gairebé totes les publicacions acadèmiques posteriors. A més, molts acadèmics van tenir l’oportunitat 
de trobar-se, intercanviar opinions i desenvolupar noves xarxes de comunicació i temes de recerca.

Tanmateix, la creença en els valors olímpics caracteritza tots els col·legues que treballen al Centre: l’entusiasme per a cada 
edició nova dels Jocs, la participació en tota mena d’activitats científiques, la documentació sobre cada esdeveniment re-
llevant i, sobretot, i la passió per l’Olimpisme són virtuts no només del fundador i ‘ànima’ del Centre, el meu bon amic el 
catedràtic Miquel de Moragas Spà, sinó també del seu equip. Ho vaig descobrir quan se’m va convidar com a professora de la 
Càtedra Internacional d’Olimpisme (CIO-UAB) al 2005 i vaig cooperar amb tots els col·legues d’allà. He après molt d’ells, 
però principalment he fet bons amics.

Aquest fet es va fer palès quan a l’estiu del 2007 els focs devastadors destruïen la major part de l’Antiga Olimpia i de l’Aca-
dèmia Internacional Olímpica (AIO). Juntament amb els meus amics de Barcelona vam organitzar una peregrinació inter-
nacional amb l’objectiu de reforestar la zona. Tots ens vam adonar que els valors olímpics no són només teoria, sinó també 
pràctica. Al meu parer aquest és el significat del Moviment Olímpic i dels seus ideals!

Vull donar les gràcies als meus amics del Centre d’Estudis Olímpics a Barcelona per la seva col·laboració. Amb el seu treball i 
actitud han demostrat que els valors del Moviment Olímpic no són velles idees, sinó que serveixen de guia per a la vida quotidiana.
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Hai Ren 
Beijing University of Physical Education, Xina

El ràpid desenvolupament del Moviment Olímpic des de final del segle xx ha provocat l’aparició  de tot tipus de qüestions 
relacionades amb el seu futur, que afecten molta gent que es preocupa pels valors fonamentals que el Moviment intenta difon-
dre. Així, l’educació i la recerca en Olimpisme s’han convertit en un nou àmbit acadèmic que atrau l’atenció d’especialistes 
en disciplines diverses de tot el món. 

Per tal de tractar els problemes relacionats amb l’olimpisme i explorar les particularitats del Moviment, cal que les instituci-
ons de recerca en Olimpisme i els acadèmics particulars de diferents entorns culturals col·laborin. El Centre per als Estudis 
Olímpics de la Universitat d’Esports de Pequín ha intentat treballar conjuntament amb els centres de recerca i els acadèmics 
de tot el món durant els últims deu anys amb l’objectiu d’integrar els valors olímpics en la tradició xinesa. 

Hem obtingut molts beneficis d’aquesta cooperació internacional i intercultural, la qual ha fet possible que l’àrea dels estu-
dis olímpics hagi arrelat profundament a la xina en tan poc temps. Valoro especialment els esforços del CEO-UAB durant 
aquests anys per a facilitar la col·laboració internacional a través de diferents programes específics, com ara la Càtedra Inter-
nacional d’Olimpisme, projectes d’educació olímpica, seminaris sobre temes diversos, un lloc web amb recursos abundants 
i publicacions amb idees edificadores. De fet, és una plataforma compartida i un canal de comunicació amb una visió global. 

He estat testimoni del creixement del CEO-UAB des que vaig conèixer el professor Miquel de Moragas fa catorze anys i 
expresso la meva admiració sobre els treballs que han fet d’aleshores ençà. Estic realment encantada que el CEO-UAB m’ha-
gi convidat per compartir extensament amb el públic els meus coneixements sobre el Moviment Olímpic a la xina a través 
d’aquest web. Després dels Jocs Olímpics de Pequín, els estudis olímpics a la xina topen amb una situació nova i esperem 
poder treballar amb el CEO-UAB de manera més intensa en el futur.

El CEO-UAB com a dinamitzador del estudis olímpics
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Nancy K. Rivenburgh 
University of Washington, EUA

Molta gent arreu del món recull pins olímpics i altres objectes d’interès. En alguns Jocs Olímpics els col·leccionistes més 
actius munten parades als carrers, fora de les instal·lacions olímpiques, i bescanvien, compren i venen pins de record. Tinc un 
pin molt especial. És dels Jocs de Barcelona de 1992 que, després de 17 anys, encara significa molt per a mi. Més important, 
tanmateix, és que aquest pin particular simbolitza tot allò que és el Centre d’Estudis Olímpics de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (CEO-UAB).

El meu pin és de la mascota de Barcelona, el Cobi —un adorable gos de ‘disseny’. Però tinc un pin del Cobi molt excepcional. 
És petit, daurat i va vestit amb indumentària acadèmica: gorra, toga i diploma en mà. Per als Jocs de Barcelona, el fundador, 
visionari i director del CEO-UAB, Miquel de Moragas i Spà, va dissenyar i distribuir aquest Cobi ‘acadèmic’ a uns quants 
acadèmics internacionals involucrats en la recerca d’aquella experiència olímpica meravellosa. Per a mi, aquest fou l’inici 
d’una carrera d’estudis d’esdeveniments mediàtics globals i més tard em va portar a l’honor de ser professora convidada de 
la Càtedra Internacional d’Olimpisme (CIO-UAB) durant 1997-1998.  

El pin del Cobi acadèmic representa totes les característiques positives del Centre d’Estudis Olímpics. Primer, el CEO-UAB 
ha impulsat una gran comunitat. Com a centre de recerca, promotor de conferències i d’altres programes, ofereix un punt clau 
per a un conjunt divers d’acadèmics de tot el món. En segon lloc, el CEO-UAB ha estat actiu en la promoció d’una àmplia 
gamma d’activitats acadèmiques. És molt més que una font de recursos valuosos. És un espai vibrant, caracteritzat per per-
sones que fan les coses - ja sigui presencialment a la UAB o bé connectats en línia. En tercer terme, la tasca del CEO-UAB 
sempre ha estat creativa i visionària —qui més que dissenyaria un Cobi acadèmic?. Per últim, en el meu pin el Cobi somriu. 
El CEO-UAB m’ha ofert no només oportunitats professionals, sinó amistats perdurables que atresoraré sempre.

Mosaic Olímpic 
Recerca multidisciplinar i difusió dels estudis olímpics. CEO-UAB, 20 anys 
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Otto J. Schantz 
University of Koblenz-Landau, Alemanya 

Hi ha molts centres d’estudis olímpics al món; tanmateix, n’hi ha un de particular i únic: el de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Aquest centre reflecteix la diversitat cultural i la dinàmica de la seva ciutat natal, l’ètica del treball laboriós a Ca-
talunya i el clima càlid de la costa mediterrània.

Quan vaig assistir al simposi sobre cerimònies olímpiques el 1995, em va impressionar la perfecta organització i l’alt nivell 
acadèmic d’aquesta trobada. Durant aquest simposi em vaig adonar, per primera vegada, del potencial i de la dinàmica del 
director del Centre, en Miquel de Moragas, i del seu jove i enèrgic equip.

Després d’aquest simposi, vaig tenir l’oportunitat d’assistir a diverses conferències a Barcelona. Allà vaig descobrir la rica 
cultura d’aquesta emocionant ciutat gràcies al Miquel i als seus assistents: la divertida i activa Anna Belén Moreno, la re-
flexiva i acollidora Ian Serra, la competent i sempre cooperadora Berta Cerezuela, per citar-ne només uns pocs. A més de 
les discussions i els intercanvis més formals, sempre recordaré les nostres reunions informals, en general al voltant d’una 
taula amb menjar deliciós, a Barcelona, Lausanna o Olímpia, mentre redibuixàvem el paisatge del Moviment Olímpic amb 
el nostre enginyós i apassionat debat.

A través de les seves activitats, el Centre d’Estudis Olímpics de Barcelona (CEO-UAB) juga un paper clau en la promoció a 
tot el món dels estudis olímpics. Mitjançant la creació de la Càtedra Internacional d’Olimpisme (CIO-UAB), el centre reforça 
la relació entre el Moviment Olímpic i el món acadèmic. Els nombrosos simposis que ha organitzat, en general, són de remar-
cable qualitat acadèmica. El mateix s‘ha de dir de les seves publicacions. I com en el cas de l‘innovador estudi sobre televisió 
global i Jocs Olímpics, la majoria d’aquestes publicacions han trobat un ressò molt positiu en el món acadèmic.  

Per als professors i investigadors, el lloc web del Centre d’Estudis Olímpics és una necessitat absoluta. Proporciona una 
informació molt útil i sòlida entorn del Moviment Olímpic. Amb el Directori Internacional d’Estudis Olímpics, el centre ha 
creat una excel·lent eina de xarxa per a tots els investigadors interessats en els estudis olímpics.

Gràcies a la seva intel·ligència i coneixements, la seva diplomàtica destresa, les seves habilitats de comunicació i el seu lleial 
i competent equip, en Miquel ha aconseguit allò que és gairebé impossible: combinar una missió educativa, amb el suport de 
les parts interessades del CIO, i amb l’excel·lència acadèmica. 

En ocasió del 20è aniversari del CEO-UAB, m’agradaria expressar la meva profunda gratitud a l’equip del Centre, agraïment 
per l‘enorme tasca acadèmica que ha realitzat, així com per la seva hospitalitat, apertura i cordialitat: moltes gràcies.

El CEO-UAB com a dinamitzador del estudis olímpics
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Conversa de Juan Antonio Samaranch,
Pasqual Maragall i Josep Miquel Abad,
deu anys després dels Jocs de Barcelona12

Miquel Botella
Economista; Director general adjunt de recursos del COOB’92

Miquel de Moragas
Catedràtic de Teoria de la Comunicació; Fundador i director del CEO-UAB, 1989-2009

Introducció

Deu anys després dels Jocs de 1992, un matí del mes de juny de 2002, Miquel de Moragas i Miquel Botella, edi tors del llibre 
Barcelona: l’herència dels Jocs (1992-2002), van reunir-se per conversar sobre els Jocs de Barcelona amb tres protagonistes 
excepcionals d’aquell esdeveniment: Juan Antonio Samaranch, Pasqual Maragall i Josep Miquel Abad.13

Es tractava d’analitzar els aspectes clau de la candidatura, la preparació, la celebració i la memòria dels Jocs. Sense pressa, 
amb temps per recordar i matisar.

Aquest és el resultat, sumari, de la conversa i de les reaccions dels protagonistes als temes que, com a editors, els vam anar plantejant.

Sobre l’origen remot de la idea

Juan Antonio Samaranch (J.A.S.): De veritat, de veritat, els orígens dels Jocs de Barcelona’92 els hem d’anar a buscar a 
l’any 1931. S’havia fet l’estadi, la piscina, tot per als Jocs Olímpics: tot estava preparat a Barcelona. El Comitè Internacional 
Olímpic tenia una reunió el mes d’abril de l’any 1931 a Barcelona per decidir la seu de l’any 1936. I el que va passar és que 
va venir la República i els que havien de venir es van espantar: havien de venir unes 50 o 60 persones i en van acabar venint 
17 o 18. La persona que ho va organitzar tot, el baró de Güell, aleshores president del COE, també se’n va anar, va marxar a 
París. Els membres del CIO que van assistir a la reunió van decidir votar, però amb un vot secret, guardar els vots, portar-los 

12. Aquest text va ser publicat originalment en el llibre Barcelona: l’herència dels Jocs (1992-2002), del qual van ser editors Miquel de Moragas i Miquel 
Botella, i que el CEO-UAB va dedicar al desè aniversari dels Jocs de 1992. Al fer la selecció de textos del present llibre, els editors vam considerar interes-
sant incloure el testimoni d’aquests tres protagonistes de l’obtenció i organització dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992. Un testimoni que ha adquirit una 
perspectiva històrica d’un valor inqüestionable. 

13. Juan Antonio Samaranch, ex president del Comitè Internacional Olímpic; Pasqual Maragall, ex president del COOB’92 i ex alcalde de Barcelona; Josep 
Miquel Abad, ex conseller delegat del COOB’92. 
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a Lausana, fer una votació per correu entre els membres que no havien estat a Barcelona i llavors obrir els sobres i veure qui 
havia guanyat.

Pasqual Maragall (P.M.): I on es va fer l’obertura dels sobres?

J.A.S.: A Lausana. Va guanyar àmpliament Berlín. Per cert, quan va guanyar Berlín, Hitler encara no hi era. I quan va arribar 
al poder no va voler saber res dels Jocs. Sembla que va ser Goebbels qui el va convèncer que era la millor propaganda per al 
règim. I llavors va començar a prendre- s’ho seriosament: d’entrada, es van respectar els jueus, però el dia que van acabar els 
Jocs va començar la repressió. A la pel·lícula de Charles Chaplin «El gran dictador» hi surt tot això: en un moment donat, els 
jueus es queden parats perquè els policies comencen a somriure, i els porten flors...

P.M.: Però a Barcelona, l’any 1936, s’hi va fer l’Olimpíada Popular, que tenia un comitè executiu presidit per Lluís Com-
panys...

J.A.S.: Però no es va ni inaugurar.

P.M.: Però saps per què no es va inaugurar, oi?

J.A.S.: Per la guerra civil.

P.M.: Va ser aquell dia, el mateix dia, cosa que no sé si s’ha explicat prou: l’alçament de Franco va ser el dia 18 i el dia 19 
començava l’Olimpíada Popular. Una de les coses que diuen que va dir és que aquí havien vingut uns tipus vestits d’atletes 
internacionals però que en el fons eren uns revolucionaris. Va ser una de les excuses del general Franco per alçar-se: dir que 
venien uns estrangers, aquí a Espanya, a no sé quines finalitats estranyíssimes. Això està escrit.

J.A.S.: Però el programa de l’Olimpíada Popular era molt pobre.

P.M.: Això és un altre tema. Jo el que dic és que té un sentit històric... 

L’origen immediat de la idea: Barcelona ciutat olímpica?
Josep Miquel Abad (J.M.A.): Aquelles reunions! El Pasqual i jo el que podem recordar és una reunió de l’equip de govern 
a l’Ajuntament de Barcelona l’any 1980, quan suposo que, prèvies converses discretes entre Narcís Serra i Juan Antonio Sa-
maranch, apareix l’aleshores alcalde i diu: «Què penseu si organitzem uns Jocs Olímpics?». I nosaltres: «Què dius que què?». 
A partir d’aleshores comença a prendre cos la idea.

J.A.S.: En aquell moment, jo estava segur que podia ser president del Comitè Internacional Olímpic. L’únic dubte era que, si 
lord Killanin s’hi presentava una altra vegada, jo no ho podia fer. Però llavors, quan vaig veure segur que ell no s’hi presen-
taria, vaig tirar endavant. Va ser quan vaig anar a veure Narcís Serra, l’alcalde de Barcelona. Això deuria ser l’any 1979. Li 
vaig dir: «Escolta: si surto elegit, podem jugar fort i demanar uns Jocs Olímpics per a Barcelona». El dia que em van elegir 
president, el 16 de juliol de 1980, en Serra em va enviar un telegrama per felicitar-me, per recordar-me la nostra conversa i 
per recordar-me que Barcelona... I, llavors, vinc cap a Barcelona i en comencem a parlar. És en aquest moment que arribes 
tu, oi? (Dirigint-se a Maragall).

J.M.A.: No exactament. És el Narcís qui m’envia discretament i et posa com a condició que parlem per veure com es pot 
muntar tot plegat. També diu que m’has de convidar al restaurant Girardet (això forma part de la petita història). I, en tornar, 
s’encarrega el primer estudi, dirigit per Romà Cuyàs.

Conversa de Juan Antonio Samaranch, Pasqual Maragall i Josep Miquel Abad, deu anys després dels Jocs de Barcelona 
Miquel Botella i Miquel de Moragas
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P.M.: Un dia significatiu va ser el dia de les Forces Armades de 1981 (em sembla recordar que va ser el 30 d’abril). Penseu 
que el 23 de febrer hi havia hagut l’intent de cop d’estat. Tan malament estaven les coses que, al cap d’un mes, quan va haver-
hi l’atracament al Banc Central, va venir un general de la Guàrdia Civil que es pensava que era una altra vegada el mateix, 
que tot allò formava part del cop d’estat de Tejero. Al cap d’una setmana, es va celebrar el dia de les Forces Armades i tot-
hom vivia en un ambient d’obsessió retro. I, aleshores, es prepara la desfilada, el Narcís se’n cuida, ve el rei, al matí es fa la 
desfilada (era un diumenge amb un sol fantàstic), a l’àrea del Moll de la Fusta s’inaugura la primera part d’una sèrie d’obres 
importants...Aquell dia, crec jo, canvia la psicologia, perquè la gent veu l’alcalde socialista, jove, i el rei presidint la desfilada 
a Catalunya, a Barcelona. I a la tarda, al Saló de Cent, en Narcís li demana públicament: «Majestat, volem el vostre suport 
per als Jocs Olímpics». Cosa que volia dir que el rei ja ho sabia.

J.A.S.: L’aposta del rei va ser decisiva perquè, en aquells moments, el president del govern era Calvo Sotelo. Jo el vaig trobar 
un dia a Mèxic, en una recepció que oferia el president del país amb motiu de la seva visita. Jo era allà, a primera fila. Quan 
em va veure, va venir i em va dir: «Oye, llámame cuando regreses a España, porque no veo nada claro esto de los Juegos 
Olímpicos». No li vaig trucar, com que tenia molta feina...

P.M.: Et va trucar ell. 

J.A.S.: No, ja no va trucar. Però, en aquell moment, ell era totalment contrari a la proposta. Després va haver-hi el canvi de 
govern: tenir un govern socialista amb un alcalde socialista va significar un gran avantatge. Perquè tampoc Felipe González 
era gaire entusiasta, al principi...

P.M.: Jo no li vaig sentir dir mai cap cosa... Diguem que a Madrid...

J.A.S.: Però, si més no, va donar la llum verda...

P.M.: Home, no només va donar la llum verda. Felipe González s’hi va posar absolutament a favor.

J.M.A.: Una idea exacta de la dimensió que significaven els Jocs no la tenia ningú. Per tant, en Calvo Sotelo per unes raons i 
en Felipe González per unes altres, això dels Jocs els devia sonar a una cosa mig folklòrica, esportiva i tal... La transcendència 
dels Jocs Olímpics la van veure tots plegats molt després.

P.M.: Quan Felipe González entra al govern té al seu costat Narcís Serra. En aquell moment ja ho sabia. No va tenir mai la 
possibilitat de dubtar.

Les inversions
J.A.S.: La contribució del govern als Jocs Olímpics va ser més aviat discreta...

P.M.: Home, jo crec que va ser bàsica.

J.M.A.: En el pressupost del comitè organitzador va ser discreta perquè probablement tocava que fos discreta. Ara bé, la 
contribució del govern central en les obres d’infraestructura imprescindibles per a la celebració dels Jocs va ser determinant.

J.A.S.: Jo sempre deia que si l’Estat donava a Barcelona només una tercera part del que donava a l’Expo de Sevilla, podíem 
estar contents. 

J.M.A.: Jo crec que, sumant-ho tot, no hi va arribar.

J.A.S.: Ni molt menys.
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J.M.A.: El pressupost inicial del COOB’92 era de 150 000 milions l’any 1987. Es va liquidar per 190.000 milions, amb 
un benefici o superàvit d’uns 500 milions. D’aquest pressupost, l’Estat contribueix amb una aportació per a l’Estadi (el 
COOB’92 i altra gent també hi contribueixen), però després, sobretot, contribueix per via de la Llei de Beneficis Fiscals, és a 
dir, contribueix bé, però no tant aportant recursos com facilitant que el COOB’92 es busqui la vida amb la Llei de Beneficis 
Fiscals. També fa les loteries, les travesses, els segells, tota una sèrie de coses que, evidentment, al COOB’92 li signifiquen 
diners. Des d’aquest punt de vista és obvi: la suma de tot això va significar molts diners per al COOB’92. Ara bé, no van venir 
directament de les butxaques de l’Estat.

P.M.: El més important va ser la garantia, perquè en tot moment nosaltres jugàvem amb la xarxa de seguretat de saber que el 
senyor Solchaga o el senyor que fos (perquè tu ho saps perfectament, que anaves a Madrid a veure el senyor Gómez Navarro 
i li deies: «falta això i falta allò»)...

J.M.A.: Hi havia l’aval de Madrid que, per sort, no va caldre executar-lo.

P.M.: Hi ha tres coses diferents. Una és el pressupost dels Jocs, que són aquests 150 que al final van ser 190 que l’Estat 
garanteix. I la Generalitat hi contribueix amb una part, però amb un límit de 4.000 milions de risc: «Poso això i prou».  
I s’entén, perquè abans tenien molta menys capacitat financera, menys que ara i menys que l’Estat, per suposat. Segona: 
les obres. La part important de les obres són 200.000 milions i escaig, que corresponien al Holding Olímpic que s’havia de 
fer a terços: Estat, Generalitat i Ajuntament. Finalment, la Generalitat va dir que ja hi havia posat el que hi havia de posar. 
Aquests 200.000 milions els finança el Holding Olímpic, presidit per Santiago Roldán, amb la proporció 51%- 49% entre 
l’Estat i l’Ajuntament, perquè la Generalitat va dir que ja no podia gastar-hi més diners. Aquí s’hi han de sumar les obres 
que es van fer, relacionades o no amb els Jocs, i que no estaven al programa del Holding. Per exemple, les rondes, que van 
costar 180.000 milions, o l’aeroport, que va costar 28.000 milions... De manera que, si ho sumem tot (els Jocs, les obres, les 
rondes, l’aeroport, més, en tercer lloc, les despeses privades relacionades, una de les quals es Telefónica, llavors en procés de 
privatització, que va cablejar la ciutat i les instal·lacions) anem als 900.000 milions d’aleshores, que ara serien 1 bilió i mig, 
aproximadament. I això no és cosa dels Jocs, això són les inversions que es van moure en aquella època, que jo crec que van 
ser més que pagades per Barcelona. Ha estat el millor negoci de la vida de Barcelona, tot i que l’Ajuntament es va quedar amb 
un deute de 280.000 milions amb un pressupost de 250.000 milions. És a dir, va arribar a estar endeutat per més valor que el 
seu pressupost. Però això ja es va corregir, perquè Joan Clos, que aleshores era tinent d’alcalde d’Hisenda, i altres comencen 
la feina de sanejament i fan surar de nou la ciutat: no passa el que va passar a Mont-real, ni aquell fantasma previ que deia 
que els Jocs podien ser un desastre... 

El procés de candidatura
J.A.S.: La candidatura va ser importantíssima. Candidatura vol dir aconseguir vots i els vots no s’aconseguien aquí a Barce-
lona, s’aconseguien a l’estranger. I, llavors, resulta que va sortir una candidatura fortíssima, que era París. L’alcalde de París, 
Chirac, també era primer ministre. Primer ministre i alcalde. Això li donava una gran força a la candidatura. I l’equip de la 
candidatura a Barcelona era Carlos Ferrer, Rodés, Abad,Mercè Varela i l’ambaixador Masferrer. I s’ha acabat. Aquestes eren 
les cinc persones que, cada mes o cada mes i mig, tenien una reunió amb mi... 

J.M.A.: Ens reuníem a casa teva. No hi arribàvem tots alhora, per entrar discretament.

J.A.S.: ... i es van posar a treballar. Llavors, els membres del CIO podien viatjar a les ciutats candidates. Quan venien aquí 
se’ls rebia molt bé i, sobretot, se’ls passejava en helicòpter perquè veiessin la proximitat de totes les instal·lacions esportives. 
Els rebia l’alcalde, els rebia el president de la Generalitat, Jordi Pujol, que abans de rebre cada membre s’aprenia quatre coses 
sobre l’esport del seu país d’origen per fer-n’hi una petita explicació...

Conversa de Juan Antonio Samaranch, Pasqual Maragall i Josep Miquel Abad, deu anys després dels Jocs de Barcelona 
Miquel Botella i Miquel de Moragas
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P.M.: ... i acabava sopant a casa del Leopoldo i la Isabel... 

J.A.S.: El Leopoldo Rodés els obria les portes i sopaven allà a casa seva i la veritat és que es va fer una tasca molt ben feta...

P.M.: ... esplèndida...

J.A.S.: ... molt ben feta. L’elecció va ser molt fàcil, tot i que a Lausana, quan es va decidir, hi havia la presència del president 
Chirac, que va fer un discurs extraordinari... Jo tenia por. Però no. La veritat és que, sense falsa modèstia, he de dir que si 
Barcelona no hagués sortit, jo, com a president del CIO, ho hagués considerat un vot de censura. I la meva posició hauria estat 
molt difícil, hauria d’haver plegat...No m’hauria pogut presentar a la reelecció.

Les relacions amb el CIO i les comissions de coordinació
J.M.A.: És evident que Barcelona va guanyar per moltes raons i que el teu paper (dirigint-se a Samaranch) va ser absoluta-
ment determinant, junt amb d’altres factors. Per exemple, recordo algunes anècdotes divertides, com la capacitat de convic-
ció que exhibia el comitè de candidatura quan venia la Comissió d’Enquesta que presidia el senyor Ericson, que després va 
presidir la Comissió de Coordinació: quan el portàvem a la Vila Olímpica encara hi havia les vies del tren, les fàbriques amb 
xemeneies fent fum, etc. «Aquí, senyor president de la Comissió, hi tindrà la Vila Olímpica». Ell deia: «Escolta, tu, vols dir 
que d’aquí a cinc anys estarà? », perquè clar, semblava absolutament impensable.

P.M.: I els periodistes li preguntaven què creia i ell els responia que sentia «papallones a l’estómac».

J.A.S.: Jo recordo un pòster ple de papallones.

J.M.A.: Doncs és veritat: li vam regalar un quadre, allò típic de col·leccionista, amb una col·lecció de papallones meravello-
ses. Li vam regalar, es va emocionar, va plorar.

J.A.S.: Aquesta Comissió de Coordinació es va crear per a Barcelona. Ara ens preguntem com era possible seguir uns Jocs 
sense aquesta Comissió. La Comissió de Seguiment Diari durant la celebració dels Jocs ja la vaig crear jo els primers Jocs 
que vaig presidir.

P.M.: El president Samaranch era molt neutral perquè una vegada, a San Juan de Puerto Rico, vaig fer una pedra al ronyó de 
la bronca que vam tenir. Te’n recordes? Ens vas dir: «I les rondes?».No, això ens va anar molt bé...

J.A.S.: Jo vaig ser molt exigent. Potser més exigent amb Barcelona que amb altres candidates. Fins a un moment donat, fins 
a un any i mig abans dels Jocs...

La solució dels conflictes
J.M.A.: L’època dura va ser de 1987 a finals de 1989, quan només podíem ensenyar projectes. I la poca realitat que podíem 
ensenyar, com l’Estadi, no va tenir una inauguració precisament gaire lluïda. Recordo, després de la inauguració dels Campi-
onats d’Atletisme, que ens vam quedar tu (referint-se a Pasqual Maragall) i jo a la tribuna sols. Em vas agafar per l’espatlla 
i em vas dir: «Xaval, l’hem cagada ben bé!». L’assessor esportiu del CIO, Artur Takaç, ens va veure a tots dos sols, absolu-
tament desolats, i ens va dir: «No us preocupeu, políticament tindreu problemes i sereu molt criticats, però teniu la sort que 
això us ha passat tres anys abans. Teniu temps de corregir-ho». Això ens va donar ànims en aquells moments.

P.M.: Va anar molt bé avançar-ho tot, perquè va permetre equivocar-se i reaccionar. Totes les organitzacions de Jocs Olím-
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pics, que jo sàpiga (i el president em desmentirà si m’equivoco), i les exposicions universals i totes les coses que es munten 
per a una data i no tenen un sistema estable, totes peten. I aquí va anar fantàstic muntar-ho amb temps. De manera que, un 
any després, quan es va inaugurar el Palau Sant Jordi, ningú es recordava del que havia passat.

J.M.A.: A partir d’un Comitè Executiu del CIO de finals de 1989, en què vam fer un informe, les coses ja van començar a 
canviar perquè les realitats ja es començaven a veure, la credibilitat augmentava.

J.A.S.: El mateix període, jo vaig dir que tot anava molt bé, que tots anàvem en el mateix vaixell i que endavant.

J.M.A.: La signatura solemne a l’Ajuntament dels quatre socis del comitè organitzador es va fer el 12 de març de 1987 i, el 
13 de març, és va constituir l’assemblea. Des del 16 d’octubre havien passat quatre, cinc mesos.

P.M.: Vam arribar a constituir una gestora. Però recordo que a l’assemblea constituent del COOB’92, al Saló de Cròniques, 
érem uns 90, i vam tenir algun incident per qüestions lingüístiques. Però bé, finalment tots els temes delicats es van resoldre 
molt bé, en primer lloc perquè hi havia la figura paternal del president del CIO...

J.A.S.: Però els de Barcelona van ser els únics Jocs de la història en els quals hi ha hagut quatre idiomes. 

J.M.A.: També Hèlsinki, que va ser el nostre referent ja a l’època de candidatura, quan ja hi havia la reivindicació del català. 
Jo mai no he entès per què s’exigia amb aquella acritud amb què s’exigia a la candidatura i al comitè organitzador, quan des 
del principi de tot, des dels esborranys de la candidatura, ja hi havia els quatre idiomes i vam agafar com a referent els quatre 
idiomes d’Hèlsinki, que van ser l’anglès, el francès, el finlandès i el suec.

J.A.S.: Problemes amb el CIO, cap ni un. Mai vam dir que no a idiomes, banderes, etc.

P.M.: No, no. Els problemes eren aquí. Però es van anar resolent tots molt bé. Tret del dia de la inauguració de l’Estadi...

J.M.A.: Es van ajuntar diversos factors i problemes: protocol, retard horari, estat de les obres, pluja descomunal, tangana 
organitzada... 

P.M.: Van haver-hi altres moments d’alta tensió. El mateix dia de la inauguració, cinc minuts abans de començar, estàvem tu 
(referint-se a Samaranch), el president del govern, el president de la Generalitat i jo, i ve en Josep Miquel i ens diu: «Hi ha 
uns tios, alguns dels figurants, que faran un streaking!»...

J.M.A.: ... portaven una inscripció (assenyala el cos)...

P.M.: I ens diu: «Els despullem a tots?».Home, no... Finalment, el cap de colla va reclamar professionalitat i es va arreglar 
bé. En fi, no hi va haver streaking.

La valoració de l’èxit
J.A.S.: Hi ha una cosa que jo sempre dic: l’èxit dels Jocs, a part de l’organització (que va ser excel.lent), va ser la participació 
de l’equip espanyol. Perquè amb una participació de l’equip espanyol mitjana o modesta no haguessin tingut el ressò que van 
tenir. Guanyar tretze medalles d’or, més que en tota la història olímpica d’Espanya, va ser extraordinari.

P.M.: L’ambient, el públic... El moment màxim van ser els 1.500 metres...

J.M.A.: De totes maneres, aquest esforç tan immens de l’organització dels Jocs, que són anys i anys d’inversions i milers de 
persones compromeses, té un punt de perversitat, perquè te la jugues en els últims 16 dies. I, d’aquests 16 dies, gairebé te la 
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jugues en les primeres quatre hores: si la cerimònia inaugural és percebuda pel món com un gran èxit, i la de Barcelona ho va 
ser, després ha de passar una desgràcia perquè aquesta primera impressió canviï. El llegat és una altra cosa, però la imatge... 
Si tens una organització convulsa però al final tot surt bé, això és el que queda; si tens una organització perfecta però les coses 
no surten prou bé, aquesta és la imatge que queda.

J.A.S.: La participació, aconseguir medalles, és importantíssim per a l’èxit. Només cal recordar el mundial de futbol de 1982. 
L’organització va ser molt bona, es va arreglar l’estadi, però l’equip va quedar fatal, i va quedar una imatge negativa, ningú 
no va fer ni cas a l’organització. Però l’èxit d’uns Jocs és organització i participació, conjuntament.

P.M.: Hi ha dues coses que volia dir. De la inauguració, és important l’equip que ho va portar: van ser Pepo Sol (ostres!, ja ens 
han deixat molts, no?: va ser un gran desgast i no vull dir que fos per això que algú hi deixés la pell, però...), Ovídeo, Bigas, 
Lluís Bassat, Manuel Huerga. Els vam casar i van fer una inauguració esplèndida.

J.A.S.: I el Casanovas, que té bones idees. Em va encantar la bandera gegant per sobre dels atletes.

P.M.: Després, hi ha una altra cosa que volia dir. Sempre hi ha una gran crisi en aquests projectes i aquí no hi va ser, perquè 
vam saber aguantar, perquè hi va haver un moment que vam rebre moltes i moltes pressions per canviar la direcció. I aquí 
es va aguantar a peu i a cavall. I això va ser l’èxit. Si haguéssim comès l’error de canviar l’esquema, ens la jugàvem tots. 
Van ser moments molt durs, amb les institucions desconfiant de la línia... Crec que, aquí, el Josep Miquel va tenir un paper 
absolutament decisiu. Jo em vaig refiar d’ell i vaig encertar-la absolutament. 

J.A.S.: Abans del Jocs de Barcelona, el CIO va resoldre el problema de Sud-àfrica. Encara no hi havia solució política, però 
nosaltres vam enviar una comissió i va arreglar la possible participació de Sud-àfrica. Així que el CIO va ser el primer a 
expulsar Sud-àfrica per culpa de l’apartheid i el primer d’obrir-li les portes. El president Mandela, que aleshores encara no 
era president del país, va venir a veure’m a Lausana, a soles. I em va dir: «Miri, li agreixo molt tot el que ha fet, però encara 
hem de fer un pas endavant. Tots els atletes que poden venir als Jocs són blancs». «Quants atletes enviaran?» «Uns 40», em 
va dir. Li vaig dir: «Podem invitar atletes joves negres, una trentena, i que participin en la desfilada ». I, així, la desfilada de 
Sud-àfrica va ser amb blancs i negres. I van viure a la Vila Olímpica.

J.M.A.: Però finalment van participar. El president del Comitè Olímpic Sud-africà no parava de demanar acreditacions per a 
atletes i més atletes. Però sí, al final van participar en alguns esports, de manera testimonial però molt activa.

La seguretat
P.M.: Els temes de seguretat eren els que preocupaven més en un moment determinat. L’any 1986, van matar un policia a la 
plaça d’Espanya, quan érem a Los Angeles, i vam haver de tornar. Sempre hi havia aquesta preocupació. Una de les visites de 
seguiment que ens va fer la Comissió de Seguretat del CIO va ser un divendres i ells havien d’anar a París l’endemà, dissabte. 
Els vam convèncer de retardar dues hores l’arribada a París, i anar primer a Madrid, a ser rebuts pel president González. Vam 
llogar un avió privat i vam anar a Madrid, a la Moncloa. El Felipe va estar convincent, fantàstic, com el dia de Lausana. Els va 
dir que, com a primer ministre, prenia la responsabilitat, que no havien de tenir cap mena de por, que tenia la gent de màxima 
confiança (Rafael Vera i companyia, que es van portar fantàsticament). I van sortir d’allà realment convençuts.

J.A.S.: Cal dir que el tema de la seguretat va ser perfecte. Però no només durant els Jocs de Barcelona, que van durar menys 
d’un mes. També durant l’Expo de Sevilla. Durant sis mesos, a Espanya no hi va haver cap atemptat. Si durant els Jocs de 
Barcelona haguessin posat una bomba a Lleida, que no tenia res a veure amb els Jocs, els hauria perjudicat enormement. Però 
no va passar absolutament res. Jo vaig ser al Centre de Seguretat que portava el Vera i va ser una de les coses que van servir 
per als Jocs futurs. La seguretat l’ha de portar una sola persona. La policia, l’exèrcit, totes les forces de seguretat han d’estar 
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sota una única persona. Si no, és un embolic. 

J.M.A.: Aquí es va muntar la comissió que presidia el secretari d’Estat Rafael Vera, amb el conseller de Governació, que 
aleshores era en Gomis, el tinent d’alcalde de l’Ajuntament, jo mateix i cada quinze dies es feia aquella reunió.

Sobre el model urbà
J.M.A.: Crec que el gran encert dels Jocs de Barcelona, i en general de les ciutats que han seguit aquest model, va ser posar 
l’energia immensa o la palanca tremenda que signifiquen els Jocs des del punt de vista de moure voluntats i generar recursos al 
servei de la ciutat i no a l’inrevés. Aquesta va ser la gran estratègia. Perquè les ciutats que van fer-ho a l’inrevés, com Mont-real 
o Mèxic, van tenir molts problemes, entre altres motius perquè, evidentment, tota una sèrie d’inversions que no responien a la 
lògica de la ciutat i d’un ús permanent sinó a una demanda molt important però puntual al final quedaven sense utilitzar. La gran 
decisió estratègica era els Jocs al servei de la ciutat i, a partir d’aquí, es dibuixa un model de ciutat que és el que és.

J.A.S.: El més important, per mi, és que la ciutat va recuperar el mar, no?

P.M.: Sí, va recuperar el mar, va recuperar el Poblenou, va fer les rondes, que estaven pendents des de l’any 1936...

J.M.A.: Això és el llegat físic. Però, després, hi ha el llegat no físic, que és que Barcelona va recuperar la moral. I, probable-
ment, aquesta és una de les herències més importants. I això és intangible, però té un valor incalculable.

J.A.S.: Això ho dic jo sempre. Que la gent va passar a ser molt més positiva, molt més optimista, molt més emprenedora...

P.M.: L’èxit va ser tan formidable que, després, resulta molt difícil la comparació...Per això, al Fòrum li costa tant. Jo crec 
que serà un èxit, però li costa molt, perquè tampoc es coneix gaire. Jo ja els ho dic: els Jocs eren més fàcils, des del punt de 
vista estrictament organitzatiu, perquè hi ha la Carta Olímpica, el president Samaranch, les normes que cal anar seguint. El 
Fòrum s’ha d’inventar, s’ha d’inventar la carta olímpica del Fòrum. 

Els Paralímpics
J.A.S.: Barcelona va ser el començament d’una nova era dels Paralímpics. Fins arribar a la solució final: avui dia, els Jocs 
Paralímpics formen part, oficialment, dels Jocs Olímpics. La ciutat que organitza els Jocs Olímpics, el mateix comitè orga-
nitzador, es compromet a fer els Jocs Paralímpics.

J.M.A.: L’antecedent immediat de Barcelona va ser Seül, que també va fer els Jocs Paralímpics.

J.A.S.: I ho van fer prou bé.

J.M.A.: Ho van fer bé, però amb molt poca publicitat. Els mateixos paralímpics van quedar molt insatisfets perquè van tenir 
la sensació que se’ls amagava.

J.A.S.: Nosaltres els vam concedir l’ús del nom «olímpics» perquè és una obra que té molt de mèrit. Però Barcelona va ser 
el gran desplegament dels Paralímpics. I, per fer justícia, va ser l’ONCE qui ho va impulsar. 

P.M.: Sense l’ONCE no hi hauria hagut Paralímpics al màxim nivell.

J.M.A.: L’ONCE va ser soci del COOB’92 i va aportar 2 500 milions de pessetes de l’època.

P.M.: I el que va ser sorprenent va ser que van tenir tant públic, cada dia ple.
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Els voluntaris
J.A.S.: Barcelona va pujar molt el llistó dels Jocs. En les cerimònies posteriors, basades en les innovacions de Barcelona, se 
n’ha vist la influència. Però, abans d’acabar, hauríem de parlar dels voluntaris.

J.M.A.: Nosaltres vam tenir donades d’alta com a candidates a ser voluntàries 110 000 persones l’any 1986. I vam fer una 
auditoria per certificar que no era fals, que no era la llista telefònica. Vam presentar la llista auditada a Lausana per demostrar 
que era veritat. Després es van seleccionar i formar uns 35 000 voluntaris.

P.M.: Unes persones que convindria no oblidar són la reina i la Bibi Samaranch, que eren les úniques que somreien a la tri-
buna. La resta, si mires les pel·lícules, tenen una cara de tensió... Estàvem pendents que no fallés res. Fins a la fletxa. Llavors 
ja vam respirar...

Després de la conversa, l’expresident Samaranch convida tot el grup a pujar al pis de damunt del seu despatx. Es veu tot Bar-
celona, el Palau Sant Jordi sembla marcar una línia de continuïtat amb la Vila Olímpica. Més enllà, les obres de prolongació 
de la Diagonal i del Fòrum 2004. Des d’aquesta perspectiva, resulta encara més evident l’herència del Jocs.
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L’ombra de Barcelona
Isidre Rigau 
Director de logística esportiva del COOB’92; Consultor del CIO 

En l’entorn dels Jocs Olímpics, dir que l’ombra de Barcelona és allargada pot semblar excessivament pretensiós, de la ma-
teixa manera que afirmar que hi ha un abans i un després dels Jocs del 1992; però sense faltar a la veritat es pot dir que molts 
dels fonaments sobre els quals es vol bastir el Moviment Olímpic tenen l’origen en el que va significar i encara significa com 
a referent la ciutat de Barcelona.

Sense considerar-me cap expert, si més no estudiós, amb més de vint anys d’experiència ininterrompuda en treballs relacionats amb 
els Jocs Olímpics —ja sigui directament, per als comitès organitzadors de Barcelona, Atlanta i Atenes; com a consultor, per al Comitè 
Internacional Olímpic (CIO) en els treballs de la Comissió de Seguiment dels comitès organitzadors de Sydney, Salt Lake, Atenes, Torí 
i Pequín, o com a consultor per a diferents comitès de candidatura espanyols (Sevilla 2008, Madrid 2012 i 2016, Jaca 2014 i Barcelona 
Pirineus 2022)— n’hi hauria d’haver prou per deixar entreveure que disposo d’una certa perspectiva i coneixements del terreny.

He intentat reflectir en aquest text els punts que, al meu entendre, tant els Jocs de Barcelona com les persones que hi vam 
treballar vam fer que es convertissin en un referent, i en alguns casos encara ho són, malgrat que hi hagi qui ho vol ocultar, 
amb una referència expressa a l’administració post-Samaranch.

1. Reinventem la ciutat
Els Jocs van ser una excusa per reinventar la ciutat i fer un salt qualitatiu de més de vint-i-cinc anys en tan sols sis, una trans-
formació radical que va consolidar els cinturons, l’aeroport, la capacitat hotelera, la recuperació de la platja per a la ciutat i 
un llarg etcètera de projectes urbanístics i arquitectònics orientats a buscar el reequilibri de la ciutat i la millora de la qualitat 
de l’entorn; en definitiva, la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

Els projectes de Sydney, Atenes, Pequín i Londres segueixen aquest camí i manlleven elements de la transformació de Bar-
celona, alguns d’una manera parcial i altres més profundament. 

Els Jocs són una gran excusa per accelerar projectes que han estat adormits als calaixos de les diferents administracions durant anys.

2. El dia després
A partir d’un concepte clarament urbanístic, els Jocs Olímpics es van convertir en una excusa per fer inversions i revertir el 
dèficit de les instal·lacions esportives de la ciutat.
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Tenim l’orgull de poder afirmar que les instal·lacions de Barcelona per als Jocs Olímpics van ser les més petites pel que fa a 
capacitat de la història recent dels Jocs; sempre sense oblidar els requeriments relacionats amb la competició i les exigències 
de les federacions internacionals. Això, que dit així pot semblar fàcil, va ser en realitat una àrdua batalla amb les diferents 
federacions internacionals —màxima autoritat pel que fa a l’organització de competicions esportives en el marc dels Jocs 
Olímpics—, acostumades a demanar la lluna en un cove.

Des de fa molts anys el CIO arrossega una contradicció interna que, tot i que vol presentar com a resolta, a l’hora de la veritat 
encara no és així. Per organitzar uns Jocs Olímpics —i en l’afany d’aturar el gegantisme dels Jocs—, el CIO va establir uns 
requeriments mínims (pel que fa a la capacitat d’espectadors) que es contradiuen amb els que exigeixen soto voce les federa-
cions internacionals, que són les que durant la fase de candidatura finalment aproven les seus esportives proposades per les 
ciutats candidates. Aquesta contradicció és considerable, ja que en alguns casos pot arribar a superar el 50 % de la capacitat 
d’espectadors de les instal·lacions.

En són una bona prova els “bunyols” que els últims Jocs Olímpics han anat deixant en forma de macroinstal·lacions difícils 
de reutilitzar i de gestionar o fer rendibles més endavant, sobretot quan un dels condicionants més valorats pel mateix CIO 
és la concentració i la proximitat de les instal·lacions (argumentat amb molts aspectes logístics que amaguen que el veritable 
motiu és la comoditat pel que fa a mobilitat dels mateixos membres del comitè).

Podria esmentar exemples pròxims —suposo que encara és aviat per emetre un judici sobre Pequín—, però Atenes és un 
exemple flagrant del que no s’ha de fer: van agafar el model d’implantació de Sydney sense tenir en compte per proximitat 
i cultura el model de Barcelona. Van construir autèntics monuments a la voluntat de les federacions internacionals, i un any 
després dels Jocs tenien totes les instal·lacions tancades i es plantejaven què fer-ne i com gestionar-les.

Barcelona, en canvi, va optar clarament per prioritzar les necessitats de la ciutat tot fent-les compatibles amb els requeriments 
de les federacions internacionals —que algun pecat ens va costar—, però ningú no discuteix que Barcelona va presentar un 
model de sostenibilitat que queda demostrat amb l’ús intensiu de les instal·lacions per part dels més de 250.000 abonats que 
avui dia hi practiquen esport.

És curiós que, gràcies a la candidatura de Londres 2012, siguin ara els anglesos els qui venguin a l’Olimpisme el concepte de 
llegat i sostenibilitat que, amb tota seguretat, van aprendre de Barcelona fa vint anys. Coses del màrqueting.

3. Barcelona, responsable del fracàs tecnològic d’Atlanta
Suposo que el títol d’aquest apartat sona escandalós, però intentaré explicar-lo per no confondre ningú.

Barcelona va fer una aposta important per la tecnologia. De fet, fins a Seül 1988 els Jocs representaven en matèria tecnològica 
el mateix que la suma de 28 campionats del món de 28 esports que se celebraven simultàniament a la mateixa ciutat. No sé si 
tothom es fa càrrec de les importants restriccions dels diferents mitjans de comunicació durant uns Jocs, però el CIO, conscient 
de la magnitud que adquirien els Jocs, va començar a restringir el nombre de representants dels mitjans durant la celebració dels 
Jocs Olímpics. Així, un mitjà nacional (com ara La Vanguardia o El País) pot desplaçar als Jocs dos o tres redactors per informar 
dels 28 esports representats, la qual cosa vol dir que un periodista s’està en una instal·lació per mirar una competició i, a més 
d’escriure la crònica sobre aquest esport, ha d’estar al corrent del que passa als altres esports, dels quals també ha d’informar. 

Barcelona 1992, els primers Jocs de la història tecnològicament parlant

A la vista d’aquesta exigència ineludible, Barcelona va optar per una arquitectura dels sistemes informàtics que pogués oferir 
un bon servei als clients, és a dir, als mitjans de comunicació, de manera que a qualsevol seu de competició es pogués obtenir 

L’ombra de Barcelona
Isidre Rigau
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informació sobre qualsevol altra seu de competició en temps real. Això, que actualment pot semblar simple, el 1988 —l’any 
en què es va prendre la decisió— significava una aposta d’alt risc, ja que calia desenvolupar un programari que permetés pro-
veir aquest servei d’una manera centralitzada. Se’n va encarregar EDS, i no cal detallar el gran esforç que va suposar aquest 
desenvolupament, ni la quantitat d’hores i proves que es van necessitar per arribar als Jocs amb el sistema a punt.

Els Jocs de Barcelona van ser un èxit, també tecnològicament parlant, i el repte es va traslladar als següents. Atlanta tenia 
com a principal soci tant per a maquinari com per a programari IBM, i, malgrat que l’opció més clara era partir del treball 
desenvolupat per Barcelona i EDS i millorar el programari, van optar per fer-ho des dels Jocs d’hivern de Lillehammer. Per 
què? L’explicació és simple. EDS era el principal competidor d’IBM al mercat americà de programari, i el resultat és prou 
sabut per tothom: no van arribar a temps ni al desenvolupament ni a les proves del sistema.

Com a prova del nivell tecnològic i el llegat que Barcelona va aportar al Moviment Olímpic, podem esmentar l’aportació 
d’una empresa que, tot i no ser de titularitat catalana ni espanyola, té ADN barceloní: Atos Origin, abans Sema-Schlumberger, 
a través de la divisió de grans esdeveniments, amb seu a Barcelona, és patrocinadora mundial del CIO, al mateix temps que 
ostenta la responsabilitat de proveir el programari i la integració de tots els sistemes informàtics i les bases de dades dels Jocs. 
Una divisió amb una plantilla de 300 persones i que manté en aquests moments desplaçats importants equips a Singapur, per 
donar suport a la primera edició dels Jocs de la Joventut, i a Londres, amb més de 80 persones dos anys abans que comencin 
els Jocs. Per això no és estrany que als centres de decisió dels Jocs es parli català. 

4. L’important és classificar-se
Tothom coneix la sentència del baró de Coubertin “L’important és participar”. Segurament és un dels valors més estesos en 
el Moviment Olímpic pel que fa a l’esforç de superació, la companyonia i l’amistat per damunt de la mateixa competència.

L’evolució dels Jocs cap a un producte global en el qual persisteix la voluntat de garantir la participació dels millors esportis-
tes contrasta amb el gegantisme que ha adquirit l’esdeveniment.

L’any 1988 vam revisar el sistema de participació fins llavors operatiu per part del CIO i les diferents federacions internacionals. 
El resultat va ser que teníem un possible escenari de 22.000 atletes inscrits, sense comptar-hi els entrenadors i els oficials de les 
diferents delegacions, i que aquesta informació numèrica sobre participació dels comitès olímpics nacionals arriba únicament 
amb tres mesos d’antelació sobre el començament dels Jocs, quan la vila olímpica ja està construïda i, en el nostre cas, amb una 
capacitat per a 16.500 atletes i oficials, sense possibilitat d’improvisar més habitatges i els seus serveis corresponents.

Així doncs, vam plantejar seriosament al CIO un sistema que limités la quantitat d’esportistes i les seves delegacions, a través 
de cadascun dels 28 esports, i crear un model de classificació que garantís la representació de tots els equips en esports molt 
estesos com la natació i l’atletisme, i en altres, d’una manera detallada, es basés en quotes per continents i classificació a 
través dels campionats del món i continentals.

Finalment, el CIO va entendre d’una manera clara que les restriccions de la vila olímpica eren reals i difícilment soluci-
onables, però va decidir buscar un altre camí, la limitació d’equips nacionals en funció de criteris de participació en Jocs 
anteriors, que garantís una participació mínima per a cada país. No cal dir les dificultats de gestió d’aquestes quotes amb els 
172 països participants a Barcelona.

A la vista de l’experiència dels Jocs del 1992, a Atlanta es va aplicar plenament la proposta de Barcelona, ja que, òbviament, 
era molt més fàcil gestionar 28 federacions internacionals que no pas els 172 comitès olímpics nacionals de llavors, a més 
d’aportar un valor afegit a les competicions pròpies de les federacions internacionals i a les competicions continentals que 
organitza el mateix CIO; és a dir, una fórmula que complementa el sistema esportiu i descansa sobre els productes del CIO.
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5. Imatge
Amb tota seguretat, els Jocs Olímpics de Munic no figuren a l’imaginari col·lectiu com uns Jocs excepcionals a causa del 
tràgic episodi que va tacar l’Olimpisme com no havia passat mai abans.

Però en termes d’organització, imatge i disseny sí que van ser un referent com cap altra edició ho havia estat fins llavors: pel 
que fa al disseny del logotip i tota la gamma d’aplicacions als diferents pictogrames dels esports, pel que fa a la senyalística 
i la imatge corporativa i, per primera vegada, pel que fa a la incorporació de la mascota com a element d’identitat i les seves 
diferents aplicacions en marxandatge.

Barcelona va agafar clarament la referència de Munic14 —segurament per afinitat cultural, ja que el disseny català sempre ha 
estat més a prop del disseny alemany o suís que no pas de qualsevol altre referent o corrent formal— i va proposar un logotip 
basat en la icona de l’atleta i els colors primaris de la mediterraneïtat expressats en un traç de tipografia oriental que acaba 
construint un llenguatge extensiu a tots els pictogrames, els esports i les modalitats, així com a tots els serveis relacionats 
amb el programa de les seus.

Aquest codi i aquesta estètica es van incorporar clarament a la imatge corporativa dels Jocs de Sydney i de Pequín, traduïts 
als codis locals però utilitzant els mateixos fonaments.

Cobi, la mascota dels Jocs de Barcelona, va néixer amb la voluntat de trencar amb la tradició Disney, tot i que difícilment va 
poder escapar del seu univers d’aplicacions, ja que l’ampli nombre de llicències i marxandatge desenvolupats amb relació als 
Jocs no li va permetre constituir una alternativa real al surrealista món de Disney.

6. Barcelona, capital del disseny
“Per primera vegada en la història dels Jocs...” Aquesta és una frase recurrent de tots els responsables de comunicació dels di-
ferents comitès organitzadors de Jocs Olímpics per emfasitzar la unicitat dels Jocs; una frase que gairebé mai no es contrasta 
i que pretén indicar la voluntat, l’interès i la diferenciació respecte de models precedents.

Voldria ressaltar un programa que no ha tingut continuïtat en altres comitès organitzadors, potser perquè el nostre programa 
Finestreta no va tenir la difusió internacional adequada o, simplement, perquè no totes les ciutats gaudeixen de la sensibilitat 
i l’entramat (tradició) cultural de Barcelona pel que fa al disseny.

Totes les persones que vivim i treballem en l’esport, una vegada assolida la possibilitat de participar en uns Jocs Olímpics 
tenim l’anhel de deixar-hi una empremta, de poder aportar el millor de nosaltres, de vegades amb avenços tecnològics i altres 
per mitjà de petites aportacions. Els Jocs permeten disposar d’uns recursos extraordinaris que difícilment són a l’abast d’al-
tres organitzacions esportives. La realitat és que, malgrat gaudir d’aquests recursos extraordinaris, el temps i les energies no 
són tant abundants a mesura que el repte adquireix la dimensió d’uns Jocs.

A Barcelona, els d’“esports” (la Direcció General d’Esports del COOB’92) vam tenir l’encert de posar en marxa un programa, 
anomenat Finestreta, que tenia com a objectiu fer una lectura detallada de tot l’equip i el mobiliari esportiu amb incidència en la 
producció televisiva, com ara obstacles d’hípica, cadires de jutges d’esports com el tennis, el bàdminton, la natació sincronitzada i el 
tennis de taula, magnesieres per a gimnàstica, atletisme i halterofília, suports de pilotes oficials de waterpolo, handbol i voleibol, etc. 

14. El dissenyador Oti Aicher va ser el responsable del programa d’imatge de Munic 1972 i va treballar integrat en l’estructura del seu comitè organitzador. 
Barcelona 1992 va optar per un equip extern al comitè que va centralitzar el gruix del programa d’imatge (símbol, pictogrames, senyalització, look), liderat 
pel dissenyador Josep Maria Trias. El desenvolupament de les aplicacions gràfiques i volumètriques de la mascota, dissenyada per Xavier Mariscal, també 
va ser obra d’aquest equip.

L’ombra de Barcelona
Isidre Rigau
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Aquest programa es va desenvolupar per als 28 esports que componien el programa esportiu, treballant amb els diferents 
responsables de l’organització esportiva, revisant detalladament cadascun dels seus esports, observant-ne la incidència en la 
producció televisiva. Així, es va enumerar una extensa llista de material esportiu, mobiliari i equipament que calia redisse-
nyar. Per fer-ho, en primera instància hi van ajudar professionals per als processos de disseny i producció més complexos, 
com ara cadires o obstacles de les diferents competicions, catamarans per a jutges i producció televisiva de rem o piragüisme; 
a més, van col·laborar en el projecte les quatre escoles de disseny de la ciutat, que van implementar, dins dels seus programes 
formatius, exercicis tutelats pels professors i els alumnes seleccionats de les quals es van incorporar a l’últim al procés de 
producció juntament amb els proveïdors designats per produir-los.

El resultat va ser un conjunt de més de cinquanta objectes dissenyats amb motiu dels Jocs, alguns dels quals encara són vi-
gents en catàlegs d’empreses proveïdores de material esportiu, de manera que podem afirmar categòricament que encara és 
vàlida l’expressió “Per primera vegada en la història dels Jocs...”.

7. Les cerimònies, un espectacle pensat per a la televisió
Seül va constituir un espectacle de masses impressionant: milers d’actors distribuïts per l’estadi amb un ensinistrament mil-
limètric i repeticions fins a la sacietat; un espectacle propi de la cultura oriental, però molt allunyat de la nostra sensibilitat. 
Crec que totes les persones que vam tenir l’oportunitat d’assistir en directe a aquella posada en escena vam quedar atònits, 
preguntant-nos com podríem superar un desplegament de mitjans tan gran.

Barcelona va apostar clarament per un espectacle pensat i dissenyat per a la producció televisiva amb molt control de gestos i 
esforços; va apostar per l’emoció contra la quantitat. La nostra versió mediterrània va sorprendre el món i va tenir un impacte 
important en les cerimònies posteriors: Atlanta, Sydney i Atenes van seguir les pautes marcades per Barcelona.

Una simplicitat insuperable, en particular amb el moment crucial de l’encesa de la torxa, una posada en escena que mai abans 
no s’havia imaginat amb tanta tensió i tant risc. La prova de l’impacte d’aquesta seqüència és que els Jocs següents van in-
tentar superar-la, amb més mitjans i pressupost, però amb resultats diversos:

• Atlanta: l’emotivitat d’atorgar l’encesa de la flama a un Muhammad Ali que patia la malaltia de Parkinson va afavorir 
una vacil·lant encesa i ascensió de la “bola” que traslladava la flama fins al peveter.

• Sydney: per intentar superar el gest d’una fletxa es van gastar més de 40 milions de dòlars. Una cascada d’aigua cobreix 
la grada, de la qual sorgeix el peveter, i de l’aigua, la flama que, juntament amb el peveter, d’una manera matussera, puja 
fins a la posició final.

• Atenes: el peveter baixa fins al portador de la flama, sense cap altre misteri.

• Pequín: elevat al quadrat. Un gran desplegament tecnològic personalitzat en l’atleta que, dalt de tot de l’estadi, fa un llarg 
recorregut pels peralts fins a arribar al peveter. Esgotador per als espectadors. 

Ningú no ha assolit la simplicitat i l’emoció de Barcelona, fins ara únicament superada en els aspectes econòmics, però no 
pas en el resultat final.

Des de Barcelona 1992 hi ha temes recurrents a les cerimònies. Per exemple, el canvi del color del terra de l’estadi, del blau 
del mar al vermell de la terra que representa el desert d’Austràlia, fins a convertir tot l’estadi en una gran piscina que evoca el 
mar Egeu, etc. També és habitual l’aparició de la bandera olímpica gegant amb els cinc cèrcols representatius del Moviment 
Olímpic que sorgeix, es desplega, s’alça o es trasllada fins a cobrir els esportistes.
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La tercera dimensió, és a dir, el moviment en sentit vertical, tot i que va ser només una insinuació a Barcelona —recordem els 
moviments dels figurants suspesos de globus que van utilitzar Els Comediants a la cerimònia de clausura—, va esdevenir el 
preàmbul de l’escenari tridimensional de les cerimònies de Sydney i va tenir el màxim exponent a les de Pequín.

Únicament queda explicar el nostre intent de celebrar la cerimònia d’apertura dels Jocs de Barcelona en divendres, per diver-
sos motius: d’una banda, permetia que molts dels esportistes hi poguessin assistir; a més, es guanyava un dia de competició, 
la qual cosa permetia distribuir una mica més l’atapeït calendari, i, finalment, una cerimònia de nit o al capvespre oferia mol-
tes més possibilitats des del punt de vista escenogràfic que no pas a la llum del dia. La nostra proposta no va tirar endavant, 
simplement “perquè sempre s’ha fet així”. Als Jocs d’Atlanta va ser inevitable acceptar allò que havia proposat Barcelona, ja 
que el nombre d’equips de bàsquet i voleibol de categoria femenina va augmentar de 8 a 12, cosa que obligava a tenir 16 dies 
de competició, és a dir, guanyar un dia respecte dels 15 de Barcelona.

Cap al concepte de franquícia

Fins als Jocs de Barcelona, el franquiciat (comitè organitzador) era l’amo i senyor del producte, mentre que el CIO actuava de 
franquiciador i es limitava al paper de simple espectador del producte, tot i que n’era el propietari. Tret dels aspectes de pro-
tocol i litúrgia de les cerimònies, recollits clarament a la Carta Olímpica, el CIO no tenia la facultat de controlar el producte 
i quedava a l’expectativa de retorn per part del franquiciat; aquest últim era qui hi aportava tot el valor afegit, la creativitat, 
el model organitzatiu, etc.

Després del fracàs organitzatiu dels Jocs d’Atlanta, el camí cap a la cultura de la franquícia va ser inevitable. El franquiciador 
(el CIO) vol tenir cada vegada més control sobre el producte, la imatge, la comunicació i els serveis, i això s’aconsegueix 
gestionant directament un seguit d’elements clau en l’organització —interacció del programari, drets i producció televisiva, 
patrocini internacional— i deixant un marge cada vegada més petit per al comitè organitzador o franquiciat. Més endavant 
veurem que aquest concepte ateny una importància cabdal en la cultura actual de l’organització dels Jocs.

8. Els drets de televisió
La negociació dels drets televisius dels Jocs va constituir una part del procés d’evolució del CIO cap a la franquícia. En aquest 
creixement del producte a escala global, cal tenir present que, després de dues edicions marcades pel boicot mutu dels blocs 
(Moscou 1980 i Los Angeles 1984), el valor comercial dels drets de televisió era incert. A partir dels Jocs de Seül se’n va 
confirmar el valor com a producte global.

Els drets de televisió representen la partida de referència per a l’equilibri pressupostari del comitè organitzador. Prop del 40 % 
dels ingressos prové d’aquest concepte, i, per descomptat, l’interès de cada comitè organitzador és igualar o superar el mateix 
acord dels Jocs precedents. L’esforç titànic fet des del Comitè Organitzador de Barcelona 1992 es va interpretar des del CIO 
com una amenaça per als interessos dels Jocs.

Després de Barcelona 1992, el CIO negocia directament amb les televisions a mitjà i llarg termini els drets de retransmissió, 
tant dels Jocs d’estiu com dels d’hivern, amb un escenari de continuïtat i sense risc de trencar el mercat.

9. Amb les mans a les butxaques
Així ens va visitar la Comissió de Seguiment del CIO responsable de controlar el desenvolupament dels treballs del Comitè 
Organitzador de Barcelona 1992, basant-se en la seva experiència personal, sense cap mètode. S’asseien durant tres o quatre 

L’ombra de Barcelona
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dies i escoltaven les explicacions del COOB’92, i a tot estirar visitaven les obres de les instal·lacions més emblemàtiques.

El canvi dels Jocs d’hivern alternats amb els Jocs d’estiu va tenir lloc l’any 1992. Els d’Albertville van ser els últims Jocs 
d’hivern que van coincidir el mateix any de celebració amb els Jocs d’estiu. Per tant, Barcelona va tenir una sola oportunitat 
per aprendre, observar els Jocs de Seül, ja que la proximitat de la celebració dels Jocs d’Albertville limitava enormement la 
possibilitat de modificar o contrastar les hipòtesis organitzatives. Per a Seül es va dissenyar un ambiciós pla d’observació, 
amb la tecnologia disponible a l’època, que va permetre extreure el màxim d’informació sobre el terreny: càmeres fotogràfi-
ques i de vídeo, gravadores, prismàtics, formularis diversos i una exhaustiva metodologia d’observació i aprenentatge es va 
posar a les mans dels observadors.

10. La reinvenció de la roda 
Quan van acabar els Jocs de Seül 1988 vam rebre zero, o gairebé res, del seu comitè organitzador. Únicament el fruit de la 
nostra observació, a més dels manuals de les seus escrits en coreà —un objectiu prioritari del nostre espionatge—, després 
d’un mes treballant plegats amb els directors esportius. Això i alguna cosa més, com ara alguna reunió amb el director d’Es-
ports de Seül.

Recordo que, com a màxim, vam tenir l’assessorament d’un expert en esports, el iugoslau Artur Takac, que havia estat res-
ponsable de l’organització dels Jocs Mediterranis de Splitz el 1979, una persona experta en atletisme i de la confiança de 
Samaranch. Així mateix, va col·laborar amb nosaltres el director d’Esports del CIO en aquell moment, Walter Troëger, que 
ens va visitar un parell de vegades per intentar explicar-nos la seva experiència amb altres comitès organitzadors, un treball 
totalment amateur i volenterós.

El 1990, Gilbert Felli va ser nomenat director d’Esports del CIO, de manera que per primera vegada es revestia aquest càrrec 
d’una dimensió professional. Per tant, vam ser nosaltres, des de l’Àrea d’Esports del COOB’92, els qui, d’alguna manera, els 
vam ensenyar el treball que s’havia de fer. Entre altres coses, perquè l’experiència de Felli se centrava en els esports d’hivern 
com a regidor d’Esports de l’Ajuntament de Lausana.

Vam aprendre que, tenint en compte que els Jocs Olímpics són l’esdeveniment més complet que hi ha pel que fa a organit-
zació, no té cap sentit que no hi hagi transferència de coneixement, per exemple quant al dimensionat, els procediments, les 
conclusions, i les coses bones i les coses que no s’haurien de repetir, entre altres. Alguns vam voler transferir aquest conei-
xement i, després d’agafar els patracols, els arxius en paper i els disquets, vam viatjar a Atlanta per ajudar-los a planificar la 
divisió d’esports. És clar que no hauria de ser un mecanisme voluntarista.

El 1995, juntament amb Jordi López Benasat, director de Tecnologia de Barcelona’92, vam proposar al CIO un document que 
recollís aquesta inquietud; és a dir, de quina manera podíem garantir la transmissió del coneixement generat per un comitè 
organitzador al següent, per facilitar-ne la comprensió de la complexitat d’organització en subministrar magnituds i informa-
ció, així com pautes de bones pràctiques.

El document proposava crear un organisme independent del CIO que garantís la transmissió de coneixement d’uns Jocs a 
uns altres incorporant les persones que havien fet possible l’organització dels últims Jocs, en qualitat de consultors externs, 
amb la voluntat d’estructurar estàndards de referència i adaptar-los de manera contínua a l’evolució de les necessitats i el 
desenvolupament de les tecnologies amb relació a les organitzacions olímpiques. Incloïa un pla de viabilitat amb les despeses 
d’estructura i la manera d’obtenir ingressos a través de potencials clients: ciutats aspirants i candidates, comitès organitzadors 
de Jocs d’estiu i hivern, altres organitzadors d’esdeveniments multiesportius i multiseu, etc. No vam obtenir cap resposta 
formal, però suposem que la nostra proposta no va caure en sac foradat, ja que amb motiu dels Jocs de Sydney es va posar en 
marxa, en col·laboració amb la Universitat de Monash, un programa similar que incloïa un pla de negoci molt semblant al que 
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havíem plantejat nosaltres sis anys abans.15 Misteris. Encara esperem, si més no, una menció honorífica a la nostra proposta. 
Queda clar que els saxons saben vendre millor, o que ha coincidit amb l’absència de Samaranch de l’estructura del CIO.

11. Pla d’observació
Els problemes organitzatius que es van posar de manifest durant els Jocs d’Atlanta van fer veure al CIO la complexitat d’or-
ganització dels Jocs Olímpics, sens dubte l’operació logística més complexa de la Terra: un únic cicle productiu de gairebé 
vuit anys (a l’època de Barcelona’92 era de sis anys) entre la formació del comitè organitzador dels Jocs Olímpics i la seva 
liquidació, que evoluciona de 0 a 150.000 persones que treballen o col·laboren en diferents funcions, i que després desapa-
reix; tot plegat en només set anys i amb els objectius de compliment publicats i coneguts per tothom, en el sentit literal de la 
paraula; i amb 17.000 periodistes que representen tots els mitjans de comunicació del món dins l’organització.

El CIO va ser conscient del risc que comportava organitzar els Jocs Olímpics i que únicament podia constatar el resultat de 
set anys de treball preparatori en els setze dies que dura l’operació. Atlanta va posar damunt la taula seriosos interrogants: 
qui mana durant els Jocs?, qui n’és el propietari? El CIO va veure les orelles al llop i va constatar amb quina facilitat tota la 
feina organitzativa se’n pot anar en orris.

Per això, per als Jocs Olímpics de Sydney vam dissenyar per al CIO un ambiciós pla d’observació en el qual van participar 
unes 60 persones, i vam tenir l’honor de desenvolupar el concepte, el pla de treball i la coordinació de l’equip d’observació. 
Per primera vegada en la història dels Jocs, una part del treball i de la metodologia va ser comuna als utilitzats en l’observació 
que vam fer al COOB pel que fa als Jocs de Seül.

A partir del 1997 es va posar en marxa una metodologia per donar suport a la comissió de seguiment dels treballs del comitè 
organitzador que consistia en informes semestrals, el seguiment de la premsa local, el buidatge complet i la revisió del pla 
director —del període anterior i posterior a la data de celebració— ordenat per temes, i l’enviament d’aquest treball als dife-
rents membres de la comissió abans de començar el viatge per aclarir les preguntes que es formularan durant la visita i a les 
diverses presentacions per part del comitè organitzador.

Aquest treball va ser elaborat, sota la tutela de Pere Miró, per personal de Barcelona que havia treballat en l’organització dels 
Jocs del 1992, i va culminar en el desenvolupament del manual d’operacions dels Jocs per al CIO, que establia el mètode 
de treball per al centre principal d’operacions del CIO i definia els procediments i el sistema de seguiment, comunicació i 
informes del CIO i el comitè organitzador durant l’operació dels Jocs de Sydney.

Després dels Jocs de Sydney, el CIO ha incorporat un programa d’observació en el qual s’integren els diferents comitès 
organitzadors de Jocs Olímpics d’estiu i d’hivern, les ciutats candidates a futurs Jocs i altres organitzacions continentals, de 
manera que els treballs d’observació siguin compatibles en el temps amb els treballs de l’operació del comitè organitzador. 
Els primers programes d’observació del CIO per a Sydney 2000 i Salt Lake 2002 van ser dissenyats per qui signa aquest 
article sobre la base de l’experiència desenvolupada en el pla d’observació que va fer el COOB’92 a Seül 1988.

15. El CIO i el Sydney Organising Committee for the Olympic Games (SOCOG) van acordar el 1998 crear un programa de transferència de coneixement 
conegut com a Transfer of Olympic Knowledge (TOK). Més endavant, al febrer del 2002, el CIO i Monash Ed (propietat de Monash University, Cambridge 
Consulting Services i Equiset) van crear l’empresa Olympic Games Knowledge Services (OGKS) per gestionar el TOK i oferir serveis a mida als comitès 
organitzadors d’altres tipus d’esdeveniments.

94

L’ombra de Barcelona
Isidre Rigau

110405_Mosaic_Olímpic_cat.indd   94 05/05/11   15:41



95

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

12. Amb gent de casa
Els Jocs de Barcelona van ser el repte d’una ciutat, una regió i un país que van veure en l’esdeveniment l’oportunitat per dei-
xar de banda el “demà” tan arrelat a la cultura espanyola de l’època. Va ser una posada al dia pel que fa a modernitat, gestió 
eficaç i treball en equip. No hi ha cap element que distorsioni la qualitat de la gestió dels Jocs i no hi ha constància de temes 
negatius relacionats amb la gestió, el resultat econòmic o altres aspectes de l’organització.

Els Jocs els van organitzar i dur a terme massivament gent de casa, professionals que procedien de les empreses i l’Adminis-
tració pública del país, i, per descomptat, hi va haver l’aportació inestimable de grans professionals i importants proveïdors. 
Força lluny del “circ” d’experts que avui dia acompanya una organització olímpica, molts d’ells fills de Barcelona’92, com 
ara la producció televisiva (Manuel Romero dirigeix Olympic Broadcasting Services) o el desenvolupament del programari 
que proporciona suport a la gestió dels Jocs (la ja esmentada Atos Origin).

Conclusió
El CIO, en concepte de franquiciador dels Jocs, ha arribat més lluny del que seria desitjable. En la mesura en què va més enllà 
d’una simple consultoria o assessoria i s’atorga papers executius, l’excés de zel en el control dels Jocs per motius de seguretat, 
el control de riscos, l’estandardització i l’homogeneïtzació pot arribar a coartar la capacitat creativa de les ciutats, els països 
i els comitès organitzadors. Esperem que els Jocs mai no deixin de ser un repte per a aquests i els obliguin a brindar el millor 
d’ells mateixos en benefici de totes les persones que gaudim dels Jocs Olímpics.
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Les cerimònies olímpiques de Barcelona’92: 
el gran bufet de les imatges mediàtiques
Núria Garcia  
Professora titular del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat I (UAB)

Introducció
Les cerimònies olímpiques constitueixen un dels millors escenaris de la realitat comunicativa que ens ajuda a entendre com 
es representen les cultures dels altres i la pròpia. La realitat sociològica és una i, a més a més, única, i la diversitat cultural i 
d’identitats hi és present en tot moment. Els mitjans de comunicació reflecteixen importants i nombrosos esdeveniments in-
ternacionals, des d’una cimera en el context europeu, centreamericà, llatinoamericà o africà fins a un conflicte bèl·lic –local o 
no, que acaba sent global, i viceversa–, un fòrum amb temàtica cultural, una reunió de l’ONU amb la representació dels seus 
països membres o un festival de música internacional. Però l’esport ha estat probablement l’àmbit que ha aconseguit aplegar 
persones procedents d’un nombre més gran de comunitats. Estem habituats a retransmissions esportives protagonitzades per 
esportistes que representen dos territoris, com la final de la Champions 2009 a Roma, i altres vegades múltiples països, com 
ara els grans premis d’automobilisme o els campionats europeus d’atletisme. 

Els Jocs Olímpics constitueixen segurament la competició esportiva que aplega un nombre més elevat d’homes i dones, 
sobretot homes (Hogan 2003), procedents de contextos socioculturals diversos. Als Jocs de Los Angeles 1984 van desfilar 
140 delegacions; a Atlanta 1996, 197; a Atenes 2004 van participar 202 països; i a Pequín 2008, 203. És precisament aquesta 
participació plural la que fa que les Olimpíades siguin, a més a més d’un dels esdeveniments principals de la competició 
esportiva d’elit, un aparador extraordinari, en molts casos irrepetible, per representar identitats i cultures davant una mirada 
local, del territori que organitza les Olimpíades, i una altra d’internacional.

En aquest context, les cerimònies inaugurals i de clausura són escenaris per on es passegen estereotips, símbols, discursos, 
estratègies i altres elements i fonaments culturals mediàtics a partir d’una doble dimensió: la primera, ideada, articulada i 
representada pel país organitzador a les cerimònies i retransmesa a partir del senyal internacional que ofereix la televisió; i 
la segona, el significat que té l’esdeveniment per a altres cultures que intenten explicar a la seva comunitat què passa i, de 
vegades, per què passa. 

Els Jocs Olímpics es configuren com a espectacle televisiu, objecte d’estudi imprescindible per entendre els processos de co-
municació definits com a globals, tant per als mateixos protagonistes d’unes Olimpíades com pel paper que hi té la televisió.

Aquest fenomen és l’eix central de la recerca Global Television and the Olympics Games. The experience of Barcelona’92 16, 
dirigida des del Centre d’Estudis Olímpic pel seu director, el catedràtic Miquel de Moragas, per la Dra. Nancy K. Rivenburgh 

16. Aquest projecte ha constituït la motivació de l’autora d’aquest text per treballar la comunicació des de l’àmbit de la recerca i la docència. 
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de la Universitat de Washington a Seattle i pel Dr. James F. Larson de la Universitat de Singapur. L’objectiu principal de la 
recerca va ser analitzar el paper de la televisió internacional en els Jocs Olímpics de Barcelona’92 a partir de l’estudi de la 
seva planificació, la producció, els continguts i la recepció. Entre els temes més significatius d’aquest estudi destaquen els 
següents: el paper de la televisió en l’evolució del mateix Moviment Olímpic modern, la representació de les nacions en l’es-
pectacle televisiu, les implicacions dels drets de televisió i els patrocinadors en l’organització i els continguts del discurs tele-
visiu, la recepció internacional i local de l’esdeveniment, les transformacions derivades de la innovació que han significat les 
tecnologies de la informació i la comunicació, i les relacions entre televisió, esport i cultura a partir de l’experiència dels Jocs 
de Barcelona. La complexitat i la dimensió d’aquest ambiciós projecte es van poder desenvolupar gràcies a una extraordinària 
i entranyable col·laboració internacional de nombrosos investigadors i investigadores de vint-i-sis països (vegeu la taula 1).  

Taula 1 

Equip de recerca principal

• Del Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport: Núria Garcia, Marc Carroggio, Maria Gutiérrez, Muriel Ladrón de 
Guevara, Gemma Larregola, Nicolás Lorite,  Montserrat Llinés, Susanna Ribas, Dolors Aparicio, Carmen Gómez Mont 
(Universidad Iberoamericana -México) i Sonia Muñoz (Universidad del Valle - Colombia).

• De la Universidad de Washington: Kerry Carnahan

Corresponsals de recerca internacional

• Japó: Nobuko Kosaka, Hiroshi Matsuyama (Yomiuri Telecasting Corp), Andrew Painter.

• República Popular de la Xina: Li Liangrong (Fudan University), Kong xiang-an (Tianjin Institute of Physical Education).

• Corea: Park Heung Soo (Yonsei University), Kang tae-Young (KBS broadcast Research Institute).

• República de Singapur: Duncan Holaday, Eugenia Peck (National University of Singapur).

• Malàisia: Ramli Mohamed (Universiti Sains Malaysia).

• Indonèsia: Naswill Idris (The Indonesian Open Learning University).

• França: Françoise Papa (Université Stendhal).

• Alemanya: Claus Dieter Rath.

• Regne Unit: John Izod, Peter Meech, Tim Thornicroft amb Richard Kilborn (University of Stirling).

• Grècia: Panayote E. Dimitras (Communication and Political Research Society).

• Eslovènia: Slavko Splichal amb Sandra Basic i Breda Luthar (University of Ljubljana).

• Estats Units: Eric Rothen Buhler (University of Iowa).

• Canadà: Gaëtan Tremblay amb M. St-Laurent (Université du Québec à Montréal).

• Colòmbia: Ramiro Arbeláez Ramos (Universidad del Valle).

Les cerimònies olímpiques de Barcelona’92: el gran bufet de les imatges mediàtiques
Núria Garcia
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• Mèxic: Carmen Gómez Mont  amb Lorena Martín del Campo, Vicente Arancon, Francisco Briseño i Pablo Herranz 
(Universidad Iberoamericana).

• Brasil: José Marques de Melo amb Nanci Laura Loturco Pittelkow (Universidad de Sâo Paulo).

• Cuba: Enrique González Manet (Instituto Cubano de Radio y Televisión).

• Romania: Peter Gross amb Radu Cosarca i Cristian David (California State University Chico).

• Russia: Yassen N. Zassoursky amb Svetana Kolesnik i Andrei G. Ritcher (Moscow University).

• Egipte: Awatef Abd El-Rahman amb Ashraf Abd El Mogeith, Fahima Ahmed Gouda, Hani Mohamed, Khalid Salah El 
Din i Mohamed Houssam El Din (Cairo University).

• Camerun: Francis Nguepmenye Wete (University of Yaounde).

• Ghana: Kwame Karikari (University of Ghana).

• Sud Àfrica: Arnold S. de Beer, Elanie Steyn (University for Christian Higher Education, Potchefstroom), Daan P. van 
Vuuren (SABC), Eric Louw amb Nhalanhla Nkosi (University of Natal).

• Australia: John Langer (Victoria University of Technology).

Font: Moragas, Rivenburgh i Larson 1995, V-VIII.

La investigació va comptar amb el suport de diverses institucions, com ara el Comitè Internacional Olímpic (CIO), el Museu 
Olímpic de Lausana, la Comissió de les Comunitats Europees (CE), la Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia 
(CICYT) d’Espanya, la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT), el Comissionat per a Ac-
tuacions Exteriors de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Washington Graduate School Foundation. 

Un dels temes centrals de la investigació va ser l’estudi de les imatges representades per la televisió durant la retransmissió 
de les cerimònies inaugural i de clausura, fenomen que centra l’interès d’aquest capítol. La cerimònia inaugural d’un Jocs 
Olímpics no tan sols transcendeix una audiència que supera la d’altres esdeveniments esportius, malgrat les diferències 
horàries, sinó que la presència dels atletes i les nacions participants converteix aquest acte en excepcional. Les cerimònies 
brinden l’oportunitat a la ciutat i la nació seu de presentar la seva identitat al món, com expressa Tomlinson (1996, 583): 
“Els Jocs Olímpics de l’era moderna, tant pel que fa a la qualitat del producte com a l’impuls de la globalització política, 
cultural i econòmica, exemplifiquen les tensions que hi ha entre la globalització i el localisme, i són terreny abonat per a les 
articulacions d’identitat nacional”.

L’estratègia comunicativa de les cerimònies olímpiques s’articula després de precisar els elements presencials que identifica-
ran la cultura de la comunitat que organitza els Jocs, a partir de referents polítics i socials, i també a partir d’altres que poden 
procedir d’entorns culturals més amplis, com ara la cultura mediterrània (Moragas 1993). La inauguració del Jocs Olímpics 
té lloc precisament a la cerimònia d’obertura gestada com a espectacle televisiu. I és en aquest punt on els discursos audiovi-
suals de les televisions esdevenen una peça molt valuosa. 

El coneixement sobre la construcció d’estereotips i altres representacions generades per les indústries culturals centra una 
línia de recerca substancial per als estudis de comunicació. Per la significació d’aquests elements, el projecte Jocs Olímpics i 
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televisió global va dissenyar la seva estratègica metodològica a partir de dos recursos clau:17  la informació contextual sobre 
l’estructura del sistema televisiu de la mostra i sobre les notícies generades sobre els Jocs de Barcelona’92 als diferents paï-
sos, i els diferents enregistraments de les cerimònies –d’inauguració i de clausura– de vint-i-sis països, com es pot observar 
a la taula 2.

Taula 2: Mostra de les cerimònies olímpiques analitzades

Alemanya: ARD

Austràlia: Channel 7

Brasil: TV Globo i TV Bandeirantes

Camerun: CRTV

Canadà: TVA i CTV

xina: CCTV

Colòmbia: Cadena A

Corea: MBC

Cuba: Tele-Rebelde

EUA: NBC

Egipte: ERTU2

Eslovènia: 2nd Channel

Espanya: TVE2 i Canal Olímpic (Catalunya)

França: TF1

Ghana: GBC-TV

Grècia: ET1

Indonèsia: TVRI

Itàlia: Rai1 i Rai3

Japó: NHK

Malàisia: TV3

Mèxic: Canal 13

Regne Unit: BBC

Romania: RTV

Rússia: Ostankino 1

Singapur: SBC 12

Sud-àfrica: SABC

Font: Moragas, Rivenburgh i Larson 1995

Totes les emissores de televisió esmentades es van analitzar atenent els aspectes següents: els símbols i els valors olímpics, les 
informacions sobre Barcelona i la seva cultura en el context més general, els discursos sobre Catalunya, Espanya i Europa, i 
les informacions sobre les nacions participants, els seus atletes i els referents culturals dels seus països. Aquesta anàlisi impli-
cava una exploració prèvia que havia de proporcionar una radiografia dels discursos verbals i visuals que oferien cadascuna 
de les emissores que componien la mostra, i una foto comparativa entre els continguts retransmesos per la Ràdio Televisió 
Olímpica (RTO) i els emesos per la televisió del país analitzat.  

Òbviament, aquest treball va implicar el buidatge de les imatges de les cerimònies olímpiques, amb la descripció deta-
llada del guió escènic o teatral, el còmput dels minuts dels plans oferts per la RTO, el còmput dels minuts dels plans de 
l’emissora analitzada (incloent-hi el tipus de pla, les sobreimpressions i altres elements infogràfics), i la transcripció i la 
traducció dels discursos dels presentadors i els comentaristes de les cadenes que integraven la mostra. La publicitat en la 
retransmissió de les cerimònies emeses als diferents països va ser igualment un element important d’anàlisi, ja que perme-
tia observar la presència del discurs publicitari i les diferents formes i formats d’inserció publicitària durant les cerimònies. 

17. L’estratègia metodològica va ser presentada per l’autora d’aquest capítol a la ponència Metodologia de l’anàlisi de contingut i de transcripció visual de les 
cerimònies olímpiques, de les jornades “La imatge de Barcelona’92 a les televisions del món”, al Col·legi de Periodistes de Catalunya, el 28 de juny de 1993.

Les cerimònies olímpiques de Barcelona’92: el gran bufet de les imatges mediàtiques
Núria Garcia
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Amb aquest material es va fer una anàlisi de contingut per detectar les categories temàtiques següents: imatges generades 
sobre Catalunya, Espanya i Europa; personatges de la vida social, política i cultural –o altres– presents en els discursos 
visuals i/o sonors de les televisions; valoració de les televisions en episodis específics del guió teatral (com ara pel que 
fa als castellers, el Mediterrani, el CIO, els valors olímpics o Europa), i el tractament audiovisual durant la desfilada de 
totes les delegacions olímpiques a l’estadi (Moragas, Rivenburgh i Larson 1995). Precisament aquesta part del guió de les 
cerimònies olímpiques, el moment de la desfilada de les delegacions, constitueix un gran bufet d’estereotips de les cultures 
representades a les televisions del món. 

L’entramat metodològic va pretendre ser coherent amb l’objectiu de la recerca i va permetre obtenir resultats complemen-
taris des de les perspectives quantitatives i qualitatives pel que fa a la construcció d’identitats relacionada amb la cultura, 
la televisió i l’esport. D’una manera més específica, i amb relació als primers resultats del projecte, cal destacar diverses 
publicacions fetes des del Centre d’Estudis Olímpics sobre les imatges de Barcelona, Catalunya, Espanya i Europa a les 
cerimònies olímpiques de Barcelona’92, i la cultura mediterrània als Jocs Olímpics de Barcelona’92. Les aportacions 
sobre la imatge dels tres territoris, Barcelona, Catalunya i Espanya, es tracten a partir de quatre factors: la interpretació 
internacional de les identitats i les seves relacions amb altres cultures, el posicionament davant el fet diferencial català, 
la imatge específica sobre la ciutat de Barcelona i l’interès internacional sobre la cultura de la seu. Els resultats sobre la 
imatge d’Europa s’articulen a partir de la mateixa idea d’Europa als guions oficials de les dues cerimònies, els discursos 
audiovisuals de dos segments de les cerimònies (L’himne a l’alegria i els castellers) i altres referències a Europa en els 
continguts audiovisuals dels Jocs. Finalment, la relació entre els Jocs de Barcelona’92 i la cultura mediterrània es tracta a 
partir de la representació teatral durant les cerimònies inaugural i de clausura. 

L’atenció als continguts televisius durant diversos segments –com ara l’entrada de les banderes a l’estadi i l’audició dels 
himnes català i espanyol, la ballada de sardanes i l’actuació dels castellers– va ser motiu de tres informes en què es presen-
taven els significats que els comentaristes de les televisions atorgaven a l’espectacle. La construcció de la identitat catalana 
a través d’aquest esdeveniment va ser un punt clar de la recerca, com molt bé va remarcar l’article publicat a la revista El 
Temps titulat “In Catalonia, of course”. També cal destacar la transferència del coneixement obtingut amb aquest projecte a 
l’àmbit de l’educació, ja que una part de les conclusions de la recerca van constituir la base de diferents materials docents 
en l’àmbit universitari. En va ser un exemple la producció per a un programa de teleeducació universitària sobre Olimpis-
me emès per via satèl·lit a totes les universitats de l’Estat de Geòrgia. Entre els títols de la producció audiovisual destaquen 
els següents: Olympic Television Production for Barcelona’92, Olympic Advertising at the Barcelona’92 Ceremonies, 
Symbols of Peace in Olympic Ceremonies i Impact of the 1992 Olympic Games on the City of Barcelona.

L’objectiu principal de la recerca esmentada en aquest text pretenia avançar en el coneixement sobre la construcció de 
la identitat catalana a partir d’un espectacle televisiu com les cerimònies olímpiques. I, tal com dèiem al començament 
d’aquest text, els discursos narratius dels periodistes de les televisions del món intenten donar sentit a la identitat de l’altre 
a partir de la cultura pròpia. 

Conclusions de l’estudi18

En l’anàlisi comparada de les vint-i-set cerimònies d’obertura i de clausura dels Jocs de Barcelona s’observen dues qüestions 
destacades. D’una banda, l’important paper que el comitè organitzador, el COOB’92, va tenir en la creació de la represen-
tació dels conceptes d’Olimpisme, Barcelona, Catalunya i Espanya. De l’altra, la constatació que les diferents cultures i els 
marcs referencials determinen en gran part la interpretació que les televisions analitzades traslladen a les seves audiències. 
D’alguna manera, les televisions que retransmeten el senyal institucional dels Jocs reinterpreten allò que veuen per a les seves 

18. Aquest apartat recull algunes de les conclusions comentades del llibre Television in the Olympics (1995, 244-249).
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audiències, de manera que s’erigeixen en constructors d’un significat nou. És el cas de l’espectacle de focs artificials de la 
cerimònia d’obertura dels Jocs en què la televisió alemanya ARD va trobar concomitàncies amb les bombes caient sobre la 
ciutat de Sarajevo, mentre que la televisió de Singapur SBC 12 va interpretar l’espectacle pirotècnic com una extravagància 
qüestionable. Al Camerun, en canvi, van considerar els focs artificials un símbol de la riquesa de la ciutat de Barcelona (Mo-
ragas, Rivenburgh i Larson 1995, 244-245).

No obstant això, crida l’atenció que en un nombre important de retransmissions la representació dels valors i els símbols 
olímpics va ser minsa, i inexistent en un nombre reduït. Entre els valors presents, destaquen la participació i la pau, juntament 
amb l’amistat, com els més rellevants. En general, no es va observar a les retransmissions televisives dels Jocs de Barcelona 
aquesta vocació d’educar les audiències pel que fa a la història, els símbols i els valors olímpics. En les negociacions amb les 
televisions posteriors a aquests Jocs es va incloure com a valor qualitatiu important a l’hora de concedir els drets televisius 
dels Jocs a un operador determinat el compromís de les televisions amb els aspectes esmentats.

Totes les qüestions tractades no fan altra cosa que destacar que alguns discursos escapen del control dels organitzadors dels 
Jocs. Aquest fenomen revela la necessitat de continuar mostrant de quina manera les diferents televisions adapten el senyal 
institucional i el seu paper com a intermediaris entre els Jocs Olímpics i les audiències. En l’estudi es va observar que els co-
mentaristes dels Jocs actuen sovint com a intèrprets, observadors i, fins i tot, àrbitres d’aquest megaesdeveniment (Moragas, 
Rivenburgh i Larson 1995, 245-247). Un altre aspecte destacat relacionat amb les audiències és de quina manera l’emissió en 
directe i l’emoció transmesa, així com l’interès per unes poques estrelles esportives universals, juntament amb l’atracció dels 
públics pels protagonistes locals de cada país, s’erigeixen, per a les diferents televisions, en els afegitons principals a l’hora 
d’aconseguir grans audiències sostingudes dels Jocs Olímpics.

102

Les cerimònies olímpiques de Barcelona’92: el gran bufet de les imatges mediàtiques
Núria Garcia
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L’Olimpíada Cultural de Barcelona el 1992. 
Llums i ombres. Lliçons per al futur19

Miquel de Moragas 
Catedràtic de Teoria de la Comunicació; Fundador i director del CEO-UAB, 1989-2009

Breu introducció històrica. Quin programa cultural proposeu?
La idea d’organitzar els Jocs Olímpics del 1992 a Barcelona té l’origen el 1979 amb les primeres converses entre Narcís Ser-
ra, llavors alcalde de Barcelona, i Juan Antonio Samaranch, llavors ambaixador d’Espanya a Moscou. Aquestes converses es 
van formalitzar el 1982, quan Samaranch ja era president del Comitè Internacional Olímpic (juliol del 1980) i Narcís Serra va 
ser nomenat nou ministre de Defensa d’Espanya al Govern Socialista de Felipe González. Pasqual Maragall (també socialis-
ta), elegit alcalde de Barcelona el 1983, va prendre amb entusiasme el lideratge del projecte. Els treballs de candidatura van 
començar immediatament després, el 1984, i van culminar a l’octubre del 1986 a Lausana amb la cèlebre frase de Samaranch: 
“A la Ville de… Barcelona” (Moragas i Botella 2002). 

El dossier de candidatura incloïa una atrevida resposta a la pregunta número 13 del qüestionari del Comitè Internacional Olímpic: 
quin programa cultural proposeu? La resposta de la candidatura de Barcelona a aquesta pregunta tenia, en el fons, un argument 
principal: farem més i millor que ningú, i per aconseguir-ho organitzarem una veritable “Olimpíada”, de quatre anys de durada. 

Després no totes les promeses es van poder complir, la qual cosa va posar en evidència que la programació cultural, com en 
general els programes de política cultural, no permet improvisacions, sinó que exigeix solucions d’una gran complexitat, im-
possibles d’afrontar sense la reflexió teòrica i la planificació necessàries, i sense el compromís dels múltiples actors implicats. 

Per què parlar el 2010, tants anys després, de l’Olimpíada Cultural de Barcelona? Proposem parlar d’això per dos motius. En 
primer lloc, en benefici del Moviment Olímpic, per descobrir, en aquella experiència del passat, algunes lliçons per al futur 
de les olimpíades culturals i de la política cultural olímpica en general. En segon lloc, en benefici de Barcelona i Catalunya, 
per repensar, d’una manera crítica, les pròpies polítiques culturals aprofitant l’experiència única d’haver organitzat un dels 
principals esdeveniments mundials del nostre temps. 

Barcelona’92: èxit global. Llums i ombres de l’Olimpíada Cultural
Els Jocs de Barcelona van merèixer una valoració molt positiva dels actors més diversos, no tan sols del president Samaranch 
quan va clausurar els Jocs amb la cèlebre expressió “Els millors Jocs de la història”, o dels representants de les federacions 

19. Una primera versió d’aquest capítol es va presentar com a ponència al simposi “Olympic Arts and Culture Festivals: Recent Experiences and Future 
Design”, celebrat a la Universitat de Chicago al juny del 2008.
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esportives internacionals i dels comitès olímpics nacionals, sinó, de manera més general, de nombrosos actors independents, 
entre els quals hi havia la premsa i la radiodifusió internacional, com consta a diversos estudis acadèmics (Moragas i Botella 
1995; Kennett i Moragas 2006, 177-195; Moragas 2004, 225-234). 

Les claus de l’èxit de Barcelona’92 s’han de buscar en els múltiples efectes derivats dels Jocs: la renovació urbanística de la 
ciutat, l’economia, la implicació social de la ciutadania, les instal·lacions i els resultats esportius, els impactes comunicatius 
davant els mitjans internacionals i els efectes consegüents a mitjà termini en la consolidació de la indústria turística, etc. 

En el context d’aquest èxit global, l’Olimpíada Cultural s’observa com un conjunt de llums (múltiples activitats, algunes de 
les quals d’una gran qualitat) i ombres (acoblament difícil dins l’organització central de l’esdeveniment), i una important 
aportació al projecte: el valor afegit que va significar plantejar-la al dossier de candidatura. Més tard, com veurem, el veritable 
programa cultural olímpic de Barcelona’92 es va desenvolupar fora del marc estricte de l’Olimpíada Cultural, en l’organitza-
ció dels principals festivals i rituals de l’Olimpisme.

L’Olimpíada Cultural en el context de la política cultural de la ciutat
Per interpretar l’Olimpíada Cultural de Barcelona cal fer referència a la importància que va tenir l’Administració pública en el 
model d’organització olímpica de Barcelona’92 (Botella 2006, 139-148). Més encara, també cal tenir en compte que a Europa, i 
molt especialment a Catalunya, l’Administració pública té un paper decisiu en l’àmbit cultural, tant pel que fa a les infraestruc-
tures (teatres, auditoris, museus) com a la gestió cultural (consorcis, festivals, etc.), amb una iniciativa privada molt pendent i 
dependent de les subvencions. Les fundacions privades, sobretot les fundacions culturals de les entitats bancàries, van tenir un 
protagonisme únicament visible al final de l’Olimpíada Cultural, coincidint amb la celebració del Festival Olímpic de les Arts.

El període de preparació i celebració dels Jocs va coincidir amb nombroses campanyes electorals20 i també amb un període 
de gran confrontació política, sobretot evident en el terreny de la cultura, entre l’Ajuntament de Barcelona (partit socialista) 
i el Govern de Catalunya (partit nacionalista català), una confrontació que es va expressar ideològicament en el binomi “na-
cionalisme / municipalisme cosmopolita”.

L’any 1985 van fracassar alguns intents de “pacte cultural”21 per consensuar la política cultural de Barcelona i Catalunya en 
matèria d’infraestructura museística, equipaments de teatre i música, biblioteques, programa de normalització lingüística, etc. 
El 1986, el llavors conseller de Cultura català (nacionalista català), Max Cahner, va escriure al diari Avui (Cahner 1986) sobre 
la inconveniència que el projecte marc de l’Olimpíada Cultural presentat per la candidatura s’hagués confiat exclusivament a 
persones de l’entorn socialista afins a Pasqual Maragall.

A diferència del que va passar en altres aspectes de l’organització dels Jocs, l’Administració espanyola va tenir un protagonis-
me més aviat petit a l’Olimpíada Cultural. El 1992 l’Estat espanyol tenia altres plataformes importants de projecció cultural: 
la celebració del 5è centenari del descobriment d’Amèrica i l’Exposició Universal de Sevilla. Pel que fa als Jocs de Barcelo-
na, la representació simbòlica de l’Estat es va centrar en la presència i la representació del rei Joan Carles i, en general, de la 
família reial, tant a les competicions com a les cerimònies.

20. Des de la nominació de Barcelona com a seu de la XXV Olimpíada (18 d’octubre de 1986) fins al 1992, any dels Jocs, només hi ha un any (1990) sen-
se eleccions. Tot aquest període coincideix amb una gran rivalitat entre la presidència de la Generalitat de Jordi Pujol (nacionalista català) (1980-1983) i 
l’alcaldia de Barcelona de Pasqual Maragall (socialista) (1982-1997).

21. El 1985 el conseller català de cultura (Joan Rigol) ja havia proposat un “pacte cultural” entre les diferents administracions amb competències en el terreny 
cultural. Però aquest procés va acabar aquell mateix any amb la dimissió del conseller esmentat. El diari El País va atribuir aquesta dimissió a la impossibilitat 
d’avançar en el pacte: “Un dels motius fonamentals de la dimissió de Rigol ha estat l’atac protagonitzat des de Convergència (nacionalista) contra la seva política 
d’obertura a l’oposició, qualificada de prosocialista, i contra el pacte cultural que ha negociat” (El País, 12 de desembre de 1985).

L’Olimpíada Cultural de Barcelona el 1992. Llums i ombres. Lliçons per al futur 
Miquel de Moragas
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Tot això va afectar l’Olimpíada Cultural, que finalment va quedar al marge dels grans pactes i del consens general entre administra-
cions i institucions socials per organitzar els Jocs, com una activitat menor en el context del gran esdeveniment que es preparava.

El model organitzatiu: l’Olimpíada Cultural separada del comitè organitzador dels Jocs
El primer organigrama del Comitè Organitzador Olímpic de Barcelona 1992 (COOB’92) incloïa dins l’estructura la Divisió 
de Cultura, responsable de gestionar el projecte cultural, amb un pressupost inicial de 3.500 milions de pessetes. Els actes del 
pòrtic cultural a l’Olimpíada (recepció de la bandera olímpica, inauguració de l’exposició sobre Barcelona’92 a la tardor del 
1988) encara els va organitzar aquesta Divisió de Cultura, tot i que, segons la premsa, amb poc èxit de públic i de participació 
d’artistes.

Al cap de pocs dies es va aprovar la segregació de l’Olimpíada Cultural de l’organització del COOB’92, i es va constituir 
Olimpíada Cultural Societat Anònima (OCSA), amb capital aportat pel mateix comitè organitzador, però amb administració, 
locals i organització separats (COOB’92 1993, vol. 2, 78).

Així doncs, la Divisió Cultural del COOB’92 va tenir una vida ben curta. No com la de la Divisió de Comunicació, que a 
partir d’aquell moment va assumir les màximes responsabilitats culturals dins l’organització olímpica, ja que era la respon-
sable de tots els processos que implicaven producció simbòlica: el disseny i la imatge dels Jocs, els relleus de la torxa i les 
cerimònies d’inauguració i de clausura.

La història d’OCSA, a diferència del COOB’92, es va veure afectada per diversos canvis de direcció, amb el rerefons de tres 
problemes principals: 

• El finançament i el programa de patrocini d’OCSA, diferenciada del finançament dels Jocs.

• La dificultat a l’hora d’inserir el programa cultural en l’organització dels Jocs (tant per part dels actors culturals com per 
part dels organitzadors olímpics).

• La dificultat d’aconseguir el consens entre els actors polítics implicats en el sector cultural.

El model proposat: l’Olimpíada de quatre anys de durada
El programa cultural de la candidatura de Barcelona proposava oferir “més que ningú”, i va adoptar el format temporal de 
quatre anys de durada de l’Olimpíada, de manera que es distingia d’organitzadors anteriors i d’altres candidatures que havien 
centrat l’oferta cultural en activitats culturals concentrades, majoritàriament, el mateix any de la celebració dels Jocs.

Aquest pla implicava la tematització anual —1989, any de l’esport; 1990, any de les arts; 1991, any del futur—, així com la 
inclusió d’un pòrtic cultural (1988) i la proposta d’un període més intens d’activitats els últims mesos, davant la proximitat 
dels Jocs, amb el títol de Festival Olímpic de les Arts (1992).

Aquest criteri tematicotemporal es completava amb la proposta d’organitzar cada any els Festivals de Tardor, amb un gran 
programa d’activitats culturals del màxim nivell, seguint el model de les polítiques culturals d’algunes grans capitals europe-
es, com ara Berlín i París, que concentren l’oferta cultural d’excel·lència en aquesta temporada del any.

Tot aquest programa s’inspirava en els principis d’un nou “ideari” de la programació cultural que es proposava com a signe dis-
tintiu de Barcelona: creativa, renovadora, amb poques concessions a la mercantilització de l’art, veritablement cosmopolita, etc. 
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A tot això cal afegir alguns objectius de política cultural de gran abast que van resultar inassolibles durant el breu període de 
temps que anava de l’inici de l’Olimpíada a la clausura dels Jocs. L’Olimpíada va esdevenir massa curta per assolir aquests 
objectius. N’hi ha alguns que es van fer realitat anys després, però altres continuen encara pendents a l’agenda cultural 
catalana del 2010. 

Els Festivals de Tardor
Una de les apostes principals de l’Olimpíada Cultural va ser l’organització d’un conjunt d’activitats artístiques, musicals i te-
atrals concentrades en una mateixa època de l’any (la tardor). El Festival Olímpic de les Arts, ja el 1992, va ser la culminació 
d’aquests programes en dates més pròximes a la celebració dels Jocs.

Segons la documentació interna de l’Olimpíada Cultural (Olimpíada Cultural 1988b), els Festivals de Tardor havien de ser 
el marc per desenvolupar les “propostes de programació en els àmbits de la música i les arts escèniques, en col·laboració 
amb les administracions públiques, els festivals de música i teatre preexistents […] amb la finalitat d’oferir a la capital 
catalana un inici de temporada coherent i brillant, amb projecció nacional i internacional, en els camps del teatre, la dansa, 
la música, l’òpera, etc.”. Es proposava la “implicació de tots els agents actius del panorama artístic local i la realització de 
projectes realment internacionals i de gran abast, amb els creadors més significatius de cada moment”.

L’any 1990, per exemple, el Festival de Tardor tenia cinc subprogrames:

1. Els teatres del festival (amb una oferta de 36 espectacles).

2. Dansa (amb una oferta de 8 espectacles).

3. Música (amb una oferta de 20 espectacles).

4. Espectacles de format envelat (amb una oferta de 16 espectacles).

5. Exposicions (4 exposicions fotogràfiques).

Segons la informació publicada a la memòria oficial de Barcelona’92, no va ser fins al juliol del 1991 que l’Ajuntament de 
Barcelona, la Conselleria de Cultura de la Generalitat i Olimpíada Cultural, SA (OCSA) van aconseguir signar un acord per 
organitzar els Festivals de Tardor, quan ja s’havien celebrat els dos primers del 1989 i del 1990 (COOB’92 1993, vol. 2, 364).

El Festival Olímpic de les Arts (estiu del 1992) 

L’Olimpíada Cultural va culminar amb l’organització del Festival Olímpic de les Arts, amb una mica més de 200 activitats, 
des de l’abril fins a l’agost del 1992 (COOB’92 1993, vol. 4, 323), que seguia, d’alguna manera, el mateix esquema dels 
Festivals de Tardor, encara que amb una implicació més gran de diverses entitats privades (fundacions bancàries), d’acord 
amb l’estructura següent

L’Olimpíada Cultural de Barcelona el 1992. Llums i ombres. Lliçons per al futur 
Miquel de Moragas
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Festival Olímpic de les Arts. Juny a agost de 1992. Tipología d’activitats

ÀREES APLICACIONS

Música
Concerts (clàssica i popular)
Òpera

Dansa Nombroses actuacions, amb participació dels principals 
grups locals

Teatre Grups locals, també d’internacionals

Exposicions 
Olimpisme (no es va celebrar)*
Tecnologies, vida, disseny, etc.
Art: medieval i contemporani

Manifestacions folklòriques Sardanes, castells

Festes populars Revetlla de Sant Joan

Accions culturals a la Villa Olímpica No complert

Diversos 
Filatèlica

Premis Barcelona

ESCENARIS ACTORS DE REFERÈNCIA
Grans infraestructures culturals renovades  
(no complert) 

Espais oberts (emblemàtics) de la ciutat 

Espais de reconeixement internacional 
(referents turístics) 

Espais olímpics (exclosos per a l’OC)

Catalans universals: músics, pintors, arquitectes, escultors 
(Gaudí, Miró, etc.) 

Artistes internacionals de fama mundial 

TEMÀTIQUES PRIVILEGIADES TEMÀTIQUES ABSENTS

Art i esports

Medi ambient

Avantguardes de l’art

Disseny

Olimpisme

Política

Ciència

Font: COOB’92 1993.

(*) L’exposició commemorativa de la XXV Olimpíada de l’època moderna s’huria d’haver titulat “Història de l’Olimpisme des dels seus orígens fins als 
nostres dies”.
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Economia i finançament
El pressupost inicial previst pel comitè organitzador per a l’Olimpíada Cultural era de 3.500 milions de pessetes. Per comple-
tar aquest pressupost, l’Olimpíada Cultural tenia altres fonts de finançament complementari: els ingressos per venda d’entra-
des, per drets de televisió i per patrocini. Al final, l’aportació dels patrocinadors va ser limitada (1.633 milions de pessetes), 
i el finançament per drets de televisió, pràcticament inexistent. 

El pressupost final, sempre considerat insuficient pels organitzadors, va ser de 6.615 milions de pessetes, aportats en el 
59,3 % pel COOB’92, el 24,6 % per patrocinadors i el 15,9 % per recursos propis (sobretot entrades). (Vegeu la taula 1) 

Taula 1: Pressupost d’Olimpíada Cultural, SA (en millons de pessetes)

 1989 1990 1991 1992 Total

Ingressos
Contribucions de COOB’92, S.A. 910 850 1.240 925 3.925
Contribucions de patrocinadors 54 172 191 1.216 1.633
Altres 196 227 321 313 1.057
Total d’ingressos 1.160 1.249 1.752 2.454 6.615

Despeses
Despeses generals 310 277 285 356 1.228
Programades 1.307 1.048 954 2.078 5.387
Total de despeses 1.617 1.325 1.239 2.434 6.615

Font: COOB’92 1993, vol.2, 78-79

Els responsables de l’Olimpíada Cultural (Guevara 1992) van atribuir a les desavinences entre OCSA i el COOB’92 una de 
les causes principals de les seves dificultats econòmiques, sobretot la marginació del programa de patrocini olímpic, però 
també a l’increment de costos derivat de la necessitat de duplicar els serveis administratius (locals, personal, etc.). No obstant 
això, l’Olimpíada Cultural es va poder beneficiar dels privilegis fiscals que s’havien acordat per als organitzadors dels Jocs 
Olímpics i de l’Expo de Sevilla, que se celebrava el mateix any (Reial decret llei 7/1989).

Els patrocinadors olímpics (top sponsors) no es van manifestar interessats en el patrocini de les activitats culturals i, a més, 
van imposar les seves regles d’incompatibilitat per impedir que altres empreses poguessin finançar l’Olimpíada Cultural amb 
l’argument d’haver pagat prèviament els drets en exclusiva per a les seves respectives grans línies de productes. Així, l’Olim-
píada Cultural no es va poder beneficiar dels grans ingressos que a la dècada dels anys noranta van representar els drets de 
televisió i la implantació del programa de patrocini TOP (The Olympic Partners), iniciat a Seül el 1988. 

“Jo personalment —va declarar Pep Subirós, Conseller delegat d’Olimpíada Cultural S.A.— vaig tenir la ingenuïtat de pensar 
que podíem aconseguir mitjans econòmics per la nostra banda, però aquí ens vam trobar bloquejats per una sèrie de condiciona-

L’Olimpíada Cultural de Barcelona el 1992. Llums i ombres. Lliçons per al futur 
Miquel de Moragas
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ments del projecte olímpic […] Hem tingut els desavantatges d’estar estretament lligats al COOB, en el sentit que quan el COOB 
signava un acord d’exclusivitat això ens afectava a nosaltres, i al final els diners se’ls quedava el COOB” (Guevara 1992). 

Així, per exemple, a les publicacions del Festival Olímpic de les Arts únicament figuren com a patrocinadors l’Ajuntament de 
Barcelona, la Generalitat de Catalunya (el Govern català), la companyia aèria Iberia i uns pocs mitjans de comunicació locals.

Els objectius pendents
L’ambiciosa proposta d’una Olimpíada Cultural de quatre anys de durada, amb una oferta temàtica tan important i amb tants 
compromisos de fons per a la política cultural de la ciutat, va acabar amb diverses llacunes. 

Aquestes llacunes, segons el meu parer, tenen l’origen en una previsió deficient dels objectius assolibles i en les pretensions mal 
calculades, com si en matèria de planificació cultural n’hi hagués prou de moure’s a base d’intuïcions, sense les anàlisis de pros-
pectiva adequades. Aquest greu problema de la política cultural de Barcelona es va tornar a posar de manifest anys més tard en 
el desenvolupament d’un altre gran projecte cultural de la ciutat, el Fòrum Universal de les Cultures Barcelona’2004, amb unes 
promeses inicials que no es van veure ni satisfetes ni reconegudes. A Barcelona vam conèixer prou bé la duresa d’una pregunta 
reiterada: què és això de l’Olimpíada Cultural? I anys més tard: què és això del Fòrum Universal de les Cultures?

Entre els objectius previstos i no assolits, en podem identificar els següents:

• Reduir el dèficit històric (heretat del franquisme) de les infraestructures culturals.

• Revitalitzar el mecenatge cultural.

• Formar una nova massa crítica d’actors i artistes.

• Fomentar la creativitat i la innovació cultural. 

• Promoure els grups locals a escala internacional.

• Coordinar l’activitat cultural de les diferents administracions públiques.

Es tracta d’objectius, pretensions, difícils de dur a terme. Com a exemple de pretensió exagerada podem esmentar el cas dels 
premis Barcelona de l’Olimpíada Cultural, destinats a “cobrir les matèries que no figuren al repertori dels Nobel […] i que 
[…] tindran la projecció i el suport de les xarxes de comunicació que als dos hemisferis asseguren la cobertura informativa 
més completa” (COOB’92 1986a, 49). La veritat és que els premis Barcelona van tenir poca repercussió internacional, ex-
cepte en el cas dels mitjans de comunicació més pròxims a les persones premiades. 

Més transcendent va ser la imprevisió respecte dels impactes de l’Olimpíada Cultural a les infraestructures culturals de Bar-
celona (llavors clarament deficitàries). Inicialment es va pensar que amb la cultura passaria una cosa semblat al que sí que 
va passar, efectivament, en el cas de l’urbanisme: que els Jocs van contribuir a recuperar el dèficit de Barcelona heretat del 
franquisme en impulsar l’acceleració de la construcció d’equipaments.

Es va creure que els Jocs constituirien l’oportunitat per accelerar la construcció de les infraestructures culturals necessàri-
es, com ara l’Auditori de Música, el Museu d’Art Contemporani i la renovació del Museu d’Art de Catalunya a Montjuïc 
(Guevara 1992).

En canvi, la realitat va ser molt diferent: totes aquestes infraestructures es van inaugurar alguns anys després dels Jocs. 
L’Auditori de Música es va inaugurar el 1999, i el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), el 1995; per la seva 
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banda, el Museu d’Art de Catalunya a Montjuïc es va remodelar el 1990, i la seva gran sala oval es va utilitzar per a diferents 
protocols olímpics el 1992. No obstant això, la seva gran col·lecció d’art romànic no es va inaugurar fins al 1995.

Un altre dels grans objectius de l’Olimpíada Cultural era la continuïtat dels Festivals de Tardor després dels Jocs Olímpics, 
mantenint l’àmplia cooperació institucional de les administracions públiques en aquest terreny. 

Els Festivals de Tardor no van tenir continuïtat. Els temps de planificació i gestió en matèria de política cultural es van manifestar 
encara més lents que els temps necessaris per construir les infraestructures urbanístiques, de telecomunicacions o de carreteres. 

Interpretació cultural de la separació entre OCSA i el COOB’92 
La separació entre OCSA i el COOB’92 no va tenir únicament importants conseqüències econòmiques i administratives, 
sinó que també va tenir importants conseqüències culturals. La primera, al meu parer, va ser l’allunyament progressiu de 
l’Olimpíada Cultural dels referents simbòlics i rituals de l’Olimpisme. És cert que l’Olimpíada Cultural havia començat amb 
l’organització d’una exposició sobre l’esport, però no és menys cert que finalment va desaparèixer de la programació una de 
les activitats principals previstes per al Festival Olímpic de les Arts el 1992: una gran exposició sobre l’Olimpisme i els seus 
cent anys d’història.

Això no vol pas dir que els Jocs de Barcelona no tinguessin un programa cultural olímpic, sinó que el programa cultural olím-
pic es va desenvolupar fora de l’Olimpíada Cultural. El programa cultural olímpic és a les cerimònies, els rituals i el disseny 
de la comunicació i la imatge dels Jocs. Però l’Olimpíada Cultural va quedar expressament al marge d’aquestes grans accions 
culturals i de comunicació.

Causes culturals de la separació? Amb el pas del temps, i després d’eliminar els aspectes més conjunturals i personals, es pot 
afirmar que la causa de la separació va tenir l’origen en les diferències entre les lògiques de planificació, producció i tempo-
ralització de les activitats entre els organitzadors culturals i els organitzadors olímpics. 

Els organitzadors olímpics es van voler desvincular de la complexitat i la improvisació que atribuïen al debat cultural, en el 
context abans ressenyat de rivalitats polítiques. La precisió que exigeix l’organització olímpica, que treballa amb una data 
fixa, es va considerar incompatible amb les maneres de fer dels organitzadors culturals. Al seu torn, els organitzadors cultu-
rals, una mica displicents amb els organitzadors olímpics o esportius, van preferir mantenir-hi les distàncies.

També va influir en aquestes diferències la percepció des del COOB’92 que l’Olimpíada Cultural no deixava de ser una 
activitat complementària, prescindible amb vista a obtenir l’èxit dels Jocs. Pitjor sort va tenir, cal recordar-ho, el programa 
d’educació olímpica, possiblement la principal llacuna dins la memòria i el llegat de Barcelona’92.

La imatge corporativa de l’Olimpíada Cultural
Un altre dels problemes de l’Olimpíada Cultural de Barcelona’92 va consistir, precisament, en una política de comunicació i 
imatge erràtica. Això va poder determinar, fins i tot, un judici injustament negatiu respecte del conjunt d’activitats desplega-
des per l’Olimpíada Cultural.

L’ampliació de l’activitat a quatre anys i una gran diversitat de formats van presentar una imatge corporativa excessivament 
fragmentada, començant per l’heterogeneïtat a l’hora d’anomenar els referents: Olimpíada Cultural, Festival de Tardor, Fes-
tival Olímpic de les Arts. Altres activitats organitzades per OCSA no es van identificar adequadament. 

L’Olimpíada Cultural de Barcelona el 1992. Llums i ombres. Lliçons per al futur 
Miquel de Moragas
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Però no va ser únicament la denominació (tan important a la comunicació actual) el que va poder diluir la imatge d’OCSA, 
sinó també la inadequació dels seus identificadors icònics. OCSA es va dotar de dos logotips diferents durant el període de 
desenvolupament. Al començament es va utilitzar un logotip d’inspiració institucional que s’associava a la imatge general de 
l’Olimpíada d’una manera semblant a com s’identificaven els patrocinadors. Però aquest logotip es va substituir al febrer del 
1992 per una nova imatge de simbologia menys institucional, coincidint amb la presentació del Festival Olímpic de les Arts. 
El nou disseny va ser el motiu principal d’una campanya publicitària del Festival que relacionava el ram de flors de la nova 
imatge amb l’esperit de diversitat cultural, diàleg i fraternitat propi de l’Olimpíada.

OCSA també es va dotar d’una mascota pròpia (Nosi) que havia de conviure amb el Cobi. Aquesta mascota (també disseny 
de Mariscal), amb un significat difícil de relacionar amb el programa cultural, amb prou feines es va utilitzar en la imatge 
corporativa de l’Olimpíada Cultural i les seves activitats.

Imatge corporativa de l’Olimpíada Cultural, Barcelona 92

1989 - 1992
Disseny: J. M. Trias

1992
Disseny: Leopoldo Pomés

Mascota (Nosi)
Disseny: Mariscal
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Conclusions. Algunes lliçons amb vista al futur 
Com a primera conclusió d’aquestes reflexions, m’agradaria destacar que la programació de l’activitat cultural s’ha de con-
siderar una tasca tan complexa com la programació de la logística, l’economia, la tecnologia i la planificació urbana. Els 
escassos resultats de l’Olimpíada Cultural de Barcelona’92, en contrast amb l’èxit d’altres aspectes d’aquella organització, 
es deuen, en part, al minso debat preparatori sobre el contingut i l’especificitat de l’Olimpíada Cultural en el marc dels Jocs 
i de la política cultural de la ciutat.

Els responsables culturals de la ciutat olímpica no haurien d’ignorar la importància “cultural” del fenomen olímpic en ell 
mateix. S’ha de superar la idea que l’únic punt de contacte, o el principal, entre l’Olimpisme i la cultura són les arts aplicades 
a l’esport. L’Olimpisme i els Jocs són un fenomen cultural. La cultura no és un valor afegit als Jocs, n’és el valor bàsic.

Un dels problemes principals de planificació dels programes culturals dels Jocs, com en general dels grans esdeveniments, 
consisteix a identificar correctament els destinataris, clarament diferenciats: la població local, els visitants (els turistes) i els 
components de la mateixa organització (col·loquialment, la “família olímpica”). L’experiència ha demostrat que el públic 
objectiu principal de la programació cultural són els ciutadans i les ciutadanes de la ciutat organitzadora, tot i tenir en compte 
que l’esdeveniment es desenvolupa en el marc internacional.

Les Olimpíades culturals han de saber combinar dos plantejaments aparentment oposats: la necessitat d’integrar el seu pro-
grama en el calendari anual de la política cultural de la ciutat (festival de tardor, d’estiu, etc.) i l’excepcionalitat de l’esdeve-
niment. Aquesta excepcionalitat és la internacionalització. Les Olimpíades culturals s’han d’integrar en el programa anual de 
la ciutat organitzadora, però també l’han de superar, en incorporar a la seva lògica tant la dimensió mundial com la dimensió 
esportiva de l’esdeveniment. 

Les Olimpíades culturals s’han de comprometre amb els grans reptes culturals del nostre temps, com ara la diversitat, el 
desenvolupament sostenible i la cooperació, i no únicament amb l’excel·lència com a valor principal associat a l’Olimpisme.

Les Olimpíades culturals s’han de concebre pensant en el llegat general dels Jocs. És legítim, per exemple, pensar a utilitzar-
les com a pretext per corregir els dèficits de les infraestructures culturals de la ciutat olímpica. Però el llegat també s’ha de 
plantejar en termes immaterials: no tan sols com una oportunitat per promocionar la pròpia imatge a escala mundial, sinó 
també com una oportunitat per promoure la participació de la comunitat local en el debat internacional sobre la cultura.

Els Jocs de Barcelona van deixar un important llegat cultural, però aquest llegat es va originar, sobretot, a les àrees més direc-
tament relacionades amb la celebració dels Jocs, singularment les cerimònies, el relleu de la torxa olímpica, la celebració i la 
convivència als carrers, i la festa a l’estadi, allà on l’Olimpisme és, veritablement, un gran fenomen cultural.

L’Olimpíada Cultural de Barcelona el 1992. Llums i ombres. Lliçons per al futur 
Miquel de Moragas
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Conèixer la Barcelona olímpica: preservació i accés 
a la memòria dels Jocs Olímpics de Barcelona’92 a 
través de les fonts documentals
Berta Cerezuela 
Responsable de projectes i del Servei de Documentació del CEO-UAB

1. Introducció
Els esdeveniments esportius en general, i els Jocs Olímpics en particular, es caracteritzen, entre altres aspectes, perquè duren 
poc (Shone i Parry 2001), però tenen un impacte que es pot allargar dècades i ser de vital importància per als organitzadors i 
per a la comunitat d’acollida. L’organització d’uns Jocs Olímpics pot deixar a la comunitat noves instal·lacions esportives i 
infraestructures de comunicació, beneficis econòmics i un augment de la pràctica esportiva, però també hi deixa un saber fer 
entre tots aquells —tant persones com entitats— que hi han participat activament. De l’organització d’uns Jocs, altres orga-
nitzadors d’esdeveniments en poden extreure bones pràctiques, en particular futures edicions dels Jocs Olímpics, i finalment, 
però no menys important, els Jocs es converteixen en un element de la història i en un objecte d’investigació acadèmica. 

Els comitès organitzadors, del conjunt d’actors que participen en l’organització i l’execució d’uns Jocs, són un dels principals 
productors de documentació olímpica a causa de la prolífica quantitat d’informació que generen durant les diferents fases de 
l’esdeveniment. A més, pel fet de convertir-se en objecte d’investigació universitària, els Jocs generen una àmplia varietat de 
documents acadèmics. Fruit de tot plegat, trobem una gran diversitat de documents pel que fa a tipologia, format i tema que 
tracten sobre una edició dels Jocs Olímpics. 

Al llarg de la història olímpica hi ha pocs exemples de bones pràctiques en la gestió i la preservació dels documents esmen-
tats, i encara menys si es tracta d’iniciatives d’accés coordinat i global a documentació generada sobre uns Jocs. Trobem 
arxius ubicats en biblioteques universitàries, centres d’investigació, arxius nacionals i municipals, i museus o fundacions que 
tendeixen a treballar aïlladament pel que fa a la col·lecció olímpica. Des dels Jocs de Sydney 2000, i coincidint amb la posada 
en marxa dels programes de gestió del coneixement del Comitè Internacional Olímpic (CIO), s’observen millores en la gestió 
de la informació principalment pel que fa a l’organització i el seguiment dels Jocs. 

Amb aquest capítol volem contribuir a la reflexió sobre la importància de la gestió estratègica de la informació i el coneixement 
sobre els Jocs Olímpics com a esdeveniment esportiu que se celebra en una ciutat però que té un abast global i multidimensional, 
centrant-nos en els Jocs Olímpics de Barcelona’92. En primer lloc, s’analitzen els Jocs Olímpics des d’una perspectiva docu-
mental i es descriu la tipologia de documents que genera l’esdeveniment. En segon lloc, es contextualitza l’esdeveniment en 
el marc de les iniciatives de gestió del coneixement i la preservació de la memòria olímpica que promou el CIO. Finalment, es 
descriu el fons documental generat sobre els Jocs Olímpics de Barcelona’92 i com s’ha gestionat al llarg d’aquests divuit anys.
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2. Gestió de la informació als Jocs Olímpics
Els Jocs Olímpics es consideren el gran esdeveniment esportiu per excel·lència, i com a tal, a l’hora de planificar-ne l’estra-
tègia d’informació i la documentació s’han de tenir molt presents la temporalitat, la complexitat organitzativa i la necessitat 
d’atenció al públic. Aquesta estratègia d’informació ve condicionada per les característiques de l’actor principal de l’orga-
nització dels Jocs, el comitè organitzador: es tracta d’una entitat temporal creada únicament amb l’objectiu d’organitzar 
l’esdeveniment i amb una complexitat organitzativa en evolució constant (Cerezuela 2003). 

Així mateix, l’organització d’uns Jocs passa per diferents fases —candidatura, planificació o organització, execució i tanca-
ment—, i l’estratègia definida per a l’esdeveniment ha de preveure les necessitats d’informació de l’organització i dels agents 
externs a l’esdeveniment (patrocinadors, mitjans de comunicació, públic en general), i dissenyar els sistemes d’informació 
tenint en compte les necessitats específiques per a cada fase. Per a un esdeveniment que dura 15 dies, el procés comença apro-
ximadament 11 anys abans que se celebri, amb la preparació i la presentació de la candidatura al CIO. Durant els 6 anys previs 
als Jocs, des del moment de la nominació fins al dia de la cerimònia d’inauguració, es duen a terme les fases de planificació i 
organització. Els 15 dies de celebració dels Jocs corresponen a la implementació de l’esdeveniment, i més endavant hi ha la 
fase de tancament, liquidació i anàlisi dels impactes dels Jocs. 

Durant les diferents fases de l’esdeveniment, el nombre de treballadors varia, i experimenta un augment exponencial a la fase 
prèvia immediata a la celebració i durant la celebració pròpiament dita. D’una manera semblant, la quantitat d’informació 
generada pot arribar a uns nivells molt alts en un període de temps molt breu. Per exemple, al juny del 1999, un any abans de 
la celebració dels Jocs de Sydney 2000, es va introduir en el sistema d’informació un nombre aproximat de 2.000 documents, 
mentre que al juny del 2000 aquesta xifra s’acostava als 5.000 (Rizakos 2001; Halbwirth 2001).

Els Jocs Olímpics generen un gran volum d’informació i documentació que es pot classificar en dues grans categories: informació i 
documentació derivada de la producció prolífica del comitè organitzador i d’altres institucions implicades en l’organització de l’es-
deveniment, i bibliografia generada a través d’investigacions independents dutes a terme principalment amb caràcter comparatiu. 

Aquesta informació i documentació consisteix en material d’arxiu com ara documentació administrativa, informes tècnics 
i d’impacte, revistes, material audiovisual, fotografies, mapes, així com material electrònic com ara còpies del lloc web de 
l’esdeveniment, sistemes de la Intranet, sistemes de gestió de resultats, sistemes d’informació al públic, sistemes d’informa-
ció als mitjans de comunicació, etc.

Des del punt de vista del destinatari i la restricció de l’ús de la informació i la documentació, trobem informació adreçada 
exclusivament al personal de l’entitat organitzadora, informació adreçada a col·laboradors o institucions involucrades en 
l’organització de l’esdeveniment i informació adreçada al públic en general.

Temàticament, la informació pot incloure els aspectes següents: la candidatura, l’organització o el model de gestió, l’impacte 
econòmic i el finançament, canvis urbanístics, d’infraestructures i d’instal·lacions necessaris per dur a terme l’esdeveniment, 
el marc polític relacionat amb l’organització, la participació dels mitjans de comunicació, la tecnologia utilitzada, el simbo-
lisme i els actes o els aspectes culturals, la imatge i el disseny, atletes i resultats esportius, la participació social, etc.

3. Memòria olímpica i transferència de coneixement 
La importància de la informació i la documentació generada al voltant d’uns Jocs Olímpics es pot analitzar des de dues pers-
pectives diferents: com una part de la gestió corporativa de l’esdeveniment i el seu ús a l’hora de crear sistemes d’informació 
i atenció al públic, i des de la perspectiva de l’ús posterior a la celebració de l’esdeveniment. Aquest text se centrarà en la 
segona d’aquestes perspectives.

Conèixer la Barcelona olímpica
Berta Cerezuela
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La informació i la documentació esmentades constitueixen el principal component intel·lectual del llegat de l’esdeveniment esportiu 
per a la comunitat en general basant-nos en tres arguments. En primer lloc, capitalitza el coneixement ja existent a les organitza-
cions, és a dir, el know-how o saber fer de les persones involucrades en l’organització de l’esdeveniment. Aquest saber fer es pot 
trobar a l’arxiu de l’esdeveniment o a través d’altres eines pròpies de la gestió del coneixement. En segon lloc, els Jocs Olímpics es 
converteixen en fets històrics, entren a formar part de la història local de la ciutat seu. La informació i la documentació generades 
per l’esdeveniment esdevenen un material molt valuós per als investigadors. I en tercer lloc, aquesta informació i documentació té 
un valor molt important amb vista a l’organització de les pròximes edicions dels Jocs Olímpics i altres esdeveniments esportius de 
característiques semblants, ja que evita que els comitès organitzadors de pròximes edicions hagin de partir de zero. 

Malgrat la rellevància que pot tenir una gestió correcta d’aquesta informació i documentació durant les diferents fases de 
l’esdeveniment i la seva conservació una vegada acabat, històricament els comitès organitzadors han atribuït poca importàn-
cia a la gestió de la informació i dels arxius. Com a exemple, un any abans que se celebressin els Jocs Olímpics d’Atlanta’96 
únicament hi havia un arxivista que treballava al comitè organitzador, i amb recursos limitats (Cid 1995). Un altre exemple 
és el fet de no saber on és la documentació generada per 22 edicions dels Jocs Olímpics.

A l’última dècada, el CIO ha promogut dos tipus d’accions que tenen com a objectiu assegurar una gestió correcta de la infor-
mació i el coneixement d’aquesta informació per part dels comitès organitzadors. El primer grup d’accions inclou iniciatives 
per assegurar una gestió correcta de la informació i la documentació generades a les diferents fases de l’esdeveniment, i el 
segon tipus de programes se centra en la captura i la transferència de coneixement sobre l’organització dels Jocs.

El primer grup inclou una sèrie de pautes i eines per dur a terme la gestió documental que poden aplicar els comitès organit-
zadors, i l’obligació de preservar un arxiu documental una vegada acabats els Jocs. 

Tal com descriu Bianchi (2003), els comitès organitzadors reben unes pautes de gestió documental. A més d’aquestes mesures 
destinades a la gestió durant les fases de preparació i celebració de l’esdeveniment, des dels Jocs Olímpics de Pequín 2008 el 
contracte de la ciutat seu inclou la clàusula 25, que estableix que “el COJO ha d’assegurar que, tant durant el període anterior 
com posterior als Jocs, els arxius relacionats amb els Jocs es mantenen i es gestionen d’una forma segura, i el CIO ha de tenir 
accés lliure a aquests serveis”.

Complementant aquesta clàusula, l’apèndix L del contracte estableix que els comitès organitzadors han de lliurar al CIO un 
mínim de documents perquè es puguin incorporar al seu fons documental a través del Museu Olímpic de Lausana i del seu 
Centre d’Estudis Olímpics, “indiscutibles centres de coneixement olímpic” (Bianchi 2003, 357) que tenen com a missió pre-
servar la memòria del Moviment Olímpic. Aquesta col·lecció ha d’incloure tres exemplars de tots els objectes relacionats amb 
els Jocs, sis còpies de totes les publicacions i una còpia en format electrònic, una pel·lícula oficial i les fotografies de totes les 
competicions, que s’han de registrar a nom del CIO. 

Pel que fa a la gestió del coneixement sobre l’organització d’uns Jocs Olímpics, amb els Jocs de Sydney 2000 el CIO va ini-
ciar el programa Transferència de Coneixement Olímpic (TOK, de Transfer of Olympic Knowledge). Aquest programa va néi-
xer arran de la Recomanació 16 de la Comissió 2000 després d’identificar limitacions en l’accés a la informació i de recursos 
per fer el seguiment i el control de la preparació dels Jocs. L’objectiu d’aquest programa és “proporcionar assistència a futurs 
comitès organitzadors i oferir-los la informació general i exemples de pràctiques necessaris que els permetin desenvolupar i 
implementar la millor solució possible al seu entorn” (Felli 2003, 125). 

El programa TOK no es refereix únicament a la informació i la documentació, i, per tant, a l’arxiu resultant de l’esdeveni-
ment. Tracta del coneixement generat durant l’organització i la celebració de l’esdeveniment, i de quina manera aquest conei-
xement s’ha d’organitzar i gestionar a través d’instruments informàtics per tal que en puguin fer ús més endavant l’organit-
zació o altres comitès organitzadors. El programa TOK inclou diferents fonts per obtenir aquest coneixement: documentació, 
experiència personal i oferta de serveis.
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La documentació TOK consisteix principalment en guies i manuals revisats periòdicament que recullen de quina manera els 
diferents comitès organitzadors han aplicat els requisits establerts pel CIO a les diverses àrees funcionals. Aquestes guies es 
complementen amb informació i documentació més detallada sobre algunes de les àrees, com ara la base de dades d’imatges 
sobre operacions Visual TOK. Una vegada acabats els Jocs, el comitè organitzador té l’obligació de presentar al CIO una me-
mòria oficial que des de les últimes edicions dels Jocs té una estructura preestablerta basada en quatre àrees clau relacionades 
amb la candidatura, l’organització, la celebració de l’esdeveniment i el seu impacte. Aquestes pautes responen a la reclama-
ció per part dels estudiosos d’informació suficient per poder fer estudis comparatius (Felli 2003). La informació recollida i 
elaborada pel programa és gestionada pel CIO a través d’una extranet accessible a ciutats candidates i comitès organitzadors. 

Els comitès organitzadors tenen a la seva disposició una xarxa internacional d’experts sobre les diferents àrees funcionals de 
l’organització dels Jocs a la qual poden recórrer en cas de necessitat, així com una sèrie de seminaris i tallers. Així mateix, 
també participen en el Programa d’Observadors que s’organitza durant els Jocs, que els permet obtenir informació de pri-
mera mà sobre la preparació i les operacions durant la celebració de l’esdeveniment. Participen també en aquest programa 
membres de comitès olímpics nacionals, federacions internacionals i experts que fan una funció de revisió de les guies TOK. 
Finalment, una de les peces clau del programa és el debriefing dels Jocs, una sessió de tres o quatre dies que s’organitza els 
mesos posteriors a la finalització de l’esdeveniment i durant la qual el comitè organitzador en fa l’avaluació i estableix reco-
manacions per als comitès organitzadors dels Jocs següents. 

Per donar suport a la gestió del programa, al febrer del 2002 es va crear l’empresa Olympic Games Knowledge Services 
(OGKS), que, basant-se en la informació obtinguda a través del programa TOK, ofereix serveis a mida als comitès organit-
zadors i a altres organitzadors d’esdeveniments.

Aquestes mesures i programes s’apliquen des dels Jocs Olímpics de Sydney 2000 i, per tant, la gestió i l’accés a les fonts 
sobre edicions prèvies dels Jocs Olímpics continuen sent aspectes que requereixen anàlisi i reflexió, així com iniciatives do-
cumentals que promocionin la seva difusió. 

4. Fonts de coneixement sobre Barcelona’92
En el cas dels Jocs Olímpics de Barcelona’92, trobem una de les edicions pioneres a l’hora de posar en relleu la importància 
de la gestió de la documentació generada durant l’etapa d’activitat del Comitè Organitzador dels Jocs Olímpics, el COOB’92, 
i de la seva conservació una vegada acabat l’esdeveniment i dissolt el comitè, així com de la identificació i la difusió de fonts 
sobre la investigació de l’esdeveniment. 

4.1. La documentació generada pel COOB’92

Tal com descriu Cid (1995), l’any 1988 es va crear, com una part de l’estructura del comitè, el Departament de Documen-
tació. La unitat tenia assignat un doble objectiu: donar suport documental a les activitats del comitè; i reunir, organitzar i 
custodiar l’arxiu per facilitar l’elaboració de la memòria oficial i el seu ús posterior per part d’investigadors, altres ciutats 
organitzadores, etc. 

Prèviament a la celebració dels Jocs, des del COOB’92 i Barcelona Holding Olímpic, SA (HOLSA) —holding d’empreses 
responsables de la planificació urbanística i les infraestructures dels Jocs— es van dur a terme negociacions amb l’Ajunta-
ment de Barcelona pel que fa a la gestió i la conservació de la documentació textual, gràfica i fotogràfica generada directa-
ment per l’activitat del comitè, i es va establir que es dipositaria a l’Arxiu Municipal de Barcelona una vegada acabats els 
Jocs. L’Arxiu Municipal de Barcelona és una entitat pública que conserva, a més de la documentació generada per l’Admi-
nistració de la ciutat, fons institucionals resultants de l’organització de grans esdeveniments a la ciutat, com ara l’Exposició 
Universal del 1888 i l’Exposició Internacional del 1929. 

Conèixer la Barcelona olímpica
Berta Cerezuela
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Una altra de les accions que es va dur a terme des del COOB’92 va ser la creació d’una institució vinculada al llegat dels 
Jocs. Així, al febrer del 1993 es va constituir la Fundació Barcelona Olímpica, una institució que tenia com a finalitats, entre 
altres, difondre la realitat dels Jocs Olímpics de Barcelona, i custodiar i gestionar la documentació generada pel COOB’92. 
Cal destacar que des del 2007 la Fundació Barcelona Olímpica gestiona el Museu Olímpic i de l’Esport de Barcelona, una 
institució cultural dedicada a la difusió del fenomen olímpic i esportiu que ofereix un marc ideal per al desenvolupament i la 
promoció de les activitats vinculades a la memòria olímpica.

Pel que fa a l’arxiu generat pel COOB’92 i HOLSA, ja l’any 1993 es va fer una primera transferència de documentació a 
l’Arxiu Municipal per al seu tractament i conservació, i a la Fundació Barcelona Olímpica es va mantenir l’arxiu audiovisual 
i una part de la documentació textual, la que es va considerar que es podria consultar més sovint. Finalment, al març del 2007 
es va completar el procés de transferència i cessió definitiva del fons documental. 

El fons consisteix en més de 7.100 caixes-dossiers de documentació. Inclou documentació administrativa i mapes del 
COOB’92 i HOLSA, així com més de 200.000 fotografies que cobreixen des de la fase de candidatura fins a la dissolució del 
comitè. La documentació textual es va dipositar a l’Arxiu Municipal administratiu, i el fons fotogràfic, a la secció Arxiu Fo-
togràfic de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.22 El fons disponible a l’arxiu és d’accés lliure —una vegada acabats els 
treballs de tractament documental— i qualsevol persona el pot consultar, segons la legislació vigent i la normativa municipal, 
sol·licitant-ho prèviament per escrit. 

La Fundació Barcelona Olímpica continua sent dipositària d’un fons bibliogràfic d’aproximadament uns 1.000 documents 
editats pel comitè organitzador i altres institucions relacionades amb els Jocs de Barcelona’92. El fons està inventariat i es 
pot consultar sol·licitant-ho prèviament.

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a través del Centre d’Estudis Olímpics, té també un fons documental d’apro-
ximadament 1.500 obres editades pel comitè organitzador, incloent-hi informes tècnics, fullets i revistes, així com documen-
tació administrativa. Aquest fons s’ha catalogat a través del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya i és d’accés 
lliure (http://ccuc.cbuc.cat/).

Pel que fa a la documentació audiovisual resultant de la mateixa organització i celebració dels Jocs, inclou material sobre l’orga-
nització i la retransmissió de les proves esportives celebrades durant els quinze dies de l’esdeveniment. Aquest fons està dipositat 
principalment a dues institucions: la Fundació Barcelona Olímpica i la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV). 

L’organisme encarregat de la producció del senyal internacional dels Jocs Olímpics de Barcelona’92 va ser RTO’92 (Ràdio 
Televisió Olímpica), un organisme autònom al si del COOB’92. En el cas dels Jocs Paralímpics, va ser la primera edició 
d’aquests Jocs que va disposar de senyal propi, diferent del dels Jocs Olímpics, produït per la Corporació Catalana de Ràdio 
i Televisió (CCRTV). 

Aquest fons audiovisual inclou materials originals de la mateixa RTO’92, la CCRTV i altres broadcasters, així com cintes 
produïdes per tercers sobre els Jocs. La col·lecció sobre l’organització dels Jocs inclou més de 1.500 hores de vídeos insti-
tucionals, vídeos promocionals i documentals (per exemple, la transformació urbanística de la ciutat), programes i notícies 
de televisió i espots publicitaris dels patrocinadors, entre altres. La col·lecció sobre les proves esportives està formada 
per unes 5.000 hores de proves esportives dels Jocs Olímpics i 97 hores de continguts sobre els Jocs Paralímpics. Aquests 
continguts inclouen cerimònies d’obertura i de clausura, proves esportives i informatius i resums (18 hores). 

El fons audiovisual dels Jocs Olímpics està dipositat a la Fundació Barcelona Olímpica, mentre que el fons sobre els Jocs 
Paralímpics està integrat i conservat a la videoteca de TV3.

22. En el moment de redactar aquest text, l’arxiu fotogràfic encara no s’havia transferit des de la Fundació Barcelona Olímpica a l’Arxiu, ja que prèviament 
era objecte d’un procés de digitalització i indexació.
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4.2. Estudis de Barcelona’92 elaborats pel món acadèmic

No ens sorprèn que els Jocs Olímpics, com a fenomen esportiu global amb un impacte multidimensional a les ciutats seu, 
hagin despertat un interès creixent de les institucions acadèmiques, i que cada vegada hi hagi més centres dedicats a la inves-
tigació del fenomen i més investigadors universitaris o estudiosos que centren els seus treballs en l’anàlisi dels Jocs Olímpics, 
la qual cosa configura l’àmbit dels estudis olímpics internacionals.

El desenvolupament d’aquests estudis ha anat evolucionant a les edicions recents dels Jocs. Segons Moragas et al. (2005), 
els Jocs Olímpics de Seül’88 van donar un nou impuls a la participació de les universitats, sobretot en el camp dels estudis 
culturals i de comunicació, i amb Barcelona’92 es va consolidar aquest procés en establir-se nous objectes d’investigació, en 
particular en el camp dels impactes urbans dels Jocs, i en crear-se un centre d’investigació universitari dedicat a la investiga-
ció i la difusió d’aquests treballs, una experiència que s’ha repetit en edicions posteriors dels Jocs.

Els últims Jocs Olímpics —Pequín 2008 i Vancouver 2010— han significat un nou desenvolupament en el model d’implica-
ció del món acadèmic en la generació de coneixement sobre l’esdeveniment. Des del 2003 el CIO duu a terme, a través dels 
comitès organitzadors, estudis sobre els impactes globals dels Jocs Olímpics. En el cas de Pequín 2008, aquest estudi es va 
coordinar des del Centre d’Estudis Olímpics Humanístics de la Universitat Renmin de la xina, i en el cas de Vancouver 2010, 
des de la Universitat de la Colúmbia Britànica.

Segons Moragas et al. (2005), les investigacions que es duen a terme sobre una edició dels Jocs Olímpics es financen a través 
de convocatòries de R+D+I i per encàrrec del mateix comitè organitzador, del CIO i d’agències d’investigació del país amfi-
trió. Cal destacar també el paper que fan els investigadors amb una línia d’investigació consolidada sobre l’edició dels Jocs i 
que destaquen per les seves contribucions en estudis comparatius posteriors. 

Pel que fa als temes tractats, a les edicions recents dels Jocs s’observa una tendència a la investigació relacionada amb la ges-
tió esportiva i, en particular, amb la gestió i els impactes dels Jocs a escala local, nacional i global des d’una perspectiva mul-
tidisciplinària. Els temes principals que inclouen aquests estudis són: el procés de candidatura, la gestió de l’esdeveniment, 
la gestió i l’impacte econòmic, la gestió i l’impacte mediambiental, estratègies de màrqueting i patrocini, qüestions legals, 
la planificació i la cobertura mediàtica, aspectes mèdics, el programa cultural i educatiu, resultats esportius, la seguretat, la 
tecnologia, la planificació i l’impacte urbanístic, i les instal·lacions esportives.

Els resultats d’aquests estudis es difonen presentant ponències i comunicacions en congressos, publicant monografies espe-
cífiques, contribuint en obres col·lectives amb capítols i publicant articles en revistes acadèmiques o de divulgació. Tenint 
en compte les limitacions d’accessibilitat als circuits de la comunicació científica, cal destacar el paper de les biblioteques i 
els centres de documentació especialitzats en la sistematització i la difusió d’aquests treballs, que constitueixen un capital de 
coneixement d’alt valor sobre l’esdeveniment.

En el cas de Barcelona’92, la documentació generada des del món acadèmic sobre els Jocs inclou des de tesis doctorals 
fins a entrevistes d’experts en mitjans de comunicació, passant per monografies d’anàlisi d’impactes, informes sobre 
estudis, capítols de llibres, presentacions en congressos internacionals i sessions formatives. Aquesta documentació 
l’ha recopilat, des que es va crear, el servei d’informació i documentació del Centre d’Estudis Olímpics de la UAB, 
que ofereix un servei de referència i un programa d’estades d’investigació a estudiosos internacionals que vulguin 
aprofundir en els Jocs. Des que es va crear, el Centre d’Estudis Olímpics de la UAB ha tingut un paper clau en la 
promoció i la difusió dels estudis sobre Barcelona’92, i ha actuat com a paraigua per als investigadors interessats a 
elaborar estudis sobre els Jocs. 

Conèixer la Barcelona olímpica
Berta Cerezuela
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4.3. La cobertura mediàtica dels Jocs

Finalment, cal destacar la documentació generada pels mitjans de comunicació sobre els Jocs Olímpics de Barcelona’92. 
Aquesta documentació inclou milers d’articles de diaris, notícies en informatius, programes especials, articles en revistes de 
divulgació i monogràfics publicats per mitjans de comunicació d’arreu del món.

Tot i que hi ha cicles amb diferents graus d’atenció mediàtica pels Jocs, temporalment el fons inclou des del moment en què la 
ciutat anuncia la intenció de presentar la candidatura als Jocs fins al present, ja que les diferents edicions dels Jocs continuen 
sent objecte d’atenció mediàtica, sobretot a fi d’oferir dades comparatives.

Aquesta documentació, que a les fases prèvies d’organització i durant la celebració de l’esdeveniment té un gran interès per 
al comitè organitzador, constitueix més endavant un recurs documental de gran valor per als estudiosos dels Jocs Olímpics.

En el cas de Barcelona’92, la Fundació Barcelona Olímpica i el Centre d’Estudis Olímpics tenen un fons total de més de 50 
metres lineals de dossiers de premsa que comprenen des de la fase de candidatura fins que es va dissoldre el comitè organitzador. 

5. Conclusió
Tal com assenyalen Moragas, Moreno i Kennett (2003), els esdeveniments requereixen elements tangibles i intangibles que 
contribueixin a crear-ne una memòria. La informació i la documentació generades sobre cada edició dels Jocs Olímpics, i 
que forma el que anomenem “les fonts de coneixement sobre els Jocs”, constitueixen un d’aquests elements. Aquestes fonts 
—enteses com el conjunt de la documentació resultat de l’organització de l’esdeveniment i de la que generen els processos 
d’investigació i anàlisi— s’han de considerar un dels components principals del llegat dels Jocs per a la comunitat que els 
acull, un dels elements intangibles del llegat que “actuen com a força motora per al desenvolupament d’un llegat dels Jocs 
Olímpics a llarg termini” (Moragas, Kennett i Puig 2003, 492). En definitiva, preveure i planificar el llegat dels Jocs maxi-
mitza els beneficis que obtindran en el futur la ciutat seu, el CIO i la mateixa història del Moviment Olímpic. 

Quant a les mesures adoptades pel CIO pel que fa a la gestió documental durant l’organització de l’esdeveniment, i la seva 
conservació posterior, van ser considerades per Bianchi “un primer pas per sensibilitzar sobre la importància d’implementar 
un sistema professional de gestió de documents i de la seva transferència a una institució que en tingui cura i hi faciliti l’accés 
a llarg termini” (Bianchi 2003, 357), i aquesta mateixa autora afirma que la gestió estratègica d’informació i coneixement té 
un paper clau en la preservació i l’accés a la memòria olímpica, el seu llegat històric. 

Malgrat la importància d’aquestes mesures com a primer pas, continuen tenint un impacte limitat, ja que únicament esmenten la 
necessitat de preservar i garantir l’accés al mateix comitè, sense incloure-hi garanties d’accés a altres col·lectius com ara els histo-
riadors o altres gestors externs al Moviment Olímpic, més enllà de l’accés que hi puguin tenir a través de la biblioteca i el museu, 
ni fan referència a la documentació generada sobre l’edició dels Jocs Olímpics en qüestió fora de l’àmbit del comitè organitzador. 

Les ciutats triades pel Moviment Olímpic com a ciutats olímpiques han de ser sensibles al paper que tenen a l’hora de pre-
servar i difondre una part del patrimoni del coneixement olímpic, del qual és testimoni el llegat documental. Al meu parer, 
constitueix una part de la memòria viva dels Jocs Olímpics i un element patrimonial del Moviment Olímpic i de la mateixa 
ciutat. Per això és necessari garantir-ne la preservació i l’accés per part de la societat. 

Per aquest motiu l’any 2010 la Fundació Barcelona Olímpica i el Centre d’Estudis Olímpics de la UAB han iniciat un pro-
grama de col·laboració per potenciar la gestió i l’accés coordinat a les fonts sobre la Barcelona olímpica, i sobre els Jocs 
Olímpics de Barcelona’92 en particular. 
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Barcelona’92 i l’estudi dels llegats 
dels Jocs Olímpics
Chris Kennett 
Professor de la Business Engineering School (La Salle-URL); Investigador col·laborador del CEO-UAB

Introducció
Mesurar els impactes d’uns Jocs Olímpics és una tasca d’investigació d’una dificultat notòria. És comprensible que hi hagi 
una certa obsessió pels estudis d’impacte econòmic a causa de les sumes considerables que s’inverteixen directament i indi-
rectament en l’organització dels Jocs  a l’era moderna. Posar una xifra als costos i els ingressos generats per l’organització 
dels Jocs  és important, però només explica una part de la història. Per comprendre totalment el que significa per a una ciutat 
acollir l’esdeveniment més gran de la nostra societat global, hem d’emprendre una anàlisi multidisciplinària i exhaustiva dels 
processos interrelacionats que hi ha darrere l’organització dels Jocs  abans, durant i després d’haver-los organitzat. Alguns 
dels impactes són fets tangibles, però n’hi ha molts que són fenòmens intangibles i canviants.

Tal com s’explica al capítol que avalua el llegat dels Jocs  de Barcelona’92 (Kennett i Moragas 2006), els Jocs  Olímpics ens 
ofereixen una finestra pràcticament exclusiva per la qual es pot observar i meditar sobre els processos de globalització en 
aquesta societat tan ràpida. El món s’uneix i observa una ciutat durant un període de dues setmanes de celebració esportiva 
i cultural. El flux global de capital és evident, ja que els atletes professionals internacionals competeixen per la glòria i la 
riquesa en meravellosos estadis multimilionaris, mentre els publicistes i els patrocinadors multinacionals lluiten per l’atenció 
de l’audiència. Els processos mediàtics globals funcionen a tota màquina, ja que les emissores de televisió converteixen els 
estadis en enormes estudis televisius, en cobreixen tots els angles possibles i en capten cada moment, que s’emet digitalment 
a milions de telespectadors d’arreu del món. Els estats nació arriben a l’escenari olímpic mentre voleien les banderes i es 
canten himnes, alhora que es promouen els valors universals de l’amistat, la solidaritat i el joc net sota els símbols del Mo-
viment Olímpic.

Aquest moment global té lloc en un context local. Una ciutat triada és la responsable de crear aquest context, de fer que tingui 
lloc aquest moment global, i, en conseqüència, està subjecta a un escrutini internacional. Des del 1984, quan els Jocs de Los 
Angeles van demostrar el potencial econòmic de les Olimpíades, ser amfitrió dels Jocs Olímpics es va convertir, cada vega-
da més, en un esport competitiu per ell mateix. Ara, les ciutats candidates han de superar fases de preselecció, avaluacions 
rigoroses del Comitè Internacional Olímpic (CIO) i dues rondes de votacions abans de tenir a les seves mans el que se sol 
percebre com la gallina dels ous d’or. Tal com moltes ciutats han descobert pel seu compte, no existeix aquesta gallina dels 
ous d’or, sinó més aviat una oportunitat per assolir els objectius econòmics, polítics, socials i culturals que requereix una 
estratègia summament complicada i una gestió operativa d’una infinitat d’agents sense cap garantia d’èxit.

L’amfitrió té l’oportunitat d’utilitzar els Jocs Olímpics com a catalitzador per al canvi, per dur a terme projectes urbans a gran 
escala en un període de temps relativament curt, per atreure inversions, per provocar un canvi social i per comunicar missat-
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ges a una audiència internacional que hi està pendent. De quina manera i per què els agents implicats en l’organització d’uns 
Jocs Olímpics estableixen els seus objectius, fins a quin punt s’assoleixen aquests objectius, i els impactes a llarg termini que 
deixen els Jocs  darrere seu són punts d’interès per als investigadors en Jocs Olímpics. Aquest capítol debatrà sobre la investi-
gació que es va fer a través del CEO-UAB amb relació a l’organització, els impactes i l’herència a llarg termini, centrant-se en 
els Jocs Olímpics de Barcelona’92 (Moragas i Botella, 1995 i 2002; Moragas, Kennett i Puig 2003; Kennett i Moragas 2006). 

Abans de començar a analitzar l’impacte i el llegat, cal tenir en compte alguns antecedents. Al començament dels anys vuitan-
ta, Barcelona era una ciutat subdesenvolupada que lluitava per superar els processos desindustrialitzadors i la transició cap a 
la democràcia després que acabés la dictadura de Franco el 1975. Com a capital de la Comunitat Autònoma de Catalunya, era 
al bell mig del ressorgiment de la identitat nacional catalana i de les reivindicacions cada vegada més grans d’independència 
de l’Estat espanyol. Per damunt de tot, es tractava d’una ciutat que havia de compensar el temps perdut i la infrainversió: 
“[…] es tractava, amb una perspectiva d’onze anys, d’encertar-la amb la idea que permetés fer en cinc o sis anys el que no 
s’havia fet en cinquanta, amb el risc de trigar-hi cinquanta anys més si no s’aprofitava l’oportunitat” (Abad 1995, 12).

En aquest període, Juan Antonio Samaranch va ser elegit president del CIO i va recomanar a l’alcalde de Barcelona que 
preparés una candidatura. El 1986 es va triar Barcelona com a ciutat amfitriona i va començar el procés de preparació dels 
Jocs Olímpics de l’estiu del 1992. L’ambiciosa candidatura i els projectes de desenvolupament que s’hi associaven estaven 
destinats a dur a terme grans transformacions urbanes a la ciutat i, alhora, a promocionar-la a una audiència internacional. Es 
van posar en marxa el que ara s’identificarien com a processos de màrqueting urbà. 

Les claus de l’èxit
La publicació de Les claus de l’èxit va aplegar investigadors i experts nacionals i internacionals implicats en l’organització dels 
mateixos Jocs per observar detalladament el que va fer de Barcelona’92 una història d’èxit (Moragas i Botella 1995). Aquestes 
perspectives multidimensionals i multidisciplinàries dels Jocs implicaven recollir els impactes que l’esdeveniment tenia a escala 
local i internacional. A continuació es resumeixen alguns dels descobriments clau d’aquesta investigació.

Els Jocs van suposar una oportunitat política perquè diversos agents assolissin alguns objectius, incloent-hi l’Ajuntament i 
la Diputació de Barcelona (transformació urbana i inversió econòmica), el Govern de la Comunitat Autònoma de Catalunya 
(promoció de la identitat nacional catalana), el Govern central espanyol (promoció d’un canvi d’identitat nacional espanyola 
que trencava els estereotips dels turistes) i la Comunitat Europea (promoció de la identitat i la unitat europea) (Botella 1995). 
Aquests objectius diferents van donar com a resultat lluites i conflictes entre diversos agents, sobretot per la representació de 
les identitats nacionals. Tal com va indicar Josep Miquel Abad, en aquella època director general del COOB’92 (el Comitè 
Organitzador dels Jocs de Barcelona’92), encara que les Olimpíades eren clarament un esdeveniment esportiu, també eren, 
encara més important, un pretext, una eina per assolir uns objectius polítics, econòmics, socials i culturals més amplis.

La clau política de l’èxit va ser la negociació i l’establiment de pactes entre els agents polítics que van garantir el suport fi-
nancer dels Jocs, així com un equilibri entre els objectius en conflicte que va resultar acceptable per als diferents agents. Per 
exemple, els agents de l’espectre polític van impugnar amb vehemència la representació de la identitat nacional catalana, però 
es va negociar amb èxit i es va evitar un boicot potencial per part dels partits nacionalistes catalans. Això implicava incloure 
el català com una de les llengües oficials dels Jocs i una representació extensiva de la identitat cultural catalana, sobretot a la 
cerimònia d’inauguració.

Econòmicament, la clau de l’èxit dels Jocs va ser establir i gestionar un model econòmic mixt per finançar la dimensió in-
fraestructural i d’organització directa i indirecta dels Jocs. Encara que el Govern de la Comunitat Autònoma de Catalunya  
(13 %) i el Govern central espanyol (10 %) van ser les principals fonts de fons públics, la implicació del sector privat amb el 
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seu finançament va ser crucial des del començament del procés de candidatura. Els impactes econòmics resultants dels Jocs 
van ser determinants per originar el canvi a l’època “post 1992” a la ciutat de Barcelona, amb una inversió implicada de 9,4 
mil milions de dòlars (Brunet 1995, 227). La garantia d’aquesta injecció econòmica massiva a la ciutat durant un període de 
sis anys va permetre que comencés una ràpida recuperació del que alguns agents del sector públic i privat percebien com cin-
quanta anys de subdesenvolupament sota el règim de Franco. Per ressaltar fins a quin punt els Jocs van ser un pretext per dur 
a terme canvis més grans, només el 16 % del pressupost total es va gastar directament en projectes olímpics (infraestructura 
esportiva i organització d’esdeveniments esportius), mentre que el 84 % restant es va invertir en projectes indirectes associats, 
una gran part dels quals van ser infraestructura urbana.

De fet, els canvis infraestructurals urbans que van tenir lloc dins i al voltant de la ciutat de Barcelona entre els anys 1986 i 
1992 es poden considerar una de les transformacions urbanes més ambicioses d’una ciutat en el període de postguerra. Entre 
aquests canvis s’incloïen la construcció de noves infraestructures de comunicació de gran envergadura (sistemes viaris, me-
tro, tren, ampliació de l’aeroport), la remodelació de la costa que obria la ciutat al mar Mediterrani, la regeneració d’una part 
del districte del Poblenou i la construcció d’una nova zona residencial a través de la Vila Olímpica, les noves instal·lacions 
esportives de primera classe construïdes en quatre grups al voltant de la ciutat i connectades per una nova circumval·lació de 
100 quilòmetres, i els nombrosos projectes d’“embelliment” per tota la ciutat que aprofitaven el llegat arquitectònic i artístic. 
El context urbà enormement transformat en què es van dur a terme els Jocs es va convertir en una història d’èxit real tant 
a escala local com internacional, tal com va captar eloqüentment una cita de The New York Times el dia de la cerimònia de 
clausura: “Els esportistes mai no hi van tenir cap oportunitat. No importava si saltaven i corrien i remaven bé, mai no van 
poder dominar aquests Jocs d’estiu. La ciutat va guanyar els Jocs. La gent de Catalunya va guanyar els Jocs” (Vecsey 1992).

La citació ressalta la importància de la dimensió humana dels Jocs, que també es pot identificar com un factor crucial d’èxit. 
L’atmosfera festiva de la ciutat durant els setze dies de competició esportiva, amanida amb l’èxit de l’equip olímpic espanyol, 
va deixar un impacte durador en els visitants i en els espectadors d’arreu del món. Es va aconseguir tenir la “propietat” local 
dels Jocs, i la gent va donar la benvinguda al món amb orgull i amb els braços oberts. De fet, la generació d’orgull cívic al 
voltant dels Jocs es va identificar com un important impacte social per a la ciutat. Haver organitzat els que àmpliament es van 
considerar els millors Jocs Olímpics de la història fins llavors va permetre a Barcelona, i a Catalunya en particular, entrar en 
l’escena internacional.

Generar suport local per als Jocs, així com maximitzar la publicitat internacional a través de la cobertura mediàtica que l’es-
deveniment va rebre, van ser les claus de l’èxit de comunicació del projecte de Barcelona’92. Va ser essencial convèncer la 
població local que el trastorn de l’estil de vida per la transformació local i el risc de fracàs a una escala sense precedents per 
als agents implicats pagaven la pena. Això es va combinar amb una estratègia de comunicació externa que va implicar ma-
ximitzar la importància cultural de les cerimònies dels Jocs, utilitzar el paisatge urbà com a teló de fons dels esdeveniments 
esportius, situar càmeres “de bellesa” a punts simbòlics de la ciutat (per exemple, la Sagrada Família) per captar l’ambient 
i l’atractiu físic de la ciutat, i treballar amb els mitjans en general per garantir la comunicació d’una imatge desitjada. Els 
resultats sobre la televisió en el projecte d’investigació sobre els Jocs Olímpics van ressaltar l’èxit general a l’hora de comu-
nicar missatges sobre la identitat cultural catalana a les emissions televisives internacionals de les cerimònies d’inauguració 
i clausura. Tal com s’ha comentat més amunt, la cobertura positiva dels mitjans mundials va ser central pel que fa al reconei-
xement de l’èxit dels Jocs.

El factor d’èxit final que cal identificar és lògic, però podria no comprendre’s: l’èxit dels Jocs en termes d’organització. 
L’organització dels Jocs es va dur a terme sense cap incident polític o de seguretat ni cap impediment tècnic de gran impor-
tància com els que havien afectat alguns Jocs Olímpics previs. Tècnicament, els Jocs es van planificar meticulosament, i els 
van executar eficaçment i efectivament un equip d’experts altament professional i els esforços de 35.000 voluntaris sense 
els quals no s’haurien pogut organitzar els Jocs. Tal com s’ha explicat als paràgrafs anteriors, aquests Jocs  representaven 
un gran risc en termes polítics i econòmics; potser el risc era més gran que a qualssevol altres Jocs  en la història olímpica 
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fins llavors. L’organització d’una competició olímpica de setze dies amb èxit va ser essencial per generar un suport públic i 
un orgull cívic, i per garantir una cobertura positiva en els mitjans internacionals, cosa que Atlanta’96 va descobrir, pel seu 
compte, quatre anys més tard. El comitè organitzador va complir el que havia promès a temps i dins el pressupost, sense cap 
problema important del qual valgui la pena informar.

Els estudis multidisciplinaris duts a terme als Jocs de Barcelona’92 van mostrar la naturalesa multidimensional i intercon-
nectada dels impactes. Una interpretació detallada del significat d’aquests impactes, localment i globalment, va requerir un 
enfocament integrat i una visió a una escala més gran. Els impactes dels megaesdeveniments s’han d’interpretar en el seu 
context específic, però no d’una manera aïllada o estàtica, sinó com a part d’un complex teixit d’associacions.

En el cas de Barcelona’92 va ser particularment interessant establir el que s’ha conegut com a “model de Barcelona”. Les 
transformacions que va experimentar la ciutat per preparar-se per als Jocs van ser centrals amb vista a la construcció d’aquest 
model o enfocament estratègic per gestionar canvis a gran escala en ciutats. La utilització d’esdeveniments de gran importàn-
cia com a catalitzador o vehicle de canvi s’ha reproduït a ciutats com ara Sydney, Atenes, Torí i Londres.

Avaluació dels llegats
Com a part de les celebracions del desè aniversari de Barcelona’92, el CEO-UAB va publicar el llibre L’herència dels Jocs 
amb l’objectiu de tornar a la investigació feta a Les claus de l’èxit, però amb una visió més a llarg termini dels impactes dels 
Jocs. Aquest llibre va mostrar diversos canvis importants a llarg termini a la ciutat i els seus voltants que van tenir lloc com 
a resultat dels Jocs i que van constituir transformacions o llegats.

Les tensions polítiques i les lluites entre els partits polítics i els diferents nivells de l’Administració pública van continuar 
caracteritzant la política catalana i espanyola en general en els anys posteriors als Jocs. Aquestes relacions van arribar al límit 
quan el Partit Popular (PP), partit espanyol centrista de centre-dreta, va arribar al poder al Govern central l’any 1996, mentre 
que el partit nacionalista moderat català Convergència i Unió (CiU) romania al poder a Catalunya, i el Partit Socialista Català 
(PSC) a la ciutat i a la província de Barcelona. Malgrat les clares divisions ideològiques, els partits van arribar a un consens 
sobre l’organització d’un altre esdeveniment important a Barcelona: el Fòrum Universal de les Cultures 2004. 

Aquest acte, inventat pels agents polítics de la ciutat de Barcelona, tenia un concepte molt semblant al d’una Expo. L’organització 
del Fòrum emulava el model utilitzat per als Jocs Olímpics de Barcelona’92 pel que fa a l’organització d’un esdeveniment interna-
cional com a catalitzador d’un canvi urbà, social i econòmic basat en la relació públic-privat. Aquesta vegada, la remodelació urbana 
es va centrar a la part septentrional de la costa i va ampliar les transformacions fetes al Port Vell, la Vila Olímpica i el Port Olímpic. 

L’estudi elaborat per Carbonell (2002) va mostrar que deu anys després dels Jocs la venda de les propietats de la Vila Olím-
pica com a béns immobles d’alta qualitat havia creat un veïnat de classe mitjana-alta. El mateix havia de passar com una part 
dels canvis del Fòrum, amb la creació del veïnat de Diagonal Mar amb els seus edificis de pisos de gran altura i de gamma 
alta que miren al Mediterrani, envoltat per noves construccions d’hotels, centres de conferències i comerços. La zona adjacent 
del Fòrum incloïa una impressionant arquitectura postmoderna, enormes places de ciment i canvis al port esportiu que es van 
utilitzar per presentar l’esdeveniment, que va durar tres mesos. 

Tot i que el desenvolupament urbà implicava la regeneració de sòl desindustrialitzat i la neteja del riu Besòs i de l’àrea 
costanera en què entrava, el Fòrum va ser molt criticat per grups comunitaris locals per les seves pràctiques especulatives, 
l’aburgesament i la falta d’inversió en els veïnats circumdants, entre els més pobres de la ciutat. 

En termes d’inversió en infraestructura urbana durant el període entre el 1992 i la celebració del Fòrum el 2004, es van 
injectar un total d’11.800 milions d’euros a la ciutat, 2.000 milions d’euros més que durant els sis anys anteriors als Jocs 
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Olímpics (Brunet 2002). El compromís per un desenvolupament continu de la ciutat era clar, i els Jocs només havien estat el 
punt de partida d’importants transformacions que havien d’incloure la prolongació de l’avinguda de la Diagonal fins al mar, 
l’ampliació contínua de l’aeroport, un nou sistema de tramvia, la construcció de l’enllaç pel tren d’alta velocitat amb Madrid, 
etc. També es va desenvolupar un nou districte, el 22@, darrere la Vila Olímpica, que ha atret amb èxit companyies d’alta 
tecnologia a un terreny industrial que era desert. Barcelona com a ciutat creixia i tornava al mapa internacional.

Entre mitjan i final anys noranta, el turisme es va començar a expandir a la ciutat. Les arribades de turistes van augmentar 
d’1,7 milions el 1990 a més de 6,7 milions el 2008, i van consolidar Barcelona com una destinació europea per a vacances 
curtes i un port d’escala clau per als principals creuers (Turisme de Barcelona 2009). L’oferta va respondre a una demanda 
més gran, amb un augment del nombre d’hotels de 118 el 1990 a 310 el 2002, molts dels quals tenien quatre o cinc estrelles, 
juntament amb instal·lacions noves i millorades per a conferències i fires, restaurants i altres serveis orientats als turistes. 
Duran (2002) va calcular que el turisme va aportar directament més de 1.000 milions d’euros als ingressos de la ciutat (14 % 
del PIB) el 2001 i que va duplicar la seva importància econòmica des del 1995.

Potser el llegat econòmic clau del període post-Barcelona’92 va ser el canvi consolidat a una economia basada en els ser-
veis. No obstant això, es va criticar la dependència de la indústria respecte del turisme i la construcció, que havien portat el 
desenvolupament econòmic i social a la ciutat. Els beneficis econòmics positius en termes d’ingressos del turisme es van 
contraposar a les acusacions de les atencions de Barcelona més per als turistes que no pas per als seus ciutadans, dels impactes 
negatius dels turistes escandalosos durant escapades de cap de setmana de baix cost, d’inseguretat i degradació mediambien-
tal, i de feines poc segures i de baixa qualitat creades a molts sectors de la indústria dels serveis. La crisi econòmica que va 
començar el 2008 va exposar la dependència de la ciutat respecte de les indústries del turisme i la construcció, i la necessitat 
de diversificar-se per mitjà d’iniciatives com el projecte 22@.

La ciutat també va treure profit dels seus coneixements en gestió esportiva i de la utilització postolímpica de les instal·lacions. 
Barcelona s’ha consolidat com una de les capitals esportives d’Europa i presumeix d’instal·lacions capaces d’acollir com-
peticions internacionals en nombrosos esports. Així, és la llar del llegendari FC Barcelona, amb l’estadi de futbol més gran 
d’Europa, i del RCD Espanyol que va inaugurar l’agost de 2009 el seu nou estadi amb capacitat per a 40.000 espectadors; 
l’Estadi Olímpic, seu dels Campionats Europeus d’Atletisme el 2010 i que regularment acull importants concerts; el Palau 
Sant Jordi, un estadi cobert, ha estat l’escenari dels Campionats del Món de Natació, les finals de la Copa Davis, les finals 
de la Final Four Euroleague, i de nombrosos concerts i esdeveniments culturals; les piscines olímpiques i les instal·lacions 
associades (entre les quals s’inclouen dues piscines de mida olímpica exteriors i a cobert) s’han obert com a instal·lacions 
esportives públiques, de la mateixa manera que algunes altres seus olímpiques. Per tant, la ciutat s’ha beneficiat d’un llegat 
esportiu ric, i ha inspirat i facilitat la participació esportiva, en combinació amb l’expansió de la indústria dels gimnasos en 
el sector privat. El nombre de socis d’instal·lacions esportives va augmentar de 20.000 al començament dels anys noranta a 
149.000 el 2001 (Segura, Serra i Pallejà 2002).

Tot i que és difícil de mesurar, un dels llegats principals dels Jocs ha estat el sociocultural. A més de comunicar correctament 
el canvi d’identitat nacional a Catalunya en particular, però també en el context espanyol, la ciutat de Barcelona i la gent de 
Catalunya es van beneficiar d’un sentit col·lectiu de reconeixement per part de la comunitat internacional després d’haver 
organitzat els que en aquell moment es van considerar “els millors Jocs  de la història”. La confiança renovada de la ciutat en 
ella mateixa va tenir un paper clau en el seu desenvolupament. 

El llegat olímpic en el discurs esportiu internacional
Les claus de l’èxit i la investigació continuada de L’herència dels Jocs van oferir l’oportunitat de reflexionar a escala local 
i internacional sobre els motius exactes pels quals els Jocs de Barcelona’92 havien estat un èxit, però va caldre més temps, 
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així com aplegar investigadors d’arreu del món, per comprendre que el que en un primer moment s’havien identificat com a 
impactes es van convertir en llegats (Moragas i Botella 2002). L’oportunitat de desenvolupar la idea que els Jocs Olímpics 
moderns havien arribat a una escala que podia comportar transformacions tangibles i intangibles a la societat va sorgir amb 
l’organització conjunta amb el Comitè Internacional Olímpic del Simposi Internacional sobre el Llegat dels Jocs Olímpics 
1984-2000. El tema del simposi es va inspirar en la investigació i la visió del professor Richard Cashman a la Càtedra Inter-
nacional d’Olimpisme al CEO-UAB del 2002.

El simposi va aplegar acadèmics, representants del CIO i membres de comitès organitzadors de Jocs Olímpics per debatre 
sobre el concepte de llegat olímpic i la seva importància en l’organització dels Jocs Olímpics. Es van combinar estudis d’in-
vestigació relacionats amb diferents temes connectats als llegats (política, economia, cultura, societat, urbanisme, esport, 
comunicació i medi ambient) amb anàlisis individuals i comparatives dels Jocs Olímpics a partir del 1984. Les conclusions 
principals del simposi van ser les següents: 

• El llegat olímpic és multidisciplinari i dinàmic i està influït per una combinació de factors locals i globals.

• El llegat olímpic depèn de l’experiència i la capacitat visionària dels comitès organitzadors i dels països, les regions i les 
ciutats organitzadores.

• El concepte de llegat comença amb el disseny de la candidatura i arriba, segons sembla sense uns límits clars, fins al 
període postesdeveniment.

• Els llegats olímpics contribueixen a la continuïtat del Moviment Olímpic, i es van fer recomanacions que indicaven que 
la planificació de creació de llegats per mitjà de la realització d’uns Jocs Olímpics s’hauria de tenir en compte com un 
dels aspectes clau dels processos d’avaluació de candidatures.

• La planificació de llegats a llarg termini es va identificar com un punt central pel que fa al desenvolupament sostenible 
dels Jocs  i les ciutats amfitriones (Moragas, Kennett i Puig 2003).

Els llegats intangibles, com ara la producció d’idees i valors culturals, les experiències interculturals i no exclusivistes, la 
memòria popular, l’educació, etc., van actuar com a impulsors a l’hora de crear llegats tangibles (infraestructura, economia). 
La cultura, segons les conclusions del simposi, s’hauria de considerar la font principal de tots els altres llegats.

El simposi també va plantejar alguns temes importants relacionats amb l’estudi dels llegats. Per exemple, el mesurament 
d’impactes econòmics es va identificar com una empresa molt complexa que implicava moltes variables que canviaven amb 
el temps i dificultaven la comparació entre Jocs. En termes d’impactes socials, es va emfatitzar la necessitat d’analitzar els 
llegats olímpics en el context dels processos de globalització i de construcció de governança. Políticament, es va ressaltar el 
paper internacional dels Jocs  en la promoció de la pau i dels valors educatius com un repte clau per a les noves realitats del 
segle xxI.

Potser el més important és que el simposi va identificar una funció clau del CIO a l’hora d’establir la planificació, la imple-
mentació i l’avaluació de llegats com a parts fonamentals dels processos d’elecció de candidatures olímpiques i de gestió 
dels Jocs . El concepte de desenvolupament sostenible va ser central en aquesta proposta, ja que es va identificar la necessitat 
d’invertir en el benefici a llarg termini dels ciutadans de la comunitat amfitriona, en lloc de centrar-se en les implicacions a 
curt termini d’acollir un esdeveniment esportiu amb èxit. Després del simposi s’ha aprovat una recomanació que requereix 
que les ciutats candidates incloguin el llegat en la seva planificació, i el CIO ofereix ajuda als comitès organitzadors en temes 
de llegat. El concepte de llegat olímpic s’ha convertit en una part de la política del CIO, i ara la planificació de llegats és una 
part obligatòria en el procés de presentació de candidatures. 

Barcelona’92 i l’estudi dels llegats dels Jocs Olímpics
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Observacions finals
L’estudi dels Jocs Olímpics de Barcelona’92 i els seus impactes va transcendir l’àmbit local i va contribuir directament a 
construir un discurs internacional sobre el paper dels megaesdeveniments en els processos de globalització i el seu potencial 
de deixar llegats duradors a les ciutats amfitriones i més enllà. La naturalesa multidimensional de les anàlisis dels llegats mos-
tra la necessitat d’equips d’investigació comuns i multidisciplinaris i d’estudis longitudinals que permetin una interpretació 
completa de la naturalesa interdependent dels impactes a llarg termini. L’existència de centres d’estudi especialitzats com el 
CEO-UAB és fonamental pel que fa a l’organització, la coordinació i la promoció d’aquest tipus d’iniciatives d’investigació. 
Sense aquests centres, tindríem molts menys coneixements sobre els impactes transcendentals dels Jocs Olímpics. 
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Introducció
L’Olimpisme modern com a concepte i els Jocs Olímpics com a esdeveniment van néixer sobre la base de l’emergència de la 
premsa de masses a l’Europa del final del segle XIX, van créixer al recer de la mateixa premsa i de la ràdio —que s’iniciava 
al primer terç del segle xx— i es van desenvolupar com a esdeveniment global gràcies a la televisió. Des de l’últim terç del 
segle xx, cap esdeveniment al món és capaç de generar tanta atenció dels públics i un sistema de comunicació comparable al 
que té lloc amb l’arribada dels mitjans internacionals a la seu dels Jocs Olímpics (Moragas, Rivenburgh i Larson 1995, 38). 
La televisió converteix els esdeveniments locals en esdeveniments mundials, i els Jocs Olímpics han trobat en aquest mitjà 
audiovisual l’aliat principal per difondre els valors positius de l’esport i el seu imaginari. 

Però aquesta aliança entre Jocs Olímpics i televisió adquireix un caràcter simbiòtic. Els Jocs Olímpics han tingut com a ele-
ment disseminador la televisió, un mitjà de recepció audiovisual domèstica que trasllada a les llars individuals les imatges 
en moviment i els sons de les fetes i els fracassos dels esportistes, que converteix l’estadi olímpic en lloc de representació 
geoestratègica en què les absències són tan importants com les presències. La televisió, per la seva banda, en tots els models 
de difusió (en obert i de pagament) ha trobat en l’esport en general, i en els Jocs en particular, una fórmula d’èxit d’audièn-
cies que garanteix als operadors privats ingressos publicitaris, abonaments als canals premium o compres en la modalitat de 
pagament per programa, i als operadors públics, la justificació de la seva tasca de servei públic. 

Cap mitjà no ha estat tan important a l’hora de difondre mundialment els Jocs i l’Olimpisme com la televisió. A l’època de les 
emocions, tot allò que és audiovisual transmet millor i més de pressa que els altres mitjans, és més adequat perquè les imatges 
esportives apel·len més i millor als sentiments. 

La televisió construeix la realitat dels Jocs Olímpics per als telespectadors i la globalitza. Les càmeres situades dins i fora de l’es-
tadi i les diferents instal·lacions esportives dels Jocs creen una realitat limitada a la tria que fa el realitzador de les fonts d’imatge 
i so que té a la seva disposició a cada moment (de vegades, imatges procedents de quaranta càmeres). Els diferents tipus d’enqua-
drament, moviments de càmera i acostaments a cada objecte construeixen, a partir de la unió dels diferents plans en directe o en 
l’edició, un significat, però com qualsevol tria deixa fora altres possibles fonts d’atenció. Cada enquadrament, cada pla a la tele-
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visió és una tria que es defineix per allò que s’observa dins l’enquadrament, però també per allò que no s’hi observa. Així mateix, 
la unió d’uns plans amb uns altres a través del muntatge en directe o de l’edició en diferit d’aquestes imatges dota de continuïtat 
una narració audiovisual que ha de semblar natural, sense sobresalts, per crear el llenguatge audiovisual de l’esport, de les imat-
ges de l’esforç, dels rècords, de la competitivitat entre esportistes. I és que la televisió és una producció d’imatges en moviment 
artificial i elaborada que oculta, habitualment, els seus mitjans de producció (càmeres, grues, cables i monitors) amb la condició 
d’oferir com a natural i més versemblant allò que els espectadors veuen a cada moment. Així, tal com assenyalen els autors de 
Television in the Olympics (1995), “els Jocs Olímpics són molt més que una realitat mediàticament construïda. No hi ha cap altre 
esdeveniment mundial tan planificat, controlat, produït, presentat com si fos «viu». Al voltant de les activitats espontànies i molt 
reals dels atletes, hi ha una capa molt potent de personal de producció televisiva i de tecnologia que embolcalla cada fet atlètic 
o ritual cerimonial (com si fos un nadó) i el presenta, impecablement, a una audiència mundial. Hi passen moltes coses, però en 
aquesta capa això es vincula a la nostra comprensió de la realitat que acaba de tenir lloc” (Moragas, Rivenburgh i Larson 1995, 4). 

Però als Jocs Olímpics la televisió no és únicament el constructor d’aquesta realitat, n’és també un actor principal, a més 
dels mateixos esportistes. Juntament amb el caràcter ocultador de la televisió a les retransmissions esportives, també hi ha un 
caràcter revelador d’allò que els espectadors de l’estadi no veuen. Hi contribueixen els plans propers (primers plans, plans de-
tall), les repeticions des d’angles i perspectives diferents, la càmera lenta i la infografia en la imatge, que moltes vegades ser-
veixen com a element pedagògic en el cas d’esports no gaire populars, com ara les diferents modalitats de vela, per exemple.

Tots aquests aspectes assenyalats fan referència a un fenomen complex obert a perspectives i enfocaments múltiples: des dels 
més purament funcionalistes fins als més obertament analítics i crítics. El Centre d’Estudis Olímpics de la Universitat Autò-
noma de Barcelona (CEO-UAB) ha adoptat aquesta dinàmica davant els fenòmens comunicatius, cosa que indica el camí clar 
que s’hauria de seguir en el futur: analitzar els fets comunicatius com un aspecte cultural d’importància cabdal a les societats 
actuals, desentranyant-ne les estructures, explicant-ne els mecanismes interns tal com tenen lloc, partint de vegades de la 
versió institucional del fet per afegir-hi el filtre acadèmic i intentar anar més enllà de les aparences.

En aquest treball analitzarem les aportacions principals del CEO-UAB en aquest tema els últims vint anys. Farem un comen-
tari de les obres principals i intentarem aportar una perspectiva de futur sobre la televisió. Farem referència explícita als tres 
principals treballs elaborats sobre la matèria —Los Juegos de la comunicación (1992), Television in the Olympics (1995) i 
Television in the Olympic Games: the New Era (1999)—, fruit del simposi celebrat sobre el tema al Museu Olímpic de Lau-
sana; però també ens referirem d’una manera transversal a altres aportacions posteriors a aquestes tres grans fites en matèria 
de televisió del CEO-UAB. 

Television in the Olympics i Los Juegos de la Comunicación
Els primers acostaments des de l’acadèmia al fenomen de la televisió i els Jocs van sorgir a partir del primer simposi sobre 
televisió organitzat pel Comitè Internacional Olímpic (CIO) l’any 1984, que va anar seguit d’un congrés promogut a la 
Universitat de Calgary abans dels Jocs Olímpics d’hivern del 1988. El 1992, just abans dels Jocs de Barcelona’92, Miquel 
de Moragas va publicar Los Juegos de la comunicación, en què el fundador i director del Centre d’Estudis Olímpics (CEO-
UAB) planteja un acostament al fenomen olímpic des d’una perspectiva cultural: els símbols i els ritus, l’economia i el paper 
dels mitjans són els temes centrals d’aquesta primera monografia. La televisió té un paper destacat en aquesta publicació. El 
llibre aborda també els nous reptes de la televisió de pagament per a l’Olimpisme, detalla aspectes de la realització i la pro-
ducció del senyal dels Jocs centrant-se principalment en els casos de Los Angeles’84 i Seül’98, i analitza els antecedents i les 
prospectives de les audiències dels Jocs. Cal destacar de Los Juegos de la comunicación l’anàlisi de la gestió i l’evolució dels 
drets audiovisuals televisius, en què es fa ressaltar el pes determinant de la televisió nord-americana NBC en els ingressos 
totals per televisió del CIO, juntament amb el nou paper destacat dels ingressos per patrocini i licensing als Jocs de Barcelona, 
gràcies al concurs de la televisió a l’hora de difondre les imatges dels Jocs a escala global. 
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Però Television in the Olympics mereix una reflexió detallada i exhaustiva. És una obra amb vocació d’aprehensió holística 
del fenomen. Aborda els aspectes econòmics, d’organització i d’infraestructura tecnològica del fenomen per investigar el 
paper que els fenòmens comunicatius tenen en l’estructura i l’organització dels Jocs. La primera part busca oferir un context 
que permeti entendre els processos de producció de les televisions internacionals (Moragas, Rivenburgh i Larson 1995, 9). 
Analitza amb detall els aspectes econòmics i les infraestructures que fan possible la transmissió dels senyals televisius a tot 
el món, la gestió dels drets audiovisuals i el patrocini dels Jocs. La segona part de l’obra és l’anàlisi comparada de les ceri-
mònies d’inauguració i clausura de 28 organismes de radiodifusió (broadcasters) d’arreu del món, que s’aborda al capítol de 
Núria Garcia sobre les cerimònies. La tercera part se centra en les audiències internacionals dels Jocs Olímpics.

Cap altra investigació sobre el tema publicada fins ara no ha tingut un nombre tan gran de col·laboradors. La mostra que 
analitza els Jocs de Barcelona’92 inclou 25 països —el Japó, la xina, Corea, el Camerun, Indonèsia, el Canadà, Singapur, 
Espanya (incloent-hi Catalunya), França, Sud-àfrica, el Regne Unit, Grècia, Eslovènia, els Estats Units, Austràlia, Colòmbia, 
Mèxic, el Brasil, Cuba, Romania, Rússia, Ghana, Egipte, Malàisia i Alemanya—, amb 130 investigadors que van treballar 
en el projecte. Les cerimònies d’obertura i clausura es van analitzar amb una metodologia qualitativa de cadascuna de les 25 
televisions, que, al seu torn, es van comparar amb el senyal institucional de l’operador dels Jocs, RTO’92, una retransmissió 
neutral que, en funció dels recursos humans i els materials destinats per les diferents cadenes de televisió, es personalitza 
més o menys segons els interessos i les necessitats dels organismes de radiodifusió per adaptar-los a la seva audiència. Els 
investigadors van dividir els programes en 245 segments o unitats de significat, i l’anàlisi quantitativa dels programes de te-
levisió es va fer sobre una llista de 450 categories diferents, amb un interès especial en la representació del concepte de “Jocs 
Olímpics”, les diferents nacions i la ciutat organitzadora, Barcelona. 

Una perspectiva destacada de l’anàlisi de Television in the Olympics és la metodologia d’anàlisi comparada, perquè es tracta, 
entre moltíssimes altres coses, d’una investigació sobre les diferents formes de “veure”. Revela les claus de la manera com 
els diferents contextos culturals, polítics i econòmics afecten els productes televisius en un entorn de relacions interculturals 
i internacionals com ara els Jocs. 

D’altra banda, aquest treball construeix una narrativa de les complexitats del procés de producció dels Jocs a partir de 
l’observació dels seus processos, entrevistes en profunditat amb responsables de RTO’92 i dels organismes de radiodifusió 
que s’hi van destinar, i aspectes purament tècnics. La investigació indaga també en els secrets de la producció televisiva 
dels Jocs de Barcelona’92 i en les infraestructures de telecomunicació que establien la comunicació entre els 41 recintes 
esportius i les 15 ciutats subseu on es van celebrar els Jocs per enviar els senyals i les comunicacions. S’aprofundeix també 
en els mitjans tècnics i materials que es van posar al servei dels milers de periodistes, càmeres i personal tècnic, en què es 
van utilitzar 45 unitats mòbils de producció de nombrosos països desplaçats a Barcelona per transmetre al món les imatges 
del que passava a la ciutat comtal; sense incloure en aquesta xifra els nombrosos recursos que les televisions propietàries 
dels drets dels Jocs hi van destinar. Aquest apartat, que parteix de l’observació, confereix a la investigació un interessant 
caràcter de testimoni d’un moment.

Television in the Olympics conclou que l’Olimpisme com a filosofia s’expressa ell mateix com un megaesdeveniment (els 
Jocs Olímpics), una experiència que transforma la ciutat en un laboratori tecnològic i en aparador dels principals actors de la 
indústria de la comunicació. Constitueix una trobada extraordinària d’intercanvi i cooperació intercultural, en què en molts 
casos la programació televisiva olímpica és capaç de canviar la rutina de la vida diària de la gent. Mentre que els símbols 
olímpics són dels més coneguts, els Jocs expressen un significat obert, diferent per a cadascun dels actors i per als espectadors 
(Moragas, Rivenburgh i Larson 1995, 241).

Aquesta investigació internacional va ser capaç també de fixar-se en diversos fenòmens externs als Jocs, tots extrapolables a 
altres esdeveniments i situacions socials, i va revelar així mateix diferents qüestions relatives al conglomerat de les indústries 
de mitjans i també, evidentment, al Moviment Olímpic. 
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Els ingressos relacionats amb la comunicació —drets de televisió, publicitat, patrocini i venda de símbols olímpics— “cons-
titueixen el capital principal en l’organització dels Jocs Olímpics moderns i, com a tals, influeixen enormement en la seva 
presentació global” (Moragas, Rivenburgh i Larson 1995, 241). L’observació de les formes de producció al Centre Principal 
de Premsa i el Centre Internacional de Televisió va revelar l’existència d’una comunitat amb un coneixement i un llenguatge 
compartits, en molts casos oberts a la cooperació. En aquesta part, per exemple, es relata la col·laboració espontània dels 
periodistes britànics, canadencs i neozelandesos amb els seus companys sud-africans, amb un equip que reapareixia als Jocs 
després d’una absència de trenta-dos anys; o la de les televisions escandinaves amb la petita televisió islandesa, a la qual 
van cedir fins i tot entrevistes; o l’ambient estressant d’un Centre Internacional de Televisió en el qual es concentraven 8.000 
persones que hi treballaven vint-i-quatre hores al dia en diferents llengües.

A Barcelona’92, i encara més actualment a les ciutats candidates, se li va exigir un alt perfil tecnològic pel que fa a tecnologies 
de la informació com una de les condicions vitals per organitzar els Jocs. “De fet, l’organització dels Jocs posa a prova la 
capacitat tecnològica del país que els organitza” (Moragas, Rivenburgh i Larson 1995, 46).

A l’hora de retransmetre uns Jocs Olímpics també hi ha una divisió entre països rics i pobres. La quantitat de recursos hu-
mans, tècnics i materials destinats als Jocs influeix d’una manera considerable en la versió dels Jocs que reben els espectadors 
d’un país. Com ja s’ha comentat abans, si bé hi havia un senyal internacional que oferia RTO’92 (i a partir de Barcelona’92, 
la divisió de televisió del CIO, Broadcasting Olympic Services), les diferències en el grau de personalització de la imatge es 
relacionen amb la quantitat de personal i mitjans tècnics destinats als Jocs. La versió més personalitzada sempre és la de la 
cadena nord-americana NBC, que va desplaçar a Barcelona 77 càmeres, 286 magnetoscopis, 957 monitors i 2 satèl·lits, i hi va 
fer intervenir més de 1.300 professionals, la qual cosa va fer possible la producció d’una versió única i diferenciada dels Jocs 
de Barcelona (i dels posteriors). La segona és la de la cadena del país organitzador, en aquest cas TVE (Moragas, Rivenburgh 
i Larson 1995, 40-43). A l’altre extrem es van situar cadenes de dos països africans que van disposar de recursos per enviar 
personal a Barcelona i van rebre el senyal internacional sense cap mena de personalització a través de l’African Broadcast 
Union. Altres vegades, l’única personalització va consistir en els comentaris dels periodistes dels diferents països en el cas de la 
cerimònia d’obertura. Aquestes diferències influeixen en la presentació dels Jocs, però sobretot en la manera com els interpreta 
el públic. La preparació de comentaris personalitzats, i de càmeres que segueixen els esportistes nacionals, altera d’una manera 
significativa l’experiència dels Jocs per als espectadors, ja que permet a l’audiència una connexió emocional més gran amb 
aquest esdeveniment esportiu i un coneixement més ampli de les claus culturals i els símbols presents en aquest magne esdeve-
niment, que sempre es copsen millor en el cas de cultures molt diferents tenint com a punt de referència inicial el que és propi. 

Els Jocs són un esdeveniment per promoure i posar en pràctica noves tecnologies ja experimentades. En el cas analitzat, la 
digitalització del senyal de televisió, la televisió d’alta definició en l’antiga versió i les xarxes de fibra òptica per enviar els 
senyals de telecomunicació, juntament amb nous models de càmeres mòbils i càmeres aquàtiques, van ser els avenços tecno-
lògics més destacables. Els Jocs són, per tant, un aparador de les tecnologies que s’utilitzaran d’una manera generalitzada en 
altres grans esdeveniments. En el cas de Barcelona es va posar de manifest la importància de les tecnologies de la telefonia 
mòbil i de les càmeres sense cables, que van permetre noves perspectives visuals i enquadraments d’una realitat dels Jocs 
en què la construcció audiovisual adquireix un paper preponderant. Els Jocs de Barcelona van constituir el primer exemple 
als anys noranta de la manera com les tecnologies dels computadors, els equips audiovisuals i les xarxes de telecomunicaci-
ons convergien amb la finalitat de controlar, produir i difondre la informació i la programació d’entreteniment. Cal tenir en 
compte que l’any 1992 encara no s’havia popularitzat l’ús de la web, amb totes les conseqüències per a la difusió i el consum 
d’imatges dels Jocs que encara avui dia es perfilen. 

D’altra banda, els Jocs Olímpics de Barcelona també van començar a mostrar que les televisions internacionals s’anaven 
adaptant a una tendència avui dia consolidada en la difusió televisiva del fenomen olímpic que no és altra que l’adaptació a 
formats comercials, amb dues terceres parts dels organismes de radiodifusió que van utilitzar missatges comercials. La reven-
da de drets, ja present a Barcelona’92, es consolida com a model de futur per adquirir els drets dels Jocs amb el cas de l’agèn-
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cia de mitjans SportFive, pertanyent a Lagardère, per als Jocs del 2014 i el 2016, els de països europeus amb una població 
més petita. Aquesta venda a agències de mitjans es combina amb la negociació i la venda directa a les televisions per part del 
CIO a través d’operadors audiovisuals de França, el Regne Unit, Alemanya, Itàlia, Espanya, els Estats Units i Turquia, entre 
altres. Els nous acords, tant amb SportFive com amb els operadors nacionals dels grans països, inclouen la compra dels drets 
audiovisuals en obert, en plataformes de televisió de pagament i a través de mòbil i altres nous mitjans. Just després dels Jocs 
de Barcelona, el CIO va arribar a acords amb les televisions per a més d’uns Jocs, en concret amb la televisió nord-americana 
NBC per als Jocs de Sydney 2000 i Salt Lake City 2002, un model que es manté actualment. 

L’esport en general ha manllevat dels Jocs alguns dels seus símbols i rituals més destacats, com ara les cerimònies d’in-
auguració, el relleu de la torxa i el lliurament de medalles, que doten l’esport televisat d’una gran riquesa plàstica. D’altra 
banda, en aquest llibre també s’aborda el paper dels comentaristes de les diferents televisions, amb un pes important en el 
procés de creació de significat als Jocs televisats. Els comentaristes actuen com a “intèrprets, observadors, experts, patriotes, 
autopromotors” (Moragas, Rivenburgh i Larson 1995, 247), constitueixen una part important del procés de comunicació dels 
Jocs i, juntament amb les imatges de la cadena, més o menys personalitzades, són els intermediaris entre els Jocs Olímpics, 
la ciutat, l’estat on tenen lloc i el públic. Als Jocs Olímpics de Barcelona, però també avui dia, els comentaristes televisius es 
veuen ells mateixos com a àrbitres dels esdeveniments que retransmeten, de vegades amb un desconeixement total del fet que 
narren. El CIO edita per a les cerimònies d’obertura i clausura dels Jocs Olímpics un dossier de premsa en el qual s’expliquen 
moltes de les claus culturals dels Jocs que actualment aclareixen nombroses llacunes culturals, però que de vegades marquen 
excessivament l’itinerari narratiu dels comentaristes, de manera que se’n crea una visió uniformitzada.

Els Jocs Olímpics, tot i que són un esdeveniment global per la participació i la cobertura televisiva, estan molt vinculats a la 
seva representació televisada en l’àmbit local. Són les dimensions locals dels Jocs les que sostenen l’interès de cada cadena de 
televisió i de l’audiència. La retransmissió en directe de les proves esportives i l’emoció que transmeten descansen sobretot 
en l’atenció als esportistes i els equips nacionals del país dels televidents. En el cas de països que no tenen mitjans per fer un 
seguiment dels seus esportistes, l’atenció del públic pels Jocs decau després de la cerimònia inaugural (Moragas, Rivenburgh 
i Larson 1995, 248).

Television in the Olympic Games: the New Era
Una altra de les aportacions del CEO-UAB a l’estudi i la investigació de la televisió va ser Television in the Olympic Games: 
the New Era (1999), que recull les idees i les ponències del simposi internacional organitzat pel CEO l’any 1998 al Museu 
Olímpic de Lausana, en col·laboració amb la comissió de televisió del Comitè Internacional Olímpic (CIO). 

El primer gran apartat del treball ens remunta als cinquanta primers anys d’història de la televisió olímpica. Montserrat Llinés 
i Ana Belén Moreno, investigadores del CEO-UAB, tracen un recorregut històric dels mitjans audiovisuals a “The History 
of Radio and Television Coverage of the Olympic Games” partint del fet històric i molt transcendent del naixement gairebé 
simultani de l’Olimpisme modern i del cinematògraf dels germans Lumière. Difícilment es pot entendre l’Olimpisme modern 
i el seu desenvolupament sense la simbiosi entre Moviment Olímpic i mitjans audiovisuals, com ja s’ha esmentat al principi 
d’aquest article. Aquest bloc es completa amb l’experiència de quatre testimonis en la direcció i la col·laboració amb cade-
nes internacionals als Jocs Olímpics: Bill Ward, director d’esports d’ITV (Anglaterra); Horst Seifart, director de programes 
esportius d’ARD (Alemanya); Aldo Riccomi, director d’enginyeria i tècnic d’operacions de la RAI (Itàlia), i Dick Ebersol, 
director d’esports de la NBC (Estats Units).

A la segona part del treball intervenen diferents autors internacionals, com ara Nicholas P. Schiavone, vicepresident d’inves-
tigació de la cadena NBC, i Peter Diamond, vicedirector de la secció de Jocs Olímpics de la mateixa cadena nord-americana. 
Schiavone hi exposa quines han de ser les característiques d’una bona retransmissió dels Jocs: es tracta d’una història que ha 
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de tractar sobre els Jocs, i únicament sobre els Jocs i les qüestions simbòliques i esportives que giren al voltant seu. Segons 
aquest autor, els Jocs són una realitat en directe, no guionitzada, i ha de resultar creïble. Els Jocs són una metàfora de la vida 
i, per tant, les televisions han d’aconseguir que les audiències se sentin identificades amb aquest magne esdeveniment espor-
tiu. D’altra banda, les televisions han de reverenciar els ideals olímpics com una part important de la cultura que transmeten. 
I, finalment, Schiavone destaca que els Jocs parlen de patriotisme en una atmosfera de celebració (Schiavone 1999, 82-83). 
Per la seva banda, el vicedirector de les retransmissions olímpiques de la NBC subratlla, entre altres qüestions, els canvis de 
regles en diferents esports per tal que el gran públic els comprengui més fàcilment, alhora que posa l’èmfasi en la importàn-
cia d’altres canvis en l’estètica de les zones de competició de l’atletisme per convertir-lo en més televisiu i atractiu per a les 
audiències (Diamond 1999, 86).

D’altra banda, representants de diferents cadenes de televisió —entre les quals hi ha O Globo TV al Brasil, l’australiana 
Seven Network i la japonesa NHK— analitzen la situació de les televisions respecte dels Jocs Olímpics al final del segle per 
intentar projectar-se en el futur. Finalment, intervé en aquest bloc Michael Payne, director de Màrqueting del CIO, que des-
taca que, en un moment en què els ingressos de televisió i altres procedències constitueixen una font estable per al Moviment 
Olímpic, s’haurien d’explorar noves fórmules perquè els Jocs Olímpics es convertissin en una cosa més especial, millorant-
ne la imatge i, per extensió, la dels seus socis, protegint sempre la marca i la imatge del Moviment Olímpic, un “patrimoni 
immens”, en paraules de Payne. No esmentem en aquest capítol les aportacions relacionades amb Internet, que tenen cabuda 
a l’apartat dedicat als nous mitjans.

Els professors Prado i Richeri teoritzen sobre les noves i futures formes digitals de televisió, els programes multicanal i l’es-
pecialització de la indústria audiovisual. El professor Prado avança que la digitalització del senyal, juntament amb els nous 
formats de televisió en 16:9 i l’alta definició, afegirà espectacularitat a l’esport. Noves empreses productores s’especialitzaran 
en esports, amb canals nínxol per a diferents esports, tal com ha demostrat el futur. En definitiva, el sector de la producció 
esportiva, pronosticava Emili Prado, es convertirà, tal com ha estat, en un important sector audiovisual. 

L’últim dels treballs elaborats pel CEO, Beijing 2008 Olympic Games: Spanish Media Construction (2008), és fruit d’una 
col·laboració internacional amb la Universitat de Comunicació de la xina. S’hi analitza, en premsa escrita i en televisió, el 
tractament i la cobertura que durant els Jocs Olímpics de Pequín 2008 van donar els mitjans de comunicació a les cerimònies 
d’obertura i de clausura i a determinades proves, entre les quals destaquen les finals olímpiques i la participació de represen-
tants xinesos, espanyols i americans. Un altre dels elements analitzats en aquest treball són els espais dedicats a l’esport als 
informatius de la televisió espanyola.

 

Els drets audiovisuals dels Jocs Olímpics 
Els drets audiovisuals dels Jocs Olímpics són una part destacada d’un sistema de diferents actors que es retroalimenten entre 
si. La comercialització dels drets dels Jocs ha tingut un paper preponderant en la construcció del fenomen olímpic modern tal 
com avui el coneixem. Constitueixen la font principal de finançament del Moviment Olímpic i són un element dinamitzador 
dels ingressos de les televisions comercials i del patrocini de l’esport en general, i dels Jocs en particular.

Els drets audiovisuals dels Jocs s’han basat tradicionalment en dues variables —la territorialitat de la venda i l’exclusivitat—, 
fins i tot al començament de la comercialització dels primers drets audiovisuals per als nous mitjans.

Les televisions, el CIO, les ciutats organitzadores i les marques comercials, d’una banda, i els espectadors i els esportistes, de 
l’altra, constitueixen el gran mosaic del seguiment i la importància dels Jocs Olímpics com a gran fenomen cultural, social 
i comunicatiu. Els Jocs no serien el fenomen global que són avui sense l’entramat de relacions que té lloc entre les televisi-
ons, que compren els drets audiovisuals a preus molt alts i que els sufraguen a través dels seus ingressos publicitaris o per 
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abonament (en el cas de la televisió de pagament); el CIO, com a propietari dels Jocs; les ciutats seu que aquest tria, i les 
marques comercials (TOP sponsors), que troben rendibilitat al seu patrocini en la retransmissió dels Jocs a través dels mitjans 
audiovisuals. Els ingressos per al CIO per drets de televisió i patrocini han superat a l’última dècada el 85 % del total, la qual 
cosa demostra l’estreta relació de dependència que hi ha entre el Moviment Olímpic i els ingressos relacionats amb la comu-
nicació. Aquests ingressos es distribueixen entre els integrants del Moviment Olímpic: federacions internacionals olímpiques, 
comitès olímpics nacionals i solidaritat olímpica.

Malgrat les crítiques per la comercialització de l’esport olímpic, la fórmula s’ha revelat com l’única possible a favor de 
la difusió dels valors educatius de l’olimpisme i de l’esport. Les possibles limitacions de la fórmula s’han de resoldre des 
d’aquest model, que ha convertit els Jocs en l’esdeveniment esportiu més important, i els seus símbols i valors en elements 
d’aquest gran ecosistema.

Juan Antonio Samaranch, que va trobar un CIO en fallida i un Moviment Olímpic dividit després dels Jocs de Moscou’80, va 
instaurar l’explotació comercial en el Moviment Olímpic en combinar les potencialitats comercials de la televisió nord-ame-
ricana amb el servei públic del model europeu. Durant el seu mandat (1980-2001), els Jocs es van convertir en l’esdeveniment 
esportiu més important del món i en un fenomen global gràcies al concurs de les televisions, que, al seu torn, han esdevingut 
el suport principal del Moviment Olímpic (Preuss 2000 i Payne 2006). La posada en valor dels drets audiovisuals esportius 
va partir d’un aprofitament de les potencialitats de creixement dels ingressos procedents de les televisions generalistes nord-
americanes, que a partir d’aquest moment es van enfrontar en la competència per adquirir uns continguts que asseguraven 
grans audiències en un entorn de televisió multicanal com el nord-americà, cada vegada més fragmentat, amb l’eliminació 
d’intermediaris i consultors, en unes negociacions que va portar directament i en exclusiva el CIO. Davant aquesta visió 
positiva de la qüestió, n’hi ha d’altres més crítiques amb el procés de comercialització (televisions i patrocini) del fenomen 
olímpic, un recorregut històric exhaustiu molt ben documentat (Barney, Wenn i Martyn 2002).

A Europa, després de l’aparició de la competència televisiva a mitjan anys vuitanta, i malgrat l’existència d’ofertes privades 
econòmicament superiors, es va apostar per la venda conjunta a la Unió Europea de radiodifusió, constituïda per operadors 
públics que asseguraven uns Jocs oberts a tothom, sobretot als joves, per transmetre els valors positius intrínsecs de l’esport. 
Samaranch va establir la dinàmica de contractes a llarg termini amb les televisions abans de conèixer-ne la seu, cosa que va 
dotar d’estabilitat els ingressos cada dia més grans per al Moviment Olímpic.

El mandat de Jacques Rogge des del 2001 constitueix una continuïtat del model d’explotació comercial dels drets audiovi-
suals impulsat per Samaranch. Rogge va buscar una veritable competència a les subhastes dels drets audiovisuals, va obtenir 
importants augments en les recaptacions per aquest sistema i va establir noves fórmules de repartiment d’ingressos que rebai-
xaven les percepcions de les ciutats organitzadores a favor d’aportacions més grans per al foment de l’esport a través de les 
federacions internacionals i els comitès olímpics nacionals (Payne 2006). 

La instauració d’una veritable competència ha contribuït a disminuir la dependència excessiva dels ingressos de les televisions 
nord-americanes a través de l’augment de la recaptació a Europa. Això és possible gràcies a la negociació directa i individual 
dels drets als grans països europeus i a la venda a l’agència EuroFive dels drets audiovisuals per a uns altres quaranta països 
europeus (Fernández Peña 2009b). En aquest procés, els contractes amb els operadors privats exigeixen un seguit de compromi-
sos d’aquests (i dels operadors públics), com ara l’emissió mínima de 200 hores dels Jocs d’estiu en obert, accessibles a tota la 
població, i l’establiment d’un estàndard de qualitat òptim, ja garantit per les emissions de la Ràdio Televisió Olímpica. 

Entre els treballs que investiguen les relacions entre l’esport i la política amb l’estudi de la televisió com a eina constructora 
de l’imaginari dels Jocs, modulador i mirall de les relacions internacionals entre països, destaca Global Television and the 
Politics of the Seoul Olympics, de Larson i Park (1993). Segons els autors, hi ha tres aspectes cardinals en aquesta anàlisi: la 
comunicació d’esdeveniments i processos, la comunicació d’esdeveniments conduïts per la televisió i el control polític que 
es pretén fer des de la política d’aquests esdeveniments i processos (Larson i Park 1993, 47). Aquest treball es basa en la tra-
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dició acadèmica de la construcció de la realitat social per part dels mitjans, en aquest cas la televisió. Tal com assenyalen els 
autors, “[…] la comunicació és un procés social fonamental i la seva importància augmenta amb les evolucions biològiques, 
socials i tecnològiques; i que el món modern es caracteritza per un medi ambient cada vegada més saturat de les imatges de 
televisió” (Larson i Park 1993, 46-47). 

Cap a una revisió de la televisió com a concepte: el futur de la realitat televisada del 
Moviment Olímpic 
Els Jocs Olímpics no són únicament territori d’experimentació en matèria de tecnologia de realització televisiva i construcció 
de nous llenguatges audiovisuals, sinó també un fet cultural dinàmic en què els canvis tecnològics tenen un paper preponderant, 
i les necessitats de previsió i adaptació a aquestes mutacions marcaran el futur del Moviment Olímpic. La televisió serà encara 
en el futur un element clau en la difusió dels Jocs, els valors i els imaginaris del Moviment Olímpic, però curiosament el futur 
estarà marcat pel significat etimològic de la paraula, ‘veure de lluny’, i es deslligarà definitivament (de fet, ja ho està fent fa algun 
temps) de l’aparell que va sorgir amb força a les llars d’arreu del món a partir de la segona meitat del segle xx i que ja es mira 
en grup i de forma individual. Un fet destacat del futur digital és el paper cada vegada més important dels mitjans audiovisuals en 
general per al Moviment Olímpic, uns audiovisuals que, gràcies a la flexibilitat que aporta el tractament digital de la informació 
(imatges, àudio i dades), seran peça fonamental dels nous serveis digitals. Serà una televisió, considerada des del seu significat 
etimològic, personalitzada, adaptada als interessos particulars dels públics; un self media, utilitzant la denominació que als anys 
vuitanta va adquirir una certa fortuna en alguns debats teòrics. I això només serà possible utilitzant els fonaments tecnològics 
d’Internet, que permeten una comunicació de tothom amb tothom i trenquen el vell esquema dels tradicionals mitjans de masses, 
si bé aquest aspecte s’abordarà amb més detall al capítol dedicat als Jocs Olímpics i els nous mitjans (Internet).

La televisió com a indústria cultural (en l’enfocament francès) o indústria creativa (en la nova denominació britànica), sense 
perdre de vista tampoc la visió més purament comercial (investigada des de l’acadèmia a partir de corrents funcionalistes) 
com a mitjà de difusió digital a través de diverses formes —ones digitals terrestres, satèl·lit, cable, IPTV (seguint el protocol 
d’Internet)— i en la versió multicanal que s’imposa d’aquest futur digital, haurà d’abordar nous reptes. En aquest debat també 
és present el gens menyspreable futur de les televisions públiques, que, sobretot en l’entorn de la vella Europa, han tingut un 
paper decisiu en l’accés igualitari a les imatges dels Jocs. No obstant això, des del final dels anys vuitanta Europa té televi-
sions privades, un model que sembla que predominarà en un futur en plena crisi econòmica i de legitimitat social dels vells 
serveis de televisió. Durant els últims temps s’està consolidant un esquema de comercialització i compra de drets que combi-
na els acords individuals amb televisions (públiques o privades) de països amb una gran població (Itàlia, Espanya, França, el 
Regne Unit, els Estats Units i Turquia, entre altres) amb la venda institucional a centrals de mitjans o organitzacions regionals 
de ràdio i televisió. En el cas de la venda de drets a operadors o centrals de mitjans privats, el CIO obliga a un mínim d’hores 
d’emissió en obert i gratuïtes per als Jocs d’estiu (200) i per als d’hivern (100), per intentar garantir l’accés universal de tots 
els ciutadans i les ciutadanes a les imatges olímpiques. 

Les formes de difusió es compliquen. L’entorn digital ha impulsat l’accés multicanal especialitzat, de pagament o en obert, 
amb fórmules de pagament per programa i canals especialitzats de subscripció. Aquest és el nou territori d’innovació en 
màrqueting i difusió de les imatges dels Jocs. Perquè, davant els milers d’hores de televisió produïdes, el vell esquema de 
televisions públiques i privades amb un o dos canals dedicats als Jocs ha fracassat. Els grans serveis públics de televisió eu-
ropeus utilitzen i utilitzaran els nous canals digitals especialitzats en esports per difondre en obert alguns esports minoritaris, 
proves en les quals, no obstant això, participen esportistes de cada estat. En aquest sentit, la BBC ha marcat als Jocs de Pequín 
una tendència que podria marcar el futur. La BBC1 emetia les proves en què participaven esportistes britànics, mentre que 
s’utilitzava Internet com a plataforma d’accés a la resta de retransmissions, bé en directe o utilitzant la xarxa com a biblioteca 
per accedir a la carta de les imatges de les proves esportives ja celebrades. Aquest és un exemple de sinergia entre els “vells”i 
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els nous mitjans en un servei públic de comunicació. Un altre esquema diferent és el que han mostrat les televisions privades. 
La NBC nord-americana, per exemple, ha jugat en el cas de Pequín 2008 amb les complementarietats i les sinergies entre 
diferents canals generalistes, especialitzats i de pagament, i ha reservat Internet per a les redifusions hores després d’haver-se 
emès per alguns dels canals del grup de comunicació NBC. Així, concretament, la cadena nord-americana ha utilitzat nou 
canals de televisió diferents per retransmetre les cerimònies i diferents proves esportives: NBC, CNBC, MSNBC, USA, Tele-
mundo (en castellà), Universal HD, Oxygen i dos nous canals multiplexats digitals de la mateixa NBC que de vegades oferien 
la mateixa programació en diferents moments del dia. La NBC va retransmetre 225 hores dels Jocs a la tarda, en l’horari de 
màxima audiència i fins a la matinada, i es va centrar en gimnàstica, voleibol, natació i salts de trampolí, entre altres. 

La venda de drets audiovisuals per part del CIO es fa amb sis o set anys d’antelació de mitjana. Aquesta fórmula, que ga-
ranteix l’estabilitat d’ingressos al CIO, presenta el problema de la impossibilitat d’adaptar aquesta venda de drets als ràpids 
canvis tecnològics, a les noves formes de difusió, a les noves plataformes i als nous serveis. Com comentem al capítol desti-
nat a nous mitjans, en un futur es tendirà a vendre per separat els drets televisius tradicionals per a televisió en obert, canals 
de pagament especialitzats en esport i vídeo a la carta d’un esdeveniment esportiu determinat, dels drets per als anomenats 
nous mitjans (difusió en xarxa a través de diferents programaris i aplicacions presents a la web i accessible amb dispositius 
portàtils i mòbils com ara ordinadors, consoles, telèfons mòbils, etc.). Això permetrà que entrin en la pugna pels drets nous 
actors, sobretot les empreses “oriündes” d’Internet, és a dir, les que han sorgit a conseqüència del desenvolupament de la web. 
Mentre els canvis que s’anuncien no consolidin uns nous models de drets audiovisuals, s’ha de continuar garantint l’accés 
lliure, universal i amb alts paràmetres de qualitat de les imatges dels Jocs a tots els ciutadans i les ciutadanes del món. 
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Els nous mitjans i els Jocs: el Moviment Olímpic 
i el web social en la difusió de missatges
Emilio Fernández Peña
Director del Centre d’Estudis Olímpics de la UAB; Professor titular del Departament de Comunicació 
Audiovisual i Publicitat I (UAB)

Definició de nous mitjans
Anomenem nous mitjans totes les formes de transmissió de comunicació basades en el protocol d’Internet, independentment 
del dispositiu a través del qual s’accedeix als continguts i els serveis: microordinador, telèfon mòbil d’altes prestacions 
(smartphone), ordinador de taula o televisor connectat a Internet. Aquests nous mitjans permeten als usuaris triar un contin-
gut determinat en directe i accedir-hi en diferit, i a més, l’oportunitat dels televidents de compartir la informació amb altres, 
opinar i rebre informació suplementària a la dels mitjans tradicionals (per exemple, dades sobre paràmetres de la competició 
no disponibles a través de la televisió i resultats d’altres competicions). Els nous mitjans tenen un caràcter social; permeten 
compartir informació, opinar, recomanar, valorar, modificar els missatges i crear-ne de nous, i en molts casos la comunicació 
es pot personalitzar en funció dels gustos i les preferències dels usuaris. En aquest nou entorn més social les recomanacions 
dels amics també adquireixen una gran importància. De vegades aquesta possibilitat de compartir entre usuaris fa la comu-
nicació més personal: és un usuari o usuària proper qui serveix de pont per mostrar o difondre els continguts. I aquí intervé 
el concepte de xarxa social, una realitat social tan antiga com l’ésser humà però que a Internet adquireix si és possible una 
transcendència més gran amb fenòmens com Facebook i Twitter.

En aquest capítol traçarem un recorregut històric de les relacions entre Internet i el Moviment Olímpic des dels orígens del 
web, analitzarem el paper de diferents actors vinculats al Moviment Olímpic —com ara el Comitè Internacional Olímpic 
(CIO), els patrocinadors olímpics i les televisions— i ens endinsarem en els principals actors natius d’Internet, els qui van 
néixer a recer del web a partir de mitjan anys noranta del segle passat. 

Entenem Internet com un entorn, un medi ambient amb diferents actors que tenen un paper protagonista a l’ho-
ra d’ordenar, gestionar i administrar els continguts multimèdia que circulen per la xarxa. Ens centrarem, per tant, 
en els protagonistes del Moviment Olímpic i els seus stakeholders, televisions i els patrocinadors TOP, però tam-
bé en els cercadors, en aquest cas Google com a exemple principal i les empreses del grup com ara YouTube i les ano-
menades xarxes socials, sobretot Facebook i Twitter, les que han tingut més protagonisme en aquest nou web social.  
En aquest treball també traçarem un recorregut per les principals aportacions dels investigadors del CEO-UAB al voltant 
d’Internet i els nous mitjans, i intentarem definir alguns conceptes i tendències específiques de les formes de comunicació del 
Moviment Olímpic i els seus actors propers a través dels nous mitjans. 
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Dels orígens d’Internet i el Moviment Olímpic
La gran fita d’Internet amb vista a la seva popularització i l’ingrés en el catàleg de mitjans utilitzables pel Moviment Olímpic 
va ser la creació de la World Wide Web a partir del 1993. La posada en marxa d’aquest sistema senzill d’accés a Internet a 
través de navegadors i que vincula els continguts per mitjà d’hiperenllaços, juntament amb un disseny atractiu i les capacitats 
multimèdia, ha constituït un canvi d’una gran transcendència per al Moviment Olímpic. El segon gran canvi, que adquireix 
una gran potencialitat gràcies al primer, és la vinculació dels usuaris a les anomenades xarxes socials i la seva capacitat per 
difondre aquests continguts. Però abans d’analitzar aquestes noves possibilitats fem un breu recorregut històric per la integra-
ció d’Internet en el Moviment Olímpic.

Els Jocs Olímpics són un esdeveniment privilegiat a l’hora de posar en pràctica tecnologies de la comunicació, tal com hem 
recordat al capítol dedicat a la televisió. Als Jocs de Squaw Valley del 1960 i als de Tòquio del 1964 es van utilitzar per pri-
mera vegada ordinadors IBM per gestionar-ne els resultats, i en aquests últims Jocs van entrar per primera vegada en concurs 
els satèl·lits de comunicacions (Moragas 1992). 

Tot i que a Barcelona’92 es va posar en funcionament la tecnologia telemàtica del videotext, els primers Jocs Olímpics de 
l’era del World Wide Web són els d’Atlanta’96. Al desembre d’aquell any, però, encara hi havia un nombre reduït d’internau-
tes (tan sols 36 milions, el 0,9 % de la població mundial, segons Internet World Stats), la qual cosa el convertia en un mitjà 
realment minoritari. Internet era en aquella data un mitjà de consulta de dades de manera ubiqua, és a dir, des de qualsevol 
lloc amb connexió, i de visionat de fotografies, però encara no constituïa un canal d’emissió d’imatges en moviment. El de-
senvolupament del web és ràpid, però el 1995, un any abans dels Jocs d’Atlanta, només hi ha 16 milions d’usuaris d’Internet 
al món. Just en aquell moment el CIO va crear la seva primera pàgina web.

Segons dades d’IBM, la pàgina web oficial dels Jocs d’Atlanta (http://www.atlanta.olympic.org) va tenir 11 milions de visites 
per dia i un total de 185 milions de visites durant els setze dies que van durar els Jocs (Moragas 1999), cosa que indica que 
aquells primers internautes, aquells early adopters, estaven delerosos de treure profit de la nova tecnologia de la comunicació. 
Als Jocs d’hivern de Nagano’98 es van solucionar els problemes de gestió del web d’Atlanta i, juntament amb IBM, l’empresa 
Lotus es va encarregar de dur a terme la gestió d’un web que ja va rebre 634 milions de visites. El 1998 totes les federacions 
internacionals tenien pàgina web, però només el 70 % dels comitès olímpics nacionals eren presents al web (Moragas 1999). 

Tal com ens recorda Moragas (1999), fins al 1997 no hi va haver programes com Real Player capaços de reproduir vídeo 
per Internet, i fins al final del 1998 no es pot dir que comencés l’època del web com a mitjà de difusió audiovisual, tot i que 
aquells anys les lentes connexions (no s’havien generalitzat les línies DSL) no permetien consolidar el vídeo per Internet, 
que el 1998 era experimental i amb una qualitat d’imatge deficient per al gran públic. No obstant això, la pàgina web dels 
Jocs de Nagano, al febrer del 1998, creada per IBM, ja oferia alguns vídeos, de la mateixa manera que la pàgina del canal de 
televisió NBC per a aquells Jocs. Malgrat aquestes primeres experiències de difusió audiovisual, el concepte “memòria del 
món” recollit per Moragas (1999), com a lloc on és accessible tota la documentació generada des de qualsevol lloc, és el que 
imperava en aquell moment. 

Als Jocs Olímpics següents, els del 2000 a Sydney, si bé ja era possible transmetre vídeo per Internet, la massa crítica d’es-
pectadors amb línies d’ample de banda gran encara era minsa, i no va ser fins a Atenes 2004 quan es van emetre les primeres 
sis hores de televisió a través d’Internet. Però la primera gran retransmissió en continuïtat audiovisual d’uns Jocs a través de 
la xarxa va tenir lloc als Jocs Paralímpics de Torí 2006 amb la creació del canal Paralympicstport.tv. Aquest canal va retrans-
metre més de 100 hores de cobertura en directe dels quatre esports paralímpics d’hivern (esquí alpí, hoquei sobre trineu, esquí 
nòrdic i cúrling amb cadira de rodes). L’accés gratuït a aquestes imatges incloïa també la possibilitat de consultar material 
històric des dels Jocs Paralímpics d’hivern d’Örnsköldsvik el 1976 (Suècia) fins als anteriors a Torí, els de Salt Lake City 
2002 (Puig 2008, 274-275).
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Pequín 2008 van ser els Jocs de la consolidació d’Internet com a mitjà de transmissió i com a biblioteca de vídeo per a les 
televisions amb drets de transmissió d’Internet. L’NBC, per exemple, va oferir 2.200 hores de vídeo per Internet durant els 
Jocs del 2008 (Sandomir 2008). A partir d’aquesta data Internet, o millor dit, el protocol d’Internet (IP), que es pot rebre a 
través de diferents dispositius smartphone, notebook o ordinadors portàtils, però també del televisor, es va convertir en una 
via alternativa i en mediateca per accedir a les imatges en moviment de les fites olímpiques. 

El Comitè Internacional Olímpic (CIO) té pàgina web des del final del 1995 (el CEO-UAB ja en tenia una a Internet des 
de feia mesos). Els Jocs Olímpics d’Atlanta van portar el primer redisseny de la pàgina del CIO, amb “amb un estil que era 
més documental que visual, encara que els continguts eren molt interessants des de la perspectiva de la informació sobre la 
institució i el Moviment Olímpic” (Moragas 1999, 24).

Aquells primers anys va dominar el disseny hipertextual, i a poc a poc s’hi van incloure elements d’imatge fixa i, més en-
davant, audiovisuals. Just abans del Congrés Olímpic de l’octubre del 2009 a Copenhaguen, el CIO va redissenyar la seva 
última versió, totalment diferent de la primera. Si abans dels Jocs de Pequín s’havia introduït una pàgina amb predomini dels 
colors vius i amb accés, evidentment, a continguts audiovisuals, els dies previs al Congrés Olímpic es va presentar la nova 
versió de la pàgina web, amb un enfocament visual pel que fa al disseny. La presentació és totalment audiovisual, amb pree-
minència del vídeo i la imatge i un cercador que condueix als milers de documents de text que inclou. La pàgina del 2010 és 
un web més social, en què els continguts es poden compartir a través dels mitjans socials. 

El web i els patrocinadors olímpics
A la tesi doctoral Internet i els patrocinadors olímpics, Josep Maria Puig Lobato (2008) es va centrar en les companyies que 
formen part del programa de patrocini olímpic The Olympic Partner (TOP), de caràcter quadriennal, que va instaurar el CIO 
el 1985 amb la finalitat de centralitzar el patrocini de tots els Jocs Olímpics des d’unes bases comunes. En aquesta tesi es va 
fer una anàlisi comparativa de les pàgines web dels 14 patrocinadors olímpics durant els Jocs Olímpics d’estiu de Sydney 
2000 i Atenes 2004, i els Jocs Olímpics d’hivern de Salt Lake City 2002 i Torí 2006. 

Durant el període analitzat, els patrocinadors olímpics van fer un ús desigual d’Internet els dies dels Jocs: “Coca-Cola, Ko-
dak, McDonalds i Visa van maximitzar els contractes de patrocini a través de la seva pàgina web i van afegir valor a les seves 
marques gràcies a les possibilitats de la comunicació interactiva i multimèdia que ofereix Internet. Mentrestant, altres com 
Manulife, US Postal i xerox només han inclòs els seus logotips als webs dels Jocs Olímpics com una manera d’enllaçar amb 
les seves pròpies pàgines, sense explorar els recursos d’Internet” (Puig 2008, 271).

Una altra qüestió digna d’assenyalar són els anomenats serveis en espècie que els patrocinadors TOP ofereixen al CIO i que 
solen ser habituals quan aquests patrocinadors són empreses del món de la tecnologia. Dels quatre Jocs Olímpics analitzats, 
aquest tipus de sinergia només es percep en el cas de Salt Lake City “per mitjà de la fusió de la pàgina web de l’NBC, pos-
seïdora dels drets televisius per als Estats Units, l’empresa filial de Microsoft MSN i la del Comitè Internacional Olímpic. A 
la resta dels Jocs Olímpics les relacions en espècie no s’han reflectit a la pàgina oficial de la competició” (Puig 2008, 272).

Puig conclou que els patrocinadors olímpics no van aprofitar tota la potencialitat d’Internet per promocionar la marca en el 
moment de la celebració dels Jocs Olímpics analitzats, i que encara van oferir una gran importància dins l’estratègia difusora 
als mitjans tradicionals. I això malgrat que Internet, per la seva capacitat de comunicació global, constitueix un mitjà adequat 
per a aquestes grans marques amb aspiracions d’arribar als mercats mundials. El motiu, segons l’autor, és que Internet encara 
no era un mitjà madur en el moment de fer l’estudi. 
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Cap a una ecologia d’Internet: els actors 
Internet, convertit en un mitjà de masses gràcies a l’arribada del web, que hi facilita l’accés a través d’un entorn més senzill 
i amigable, es podria descriure com un ecosistema en el qual s’interrelacionen diferents actors principals. Els continguts 
multimèdia (textos, fotografies i imatges en moviment) s’ordenen i es jerarquitzen a través dels cercadors, que construeixen 
en part la xarxa per als usuaris. En un ecosistema com el d’Internet, amb una quantitat ingent de continguts accessibles amb 
un sol clic, però desconeguts en la major part pels usuaris, els cercadors, i sobretot Google, líder mundial en aquest tipus de 
serveis, adquireixen un paper fonamental. Google és líder també en el que anomenaríem audiovisual social, representat per 
la seva empresa YouTube, amb un gran protagonisme també en aquest entorn col·laboratiu i multimèdia.

L’altre gran element d’aquest ecosistema està representat pel fet social, les xarxes socials com ara Facebook i Twitter, però 
també els seus programes preexistents d’intercanvi de fotografies, com Flirck, o de vídeos, com el ja esmentat YouTube. Les 
xarxes socials traslladen a l’univers d’Internet un fet tan antic com l’existència de l’ésser humà, que necessita relacionar-se 
amb els altres amb finalitats múltiples, entre les quals hi ha la pervivència de l’espècie. Les xarxes socials s’han introduït com 
un element més als Jocs Olímpics de Vancouver 2010. El concepte de web social atorga per primera vegada un paper prota-
gonista als usuaris i les usuàries: són ells els qui, per mitjà de l’intercanvi, la modificació de continguts, els seus comentaris, 
fotos i vídeos (Jenkins 2006; Jenkins et al. 2009), donen vida a aquest nou entorn de les xarxes socials.

Google, també olímpic
En el cas dels Jocs Olímpics de Pequín 2008 i els de Vancouver 2010, Google i altres serveis de l’empresa com YouTube han 
estat actors d’una gran importància per la capacitat de crear imaginaris i constituir-se al mateix temps en porta d’entrada als 
continguts d’aquest magne esdeveniment esportiu. Google i les seves altres eines de recerca, com ara YouTube pel que fa a 
l’audiovisual, guien els usuaris en aquest maremàgnum de continguts i serveis desordenats, que serien inaccessibles d’una altra 
manera. Els resultats que ofereixen Google i els altres cercadors figuren sempre per ordre de rellevància entre centenars de milers 
de continguts. Així, els usuaris normalment només segueixen els primers resultats, generalment els cinc primers, de manera que 
aquesta jerarquització de l’univers d’informació que fan els cercadors construeix la xarxa Internet per als usuaris i les usuàries. 

Google, com a líder del mercat de recerques, està perfectament incardinat en la nostra cultura actual (Battelle 2005). Google 
“sap” tot allò que pensa la nostra civilització. Aplega i processa també els resultats dels milers de milions de recerques que 
cada dia arriben als seus servidors, la qual cosa li permet saber els interessos del públic a la xarxa Internet. Durant els Jocs 
ofereix una nova col·lecció de logotips temàtics (Google Doodles) els dies de competició; cada jornada se centra en l’esport 
més representatiu del dia olímpic. Per això Google ens situa en el context virtual quan accedim a les seves eines de recerca, 
de manera que connecta la seva imatge corporativa amb la cultura popular en una mena de nou art pop. 

Google ha estat capaç d’oferir una completa gamma de serveis des de les seves divisions: informa dels Jocs a través de Google 
News, ofereix imatges en moviment a YouTube i ens ajuda situar-nos en l’espai gràcies a Google Maps, entre molts altres ser-
veis, però no és un productor de continguts informatius ni audiovisuals. Google i les seves empreses filials ens ajuden a trobar la 
informació que altres generen i accedir-hi, en el sentit més ampli (notícies, pàgines web, wikis, blocs, comentaris, vídeos, fotos). 

D’altra banda, el servei audiovisual de Google inc. YouTube és una aplicació web que s’alimenta dels vídeos que els usuaris 
creen, graven de la televisió o capturen d’Internet; és una eina de comunicació col·laborativa sorgida a l’anomenat web 2.0 i 
susceptible d’oferir continguts dels Jocs que els usuaris graven dels seus televisors. Davant el valor que tenen aquests contin-
guts per a les televisions i en un intent de protegir la seva principal font d’ingressos, el CIO va actuar de forma diligent: va 
crear setmanes abans dels Jocs de Pequín un canal de televisió amb YouTube destinat a 77 països d’Àsia, l’Àfrica i l’Orient 
Mitjà, regions on no s’havien venut els drets d’Internet dels Jocs. El servei de Google només va ser accessible des d’aquestes 
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zones del món, de manera que únicament els usuaris de YouTube d’aquestes àrees geogràfiques van poder accedir a les imat-
ges dels Jocs. El canal olímpic de YouTube es va alimentar del contingut procedent del senyal institucional dels Jocs, perquè 
YouTube i Google no són productors de continguts, sinó portes per accedir-hi o, en aquest cas, simples difusors. 

Aquesta estratègia de col·laboració amb Google va resultar encertada a l’hora de protegir els drets audiovisuals de les te-
levisions, com assenyalava el periodista Brian Stelter, de The New York Times: “mentre els ballarins i acròbates donaven 
voltes i saltaven per l’Estadi Nacional de Pequín, diversos usuaris anònims van penjar més de 100 vídeos de la cerimònia en 
YouTube, però la pàgina web, que pertany a Google, ràpidament va eliminar tants com va poder. Així mateix, alguns vídeos 
distribuïts a través de streaming en temps real en Justin.tv, una font molt popular per als vídeos internacionals, també es van 
eliminar. Segons les directrius del Comitè Internacional Olímpic, les televisions que gaudeixen de drets audiovisuals locals 
dels Jocs són l’única font legal de video a cada país” (Stelter 2008). 

El consum audiovisual dels Jocs a través del web 
Com ja hem assenyalat a la introducció, els Jocs de Sydney van ser els primers en els quals es van aprofitar les sinergies entre 
televisió i Internet. En aquella cita olímpica, l’NBC nord-americana va fer servir el web com a eina complementària dels seus 
serveis audiovisuals per oferir dades de resultats o fotografies, però no encara imatges en moviment (Moragas 2003, 11). Per 
la seva banda, els d’Atenes van ser els Jocs amb les primeres experiències de vídeo a través de la xarxa, mentre que la cita de 
Pequín ha permès provar el potencial de la xarxa com a mitjà per difondre imatges de televisió. 

Als Estats Units, els ciutadans cada vegada utilitzen més la xarxa per mirar la televisió. Els últims dos anys, el nombre de per-
sones que miren la televisió a través d’Internet s’ha doblat. Segons Michael Saxon, vicepresident de TNS, “els consumidors 
bàsicament esperen que els continguts estiguin disponibles en el moment que ells desitgin i a la pantalla que ells triïn (TV, 
PC o mòbil). Les pàgines favorites dels espectadors en línia per al visionat de continguts originals de la televisió van ser les 
pàgines principals dels canals de televisió (65%) i YouTube de Google Inc. (GOOG) (41%). Altres pàgines web utilitzades 
per al visionat de televisió i video incloïen iTunes d’Apple Inc. (AAPL), NBC Universal i Hulu de News Corp. (NWS), així 
com les pàgines d’intercanvi de fitxers, les xarxes socials i Limewire” (CNN Money 2008). 

Els Jocs Olímpics de Pequín han estat els primers en què TVE ha emès d’una manera generalitzada contingut audiovisual a 
través de la xarxa. La pàgina web de TVE ha rebut més de 10 milions de visites, amb més de 50 milions de pàgines vistes i 
11 milions d’esdeveniments de vídeo consumits pels usuaris. A més de mirar imatges i assabentar-se de dades, la possibilitat 
d’interactuar amb els atletes a través d’entrevistes en línia va afegir un nou valor al web de la televisió pública espanyola. 

D’altra banda, com ja hem avançat, l’NBC ha seguit clarament l’anomenada lògica d’explotació de finestres de l’audiovisual. 
La seva primera finestra ha estat la mateixa cadena NBC, que oferia les imatges i, dotze hores després d’emetre-les, aquestes 
imatges es posaven a la disposició dels usuaris a través de la pàgina web. Aquesta estratègia de relegar a un segon pla el web 
tenia una finalitat clara que, a la llum de les dades d’ingressos, sembla l’encertada: els ingressos totals de la cadena per publi-
citat van ser de més de 1.000 milions de dòlars, dels quals només 5,75 van procedir d’Internet (Stelter 2008). 

El web ha flexibilitzat la manera de consumir els Jocs Olímpics. Les visites al web de NBCOlympics.com van arribar al 
punt més alt al migdia, coincidint amb l’hora del dinar als Estats Units, i els dilluns al matí, quan els treballadors arribaven 
al lloc de treball després del cap de setmana (Stelter 2008). Una altra de les empreses natives d’Internet, Yahoo! —que 
no va fer cap desembors per la compra de l’audiovisual dels Jocs—, es va veure clarament beneficiada de la capacitat de 
l’enllaç en aprofitar les visites que és capaç de generar pels seus serveis. Així, Yahoo! va oferir accés des del seu bloc 
sobre els Jocs a un enllaç amb dues pàgines web en què es podia veure el vídeo d’Usain Bolt en què guanyava la carrera 
dels 200 metres només unes hores després de ser emès per l’NBC. Aquest fet posa de manifest dues qüestions que cal tenir 
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en compte. D’una banda, un esdeveniment de la capacitat d’atracció dels Jocs Olímpics és capaç per ell sol de disparar 
el consum de tota mena de mitjans. D’altra banda, malgrat els esforços del CIO i les cadenes propietàries dels drets audi-
ovisuals per controlar que altres mitjans que no han adquirit els drets no emetin imatges dels Jocs, Internet és una xarxa 
oberta i difícilment controlable.

Autors com Sheila Seles (2010) identifiquen nous trets entre els usuaris i les usuàries que miren audiovisual a través d’Internet. 
L’autora parla de “social viewing”. En aquest cas, els usuaris consumeixen audiovisual amb la finalitat de compartir-lo amb els 
seus amics de les xarxes socials, per la qual cosa valoren que hi hagi un contingut suplementari en línia, diferent del que s’emet 
per televisió, que permet atreure nous usuaris a les emissions audiovisuals en línia. Seles (2010) assenyala que guanya terreny 
una audiència en línia específica, i que, si aquesta audiència en línia no troba contingut disponible al lloc oficial, en buscarà al-
tres no controlats per l’emissor principal per gaudir-ne dels continguts. En el cas de les retransmissions dels Jocs Olímpics som 
davant la disjuntiva de fins a quin punt les televisions comercials estan disposades a oferir el mateix contingut, al mateix temps, 
a Internet que per televisió davant el temor que la televisió, una font demostrada d’ingressos publicitaris, pugui ser canibalitzada 
pels seus propis serveis d’Internet, que constitueixen una font d’ingressos marginal per als broadcasters.

Drets audiovisuals, dades i Internet
Internet és el germà petit dels drets audiovisuals. Segons Payne (2006), l’any 2000 es va decidir no vendre d’una manera 
separada els drets audiovisuals per a Internet, ja que la xarxa no tenia prou capacitat de recaptació per esdevenir una font 
alternativa d’ingressos. Actualment tampoc no s’entreveu a curt termini com a font d’ingressos independent de la televisió per 
al CIO. Contràriament al que es podia pensar al començament del web a mitjan anys noranta, moment en què s’intuïa Internet 
com a mitjà amb vocació global, les retransmissions audiovisuals també es guien a Internet per dues premisses: l’exclusivitat 
i la limitació geogràfica (IOC 2009) de la difusió a través d’un sistema de geolocalització per mitjà del qual només es pugui 
accedir als continguts oficials dels Jocs a través d’Internet des del mateix país d’emissió. 

L’acord entre Google Inc. (YouTube), l’empresa espanyola de Telefònica Terra i el CIO per retransmetre per Internet les imatges 
dels Jocs d’Estiu del 2008 ha inaugurat un nou model de servei públic des de la iniciativa privada que permet a alguns usuaris 
de països en vies de desenvolupament accedir a les imatges dels Jocs Olímpics. Aquest acord té l’avantatge per al CIO d’acon-
seguir un zel més gran de YouTube per impedir la difusió de continguts enregistrats de la televisió pels usuaris. Però controlar 
YouTube, el web de continguts audiovisuals més gran d’Internet, no és controlar la difusió de vídeos sense autorització a través 
d’una xarxa oberta com Internet, per la qual cosa s’hauran d’arbitrar altres fórmules per no perjudicar els negocis dels operadors 
que desemborsen una gran quantitat de diners per adquirir les imatges, al mateix temps que es crea ex professo i es deixa lliure 
una part del contingut de valor per difondre’l a través de les xarxes socials (Fernández Peña et al. 2010). 

Els nous mitjans, a més de les potencialitats assenyalades, presenten una altra nova oportunitat en alguns dels esports olím-
pics: la combinació d’imatges audiovisuals i dades rebudes a través de dispositius portàtils com ara telèfons mòbils d’últi-
ma generació, microordinadors com l’iPod o consoles de videojocs. Combinar gràfics, imatges audiovisuals i dades sobre 
qüestions relacionades amb la competició (temps, marques, velocitat) enriqueix sense cap mena de dubte l’experiència dels 
televidents o dels espectadors a l’estadi i obre noves vies de negoci per als operadors. 

Les xarxes socials i els Jocs: la implicació dels públics
Els Jocs de Vancouver del 2010 han inaugurat l’ús de les xarxes socials per part dels diferents actors de la família olímpica: el 
CIO, el Comitè Organitzador dels Jocs Olímpics de Vancouver, els atletes, les televisions i els patrocinadors. Les principals 
xarxes socials utilitzades per aquests actors han estat Facebook i Twitter. 
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La pàgina del CIO al Facebook creada al gener del 2010 va aconseguir 1,5 milions de fans i va generar 200 milions de 
participacions del públic en forma d’opinions, que compartien fotos o clicks, en què manifestaven el gust per un contingut 
determinat. De tots els fans, al voltant del 60 % eren més joves de 24 anys, la qual cosa demostra el potencial de les xarxes 
socials en els públics joves, però tampoc no s’ha de perdre de vista que gairebé la meitat d’aquests fans figuren en rangs 
d’edat heterogenis. Més modestes van ser les xifres de Twitter, on el CIO va arribar a tenir prop de 12.000 seguidors. 

En el cas del Facebook, la pàgina oficial del CIO inaugurada setmanes abans dels Jocs va experimentar un augment molt 
ràpid fins al milió i mig esmentat de fans, al final dels Jocs de Vancouver. La presència del CIO a través de la seva pàgina 
al Facebook, anomenada The Olympic Games, va resultar força activa, amb una mitjana de 4 missatges diaris al llarg dels 
Jocs d’hivern. El grau de participació del públic a cada missatge del CIO al seu perfil The Olympic Games varia en funció 
de la temàtica i l’hora d’emissió del comentari. Però en qualsevol cas els índexs de participació són baixos, de menys de 
l’1 % entre les persones que manifesten que els agraden el comentari i les opinions, i de menys del 0,05 % de tots els fans 
donats d’alta.

El Comitè Organitzador dels Jocs Olímpics de Vancouver va utilitzar Facebook i Twitter com dos elements més de la 
seva base d’operacions d’informació en línia, que no és altra que la pàgina web. El Comitè Organitzador de Vancouver 
va fer servir les dues xarxes socials com a eines de reenviament de redifusió d’informació presents al seu lloc web 
(Silverman 2010, 3).

Graeme Menzies, director de Comunicació en Línia del Comitè Organitzador dels Jocs de Vancouver, va explicar que el 
servei delcomitè organitzador a Twitter @2010tweets es va utilitzar com a telegrama amb la finalitat d’oferir informació 
sobre la compra d’entrades, l’horari dels esdeveniments esportius i els mitjans de transport, més que no pas per promoure les 
converses entre els usuaris (Silverman 2010, 2). 

Malgrat l’expansió tan ràpida de les xarxes socials, la seva estratègia es construeix dia a dia i encara hi ha moltes incògnites 
sobre la manera de gestionar les eines en unes xarxes amb una capacitat tan gran de difusió de la comunicació. Quantitativa-
ment, el nombre de missatges va ser alt en el cas de Twitter els dies centrals dels Jocs i en el cas del comitè organitzador, que 
en va superar els 50 de mitjana, en la major part unidireccionals, és a dir, sense interacció del públic i sense crear converses 
amb els fans, segons el seguiment que en va fer el CEO-UAB. No obstant això, cal destacar que Twitter també pot generar 
converses, i queden molts aspectes inexplorats en aquest sentit. A més, Twitter té grans potencialitats en el cas dels esports 
seguits en directe, com a eina de context utilitzada a manera d’element d’informació sobre el que està passant a la competició, 
com en el cas de la Fórmula 1 i @Formula1 (http://twitter.com/Formula1TV). 

El rècord de participació a Facebook durant els Jocs el van constituir les 21.000 respostes a la pregunta del comitè organitzador 
sobre qui guanyaria la final d’hoquei sobre gel, la qual cosa demostra la potencialitat de participació d’aquests mitjans socials. 

Segons el seguiment que va fer el CEO-UAB de les xarxes socials durant els Jocs Olímpics de Vancouver, els patrocinadors 
olímpics en van fer un ús tímid i van utilitzar Facebook com a element d’autopromoció, amb una quantitat d’anotacions es-
cassa. No obstant això, hi va destacar Omega en l’ús del Facebook, amb 1,6 anotacions de mitjana sobre els Jocs els dies de 
competició. Omega incloïa en les seves anotacions, a més de comentaris que animaven el públic a participar, vídeos d’alguns 
esdeveniments dels Jocs exclusius per a la xarxa social.

Pel que fa a Twitter, els patrocinadors olímpics van mostrar una conducta més activa, amb crides a la participació sol·licitant 
que els usuaris fessin prediccions de resultats, entre altres reclams. Tot i així, però, aquests primers Jocs no han fet altra cosa 
que apuntar algunes de les moltes potencialitats de les xarxes socials virtuals, que s’hauran de perfeccionar en pròxims esde-
veniments amb noves aplicacions i nous mètodes per acostar la comunicació als usuaris.
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Nous mitjans més socials
Els nous mitjans formen part del contínuum mediàtic constituït pels mitjans tradicionals i aquests mitjans socials més participa-
tius. Perquè la naturalesa d’Internet com a xarxa oberta construeix aquesta convergència entre els mitjans vells i els mitjans nous. 
L’èxit de les xarxes socials depèn de la capacitat que tinguin per crear debats, converses i intercanvis de continguts multimèdia. 

Els usuaris són més permeables als missatges que reben dels seus iguals, dels seus amics, en què intervenen i dels quals es 
consideren una part activa. Aquest és un dels avantatges de les xarxes socials. A més, l’esport en general i els Jocs Olímpics 
en particular s’erigeixen en un element idoni pel que fa a la participació, mogut per un entusiasme intrínsec a la competició 
olímpica. Amb usuaris i usuàries involucrats a través dels mitjans socials, cada un d’ells esdevé un advocat de la família 
olímpica difusor d’uns valors i uns ideals que fa circular entre els membres de la seva xarxa social. 

Malgrat tot, aquest nou model de participació requereix canvis de mentalitat: els usuaris poden aportar coses a aquestes 
organitzacions, però cal que aquestes mostrin una transparència més gran, de manera que els internautes se sentin part d’un 
procés creatiu en què constitueixen una baula més de la cadena. Cal que des del Moviment Olímpic es deixin oberts alguns 
continguts de valor sense que això perjudiqui les relacions amb els posseïdors dels drets audiovisuals. 

Davant la dispersió de les iniciatives dels diferents actors a les xarxes socials —el Comitè Internacional Olímpic, els comitès 
olímpics nacionals, els patrocinadors i les televisions—, una coordinació més gran que les centralitzés en una plataforma 
podria dotar de més potència les iniciatives a les xarxes socials a favor del bé comú de tota la família olímpica. 

Les xarxes socials són elements integrats en l’estratègia en línia, de la qual la pàgina web és un element fonamental. Utilitzar-
les com un simple element per redifondre el que s’ha publicat al web oficial és desaprofitar-ne les potencialitats a l’hora de 
mobilitzar públics i expandir els continguts, els ideals i els valors de la família olímpica. El gran avantatge de les xarxes soci-
als consisteix en la capacitat de generar converses entre els usuaris per encoratjar-los a participar, tal com ja s’ha assenyalat. 
Twitter té una gran potencialitat no tan sols pel que fa a generar converses, sinó a l’hora d’informar del context sobre proves 
esportives per als espectadors que les segueixen en directe i per als qui les miren a través de mitjans electrònics. D’altra ban-
da, Facebook permet una conversa més rica i compartir tota mena de materials, gràfics i audiovisuals, generats o modificats 
pels usuaris. Tots dos, Twitter i Facebook, són dues eines de comunicació que escapen del control estricte de l’emissor, i 
l’emissor les ha d’utilitzar amb confiança envers els seguidors, en una actitud més sincera i propera, aprofitant les crítiques 
que hi pugui haver d’aquesta forma d’expressió lliure en benefici de la família olímpica. D’aquesta manera generaran segui-
dors i fans més fidels i involucrats en la causa. 

Els nous mitjans i els Jocs: el Moviment Olímpic i el web social en la difusió de missatges
Emilio Fernández Peña
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La dimensió cultural dels Jocs Olímpics: les ceri-
mònies i les olimpíades culturals com a plataformes 
per a unes polítiques culturals sostenibles23

Beatriz Garcia 
Professora de Sociologia (University of Liverpool); Directora d’Impacts 08 European Capital of Culture 
Research Programme

Els Jocs Olímpics es consideren arreu del món el més gran esdeveniment esportiu de gran envergadura i, sens dubte, és el 
que atreu la cobertura mediàtica d’àmbit mundial més àmplia. No obstant això, més enllà de ser un esdeveniment esportiu, 
les Olimpíades també constitueixen un fenomen cultural que pot tenir una influència considerable en les polítiques culturals 
locals, nacionals i internacionals. Aquesta dimensió cultural se sol representar als mitjans de comunicació amb els moments 
més cèlebres de les cerimònies, com ara el relleu de la torxa olímpica que precedeix el començament dels Jocs, i les mateixes 
cerimònies d’obertura i de clausura. Deixant de banda aquests aspectes tan coneguts, els Jocs també inclouen un programa 
cultural i artístic que fa una funció cada vegada més important a l’hora de definir les aportacions a les polítiques culturals de 
les ciutats amfitriones dels Jocs, de crear símbols locals i de reforçar els valors culturals. Des de Barcelona’92, aquest pro-
grama s’ha qualificat oficialment d’olimpíada cultural de quatre anys. No obstant això, l’olimpíada cultural no ha aconseguit 
fins avui atreure una atenció mediàtica significativa i ha quedat relegada a un dels aspectes menys visibles i més incompresos 
de l’experiència olímpica.

Aquest capítol revisa les funcions i la posició de dues bandes oposades en l’àmbit de la creació de valor cultural de les Olim-
píades: a) les cerimònies d’obertura i de clausura, i b) l’olimpíada cultural. Les cerimònies són clarament el moment simbòlic 
més global de la representació cultural olímpica, i es creen i es consumeixen principalment com a fenomen televisiu. En can-
vi, l’olimpíada cultural s’adreça gairebé de forma exclusiva a la població local (abans dels Jocs) i a les persones que assistei-
xen en directe a les Olimpíades (durant els Jocs), mentre que per als mitjans de comunicació mundials i les seves audiències 
llunyanes són pràcticament invisibles. Tal com ho descriuré, aquestes circumstàncies no són inherents als tipus d’activitats 
que impliquen, sinó que hi ha limitacions organitzatives que condicionen la presència de l’olimpíada cultural des del punt de 
vista mediàtic i de marca de les Olimpíades. En aquest sentit, un repte fonamental perquè les diferents dimensions culturals 
dels Jocs siguin més visibles i ocupin un lloc central dins l’“experiència olímpica” implica assumir la complexa organització 
estructural del programa olímpic en general i la manera de combinar-la amb l’agenda dels mitjans de comunicació dels setze 
dies de competició esportiva d’elit.

23. Aquest article es basa en la investigació finançada pel Centre d’Estudis Olímpics de la Universitat Autònoma de Barcelona (1999-2000), el Comitè 
Internacional Olímpic, Lausana (2001), l’Acadèmia Britànica (2004-2008) i l’Universities China Committee de Londres (2008). 
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El valor cultural als Jocs Olímpics
Els Jocs Olímpics moderns, des de la primera edició l’any 1896, han evolucionat fins a esdevenir un fenomen internacional 
que reflecteix l’evolució dels valors culturals de la societat internacional al llarg del temps. Es van concebre, originàriament, 
com una plataforma per infondre als joves el potencial pedagògic de l’esport i com una plataforma per a un intercanvi inter-
nacional pacífic, però, després de les dues guerres mundials, també es van convertir en un mecanisme per perfilar l’orgull 
nacional i, amb l’aparició de la televisió i de la cobertura mediàtica en directe a escala mundial, en catalitzador per construir 
una marca d’abast internacional. Així doncs, la dimensió cultural dels Jocs Olímpics emergeix de la connexió entre la memò-
ria col·lectiva que sorgeix després de més de cent anys de moments històrics simbòlics; l’experiència viscuda i localitzada 
dels participants, els espectadors i els residents de les seus dels Jocs, i l’experiència mundial mediatitzada de les audiències 
dels Jocs arreu del món. Per tant, es pot considerar que el valor cultural olímpic emergirà de tres dimensions interconnectades 
dels Jocs: les Olimpíades com a ritual simbòlic o creat, com a festival viscut i com a marca global (García 2011, en premsa).

• La dimensió de ritual simbòlic o creat dels Jocs es relaciona amb el valor històric d’un “moviment” centenari, segons 
la definició del seu fundador, Pierre de Coubertin, i encarnat en conceptes com l’Olimpisme. Les nocions de moviment 
i Olimpisme com a “filosofia de vida” (IOC 1997) que emmarca i dóna sentit a la celebració quadriennal dels Jocs són 
presents en documents com la Carta Olímpica, segons la qual la finalitat dels Jocs és fomentar una sèrie de “valors olím-
pics”, com ara el joc net, i això s’ha de fer seguint les normes estrictes del “protocol olímpic” i protegint i incentivant 
una sèrie de “símbols olímpics”. 

• La dimensió dels Jocs com a festival viscut fa referència a la ubicació dins un lloc i un temps determinats: una seu 
olímpica, setze dies de competició i més de set anys de preparatius que ha de gestionar un comitè organitzador nomenat 
localment que requereixen una inversió considerable, no tan sols en termes financers, sinó també pel que fa al suport 
ciutadà. Això significa que els Jocs, més enllà de les seves històriques arrels internacionals, han d’obtenir un grau elevat 
de suport i compromís local per garantir l’èxit del procés d’acollir uns Jocs, així com per aconseguir crear llegats locals 
sostenibles i tangibles. Això últim és fonamental per garantir que els Jocs continuïn sent atractius per a les futures seus.

• Finalment, la dimensió de marca global dels Jocs fa referència a l’encarnació com a esdeveniment mediàtic. Les Olim-
píades com a “marca” són propietat d’una xarxa mundial, la família olímpica, encapçalada pel CIO a més de 205 estats 
nació, amb un valor comercial que s’obté a través de la venda de patrocinis i de drets televisius arreu del món. La força 
de la marca és directament proporcional a la força de la seva dimensió simbòlica i de festival viscut, però es percep prin-
cipalment a través dels mitjans de comunicació.

Actualment, els Jocs Olímpics s’entenen en primer lloc i de forma destacada com a esdeveniment mediàtic mundial, i han 
arribat a ser econòmicament viables gràcies a la venda de drets televisius (sobretot, drets de transmissió) i als acords de 
patrocini arreu del món. Aquesta estreta relació i dependència dels actors respecte dels mitjans de comunicació ha tingut 
efectes importants en la manera de gestionar i representar la dimensió cultural dels Jocs. El 1992, Moragas ja va comentar 
que la principal responsabilitat cultural, i política, del procés de posar en escena els Jocs Olímpics és el foment i la selecció 
de valors desenvolupats mitjançant un complex procés de producció de comunicació (signes, rituals, imatges, mise en scène, 
publicitat, informació) (Moragas 1992, 17). En una era de creació de valor cultural liderada pels mitjans de comunicació, 
podem identificar les àrees següents com les principals fonts de la creació cultural olímpica: 

• Els símbols dels Jocs i el Moviment Olímpic. Aquí s’inclouen el logotip i l’emblema de cada edició dels Jocs, les mascotes, 
tots els materials de marxandatge i aplicacions comercials d’aquests símbols (per exemple, accessoris, roba, decoració, 
etc.); els pòsters de les Olimpíades, el disseny corporatiu o la “imatge dels Jocs” (incloent-hi els pictogrames, el disseny dels 
edificis olímpics, els uniformes del personal, el disseny de la papereria, el disseny de les publicacions, etc.) i altres símbols 
com la numismàtica olímpica tradicional (segells i monedes), els eslògans olímpics i les cançons de les Olimpíades.

La dimensió cultural dels Jocs Olímpics: les cerimònies i les Olimpíades culturals com a plataformes per a unes polítiques culturals sostenibles 
Beatriz Garcia
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• Les cerimònies i els rituals olímpics. Aquí s’inclouen les cerimònies d’obertura i de clausura, que es consideren l’acte 
principal dels Jocs en termes de coneixement i interès per part del públic i s’han convertit en l’esdeveniment més vist del 
món gràcies a la cobertura televisiva mundial; el relleu de la torxa, que és una de les experiències més grans dels Jocs en 
termes de participació del públic i d’interès per part de la comunitat, i les cerimònies de lliurament de medalles, caracterit-
zades pel podi, la hissada de les banderes i els himnes nacionals. 

• L’estratègia promocional dels Jocs i la “imatge de marca” de la ciutat seu. Aquí s’inclouen la creació d’estratègies de 
màrqueting de la ciutat i el màrqueting a escala internacional dels Jocs Olímpics, tal com exemplifiquen les campanyes 
publicitàries dirigides pel CIO amb el lema “Celebrate Humanity” (“Celebrem la humanitat”) que destaquen en el con-
text de cada edició dels Jocs Olímpics.

• El programa d’activitats culturals. Aquí es fa referència a l’organització d’esdeveniments culturals i artístics especials abans 
i durant el període dels Jocs. Aquesta àrea és la menys regulada de totes les que hem enumerat i, com comentarem més 
endavant, s’està convertint en una àrea d’oportunitats per implementar diferents polítiques culturals, així com per fer 
front als principals reptes dels mitjans de comunicació.

Tots els elements esmentats abans poden contribuir a crear una imatge determinada dels Jocs, així com de la cultura de la 
seu olímpica. A més, són una font potent per transmetre valors i signes d’identitat que poden ajudar a promocionar decisions 
sobre polítiques culturals de la seu entre els mitjans de comunicació internacionals. Per exemple, la tria del disseny de la 
mascota, l’emblema olímpic i la imatge dels Jocs de Barcelona’92 tenia com a objectiu reflectir el caràcter contemporani, 
estilitzat i amant del disseny de la ciutat. No obstant això, es podria afirmar que molts d’aquests elements també poden 
afeblir els valors i la imatge de la seu. És el cas dels logotips, els eslògans i els materials de marxandatge que es dissenyen 
com a eines de màrqueting i publicitat molt centrades en la comercialització però sense una dimensió cultural i simbòlica 
clara. Tal com va observar Garcia (2007), una limitació comuna a les recents estratègies d’imatge dels Jocs ha estat establir 
estils de disseny estandarditzats per a banderes i lones publicitàries, la qual cosa porta a la circumstància paradoxal que ciu-
tats tan diferents com Sydney, Atenes i Pequín s’han vestit seguint pràcticament formats idèntics, únicament amb lleugeres 
variacions de disseny (sovint força limitades).

En conjunt, tal com hem esmentat des del començament del capítol, la dimensió cultural i l’impacte dels Jocs van més en-
llà de l’àmbit de l’esport. Malgrat tot, les estructures olímpiques han trigat a elaborar mecanismes de polítiques culturals 
adequats per reconèixer aquesta situació, en concret en termes comercials i operatius. Això ha conduït tradicionalment les 
autoritats amfitriones locals a prendre la iniciativa i desplegar programes culturals olímpics que, si bé són significants dins 
el seu context local, sovint no han aconseguit obtenir visibilitat als cercles olímpics internacionals o no han aconseguit ser 
percebuts com una dimensió central de l’experiència olímpica. 

Dins la representació dels valors culturals en el context dels Jocs Olímpics, hi ha un repte addicional: la necessitat de 
solucionar la separació potencial entre la valuosa representació local i nacional, i la seva traducció en un àmbit global 
mediatitzat (vegeu Berkaak 1999; Garcia 2001 i 2011, en premsa; MacAloon 1996; Moragas 1988 i 1992; Puijk 1999). 
Aquest dilema s’ha situat al centre de la creació dels components culturals més visibles i més mediatitzats dels processos 
d’acollida dels Jocs Olímpics: les cerimònies d’obertura i de clausura. Curiosament, aquesta dialèctica també ha tingut un 
impacte en la visibilitat i la valoració de l’altre element clau de la dimensió cultural dels Jocs, el programa cultural oficial 
o olimpíada cultural, que, a diferència de les cerimònies, ha estat pràcticament invisible des del punt de vista mediàtic 
mundial. La resta d’aquest capítol explora la funció diferent de cadascun d’aquests components a l’hora de traçar la polí-
tica cultural dels Jocs i el seu potencial, així com les limitacions per crear llegats duradors tant per a les seus com per al 
Moviment Olímpic en general.
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Les cerimònies d’obertura i de clausura
Les cerimònies d’obertura i de clausura són l’aspecte més visible dels Jocs Olímpics i la representació reconeguda més 
àmpliament de la seva dimensió cultural. S’han convertit en l’exemple clau de l’abast mundial dels Jocs, ja que han arribat a 
posar simultàniament davant el televisor una audiència d’entre dos i tres bilions de persones a les més de dues-centes nacions 
que participen en els Jocs. S’ha escrit molt sobre la funció que tenen com a plataforma per a les reconstruccions simbòliques 
de la identitat nacional, i també com a plataforma per exhibir-hi els valors olímpics (vegeu MacAloon 1984; Moragas et al. 
1996; Tomlinson 1996). El CIO és conscient de la importància simbòlica i cultural de les cerimònies, sobretot de la d’ober-
tura, i ha desenvolupat unes directrius detallades per garantir d’una manera continuada la persistència del missatge olímpic, 
així com per concedir un espai per exhibir-hi discursos locals i nacionals.

El missatge dels Jocs com a expressió d’un “moviment” durador (el que anomenem la dimensió del “ritual construït”) es posa 
en relleu a les seccions prescrites pel CIO com a part del protocol olímpic, que inclouen la desfilada dels participants, els dis-
cursos de les autoritats olímpiques, la interpretació de l’himne olímpic, l’entrada i la hissada de la bandera olímpica, l’últim 
relleu de la torxa olímpica i l’encesa del peveter, el “simbòlic llançament de coloms”, el jurament olímpic per part d’un atleta 
i un jutge, i la interpretació de l’himne nacional del país amfitrió (IOC 2008a). Tots aquests elements estan regulats estric-
tament pel CIO i estan documentats en manuals detallats. En canvi, el “programa artístic” o la secció de l’exhibició cultural 
d’una cerimònia d’obertura és obert a la interpretació i, amb els anys, s’ha arribat a una gran diversitat de formats. MacAloon 
identifica dos models de presentació principals. Es classifiquen del model més orientat a una representació espectacular (el 
cas de Los Angeles’84 o “model empresari”) al més orientat a l’antropologia, centrat en el folklore nacional i la representació 
de la identitat cultural (Seül’88 o “model d’experts culturals”) (MacAloon 1984 i 1996). En el cas del “model d’experts cultu-
rals” predomina el ritual, no pas l’entreteniment, que se centra en la seqüència de gestos i esdeveniments que “els participants 
i adeptes sempre coneixen o creuen que coneixen per endavant” (MacAloon 1996, 31). Quan preval el “model empresari”, 
aquest se centra en l’espectacle i en la “sorpresa”. 

Mentre que no hi ha cap dubte que aquests moments poden tenir un impacte espectacular en termes de xifres d’audiència, i 
que són una oportunitat per presentar un missatge directe sobre la seu i la seva nació, s’ha rebatut la importància d’aquests 
segments en la política cultural (García i Miah 2000; Garcia 2011, en premsa). La limitació principal és el resultat del marc 
que fa que aquests esdeveniments siguin, en primer lloc, tan importants a escala mundial: la dependència total dels imperatius 
de les retransmissions mundials. 

“Les cerimònies olímpiques d’obertura i de clausura, si bé ofereixen grans oportunitats per exhibir i representar la 
cultura de la seu, s’han convertit en un exercici tan restringit als mitjans de comunicació que sovint no ho aconseguei-
xen. L’envergadura, l’ajustament estricte al temps i la dependència incessant de les exigències de la televisió solen 
transformar aquestes cerimònies en espectacles gegantins en què el factor sorpresa i la magnitud dels components 
semblen molt més rellevants que no pas el significat i la coherència del discurs cultural que s’hi presenta” (Garcia 
2011, en premsa).

Tal com esmenta MacAloon, el que es presenta en una cerimònia olímpica ha d’arribar a una audiència universal en un marc simul-
tani i s’ha de transmetre i s’ha d’interpretar fàcilment a través dels mitjans de comunicació. Com a tal, l’esdeveniment s’ha de com-
prometre a “ser internacionalment sensible a cultures molt diferents i a evitar ofendre grups culturals i socials molt diversos i molt 
polititzats” (MacAloon 1996, 39-40). A més, això sol comportar la “creació habitual de representacions històricament desarrelades, 
abstractes i culturalment neutres […] dels rituals olímpics” que poden portar el públic a fer interpretacions simplistes. 

La importància de les seccions dels rituals olímpics davant les seccions de representació cultural de la seu és un tema de debat 
interessant. Mentre que la secció cultural és un dels aspectes guardats amb més zel del procés d’acollida dels Jocs, i una de les 
dimensions en què més inverteixen les seus locals, les seccions de protocol establertes són l’oportunitat perquè l’aspecte del 
moviment de les Olimpíades guanyi protagonisme i manifesti les seves aspiracions històriques i universals subjacents. L’any 
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2000, després d’un període de crítica intensa contra les estructures olímpiques i d’acusacions de corrupció dins la família 
olímpica, sobretot pel que fa al procés de tria de les seus dels Jocs, el CIO va iniciar una investigació per avaluar el missatge 
televisiu internacional de les cerimònies d’obertura i de clausura de Sydney (CEO-UAB 2001). L’interès principal era inves-
tigar de quina manera els periodistes descrivien el moviment i el CIO, en concret, pel que fa a l’organització. D’acord amb les 
conclusions que s’havien publicat cinc anys enrere a partir de l’experiència de Barcelona’92 (Moragas, Rivenburgh i Larson 
1995), aquesta investigació va mostrar que, malgrat que les cerimònies ofereixen un discurs oficial únic i simultani, s’inter-
preten de manera molt diferent segons els països. Algunes de les interpretacions més diverses feien referència a la cobertura 
de la desfilada dels participants —que variava en funció de la proximitat o la ignorància dels locutors respectius amb relació 
a les nacionalitats dels participants— i a la interpretació de la part artística i cultural de l’exhibició.

La paradoxa final és que, si bé les cerimònies d’obertura duen a terme una funció única en establir una memòria col·lectiva 
per a totes les nacions i en atreure l’atenció del món cap a un discurs cultural únic, és possible que no aconsegueixin ser inter-
pretades i compreses internacionalment amb la intenció dels amfitrions locals, i que no aconsegueixin reflectir la complexitat 
de la cultura local. En canvi, entre el conjunt de fonts de producció de valor cultural hi ha un component que podria ser una 
font de missatges més complexos, sofisticats i representatius pel que fa a la identitat cultural i les eleccions de polítiques de la 
seu. Es tracta del programa cultural dels Jocs Olímpics, que des de Barcelona’92 s’ha implementat com un esdeveniment que 
se celebra cada quatre anys o com una olimpíada cultural. Aquesta ha ofert a les seus dels Jocs més oportunitats per desen-
volupar iniciatives de polítiques culturals coherents i crear estratègies a llarg termini per fomentar i expandir el coneixement 
de les idiosincràsies de la ciutat seu i la seva nació. No obstant això, no han aconseguit atreure l’atenció global i garantir una 
associació directa amb altres missatges olímpics. L’apartat següent proporciona una descripció general de la progressió, els 
reptes i el potencial de les Olimpíades culturals al llarg del temps.

Les Olimpíades culturals
La noció d’un programa específic d’esdeveniments culturals i artístics que tingués lloc al mateix temps que les competicions 
esportives formava part de la visió originària dels Jocs com a barreja d’esport, cultura i educació. El baró Pierre de Coubertin 
va establir el principi de “competicions artístiques olímpiques” en un congrés especial a París l’any 1906, i el primer progra-
ma oficial es va presentar durant els Jocs del 1912 a Estocolm. Aquestes competicions també es van anomenar el “Pentatló de 
les muses”, ja que pretenien que els artistes presentessin el seu treball i competissin per medalles “artístiques” en cinc catego-
ries: arquitectura, música, literatura, escultura i pintura (Stanton 2000). La visió principal que s’amagava en aquest concepte 
era garantir que els Jocs actuessin com a plataforma per combinar les diferents dimensions de l’excel·lència humana, i que els 
atletes i els intel·lectuals s’inspiressin mútuament, tal com se sabia que havia succeït durant els Jocs antics de Grècia. 

El Pentatló de les muses o les competicions d’art es desenvolupaven al mateix temps que altres dimensions de l’espectacle 
olímpic i proporcionaven una via als artistes per fer una aportació directa als Jocs. Malgrat tot, la decisió de presentar les 
obres d’una manera competitiva era difícil d’implementar, sobretot perquè hi havia una discrepància creixent sobre com 
s’havien de definir les categories i com s’havia de determinar la finalitat d’unes obres que es podien triar com a “art olímpic”. 
Continus debats van abordar la necessitat o no d’afavorir representacions explícites o figuratives de l’esport, en contraposició 
a l’autorització de manifestacions més abstractes en sintonia amb les tendències artístiques internacionals. Un debat paral·lel 
va tractar sobre l’adequació de mantenir les cinc categories establertes per valorar la riquesa i la diversitat de l’expressió 
artística, sobretot si es té en compte l’abast internacional creixent dels Jocs i el repte consegüent en considerar-se els cànons 
artístics occidentals com l’únic punt de referència possible. Per exemple, dins la secció de literatura com es podria valorar i 
comparar una obra de teatre britànica amb un poema japonès?

Els Jocs de Berlín del 1936 ofereixen un dels exemples més ambiciosos d’un programa artístic olímpic en aquest primer perí-
ode. La seu va identificar clarament els Jocs com una oportunitat per promocionar els ideals de l’Alemanya nazi, i l’activitat 
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cultural també es va considerar un bon vehicle per representar la supremacia de la raça ària i la civilització occidental. El 
primer relleu de la torxa olímpica —el trajecte des d’Olímpia fins a l’estadi de Berlín— i la primera pel·lícula olímpica feta 
per un artista —Olympia, de Leni Riefenstahl— van ser les innovacions culturals introduïdes als Jocs de Berlín. Aquestes ma-
nifestacions culturals van ocupar un lloc tan central dins l’experiència olímpica com les competicions esportives, totes dues 
durant els Jocs, en una reconstrucció simbòlica que s’ha mantingut durant dècades. Des del punt de vista de la programació 
cultural, l’aspecte més interessant d’aquesta experiència concreta és la prova que els Jocs es van utilitzar com un mecanisme 
perquè el discurs de la política cultural nacional d’Alemanya fos més visible internacionalment, i l’expressió artística es va 
utilitzar com una plataforma per contextualitzar els Jocs i fer-los servir amb finalitats propagandístiques, més enllà de la 
simple representació esportiva. 

No obstant això, al començament de la dècada dels cinquanta el CIO estava fermament dividit pel que fa al valor i la finalitat 
de les competicions artístiques, i el 1952 finalment es va decidir substituir la noció de competicions per la d’exposicions i 
festivals. Més enllà del continu debat sobre el contingut per ell mateix, la raó principal de la desaparició de les competicions 
artístiques va ser la preocupació del llavors president del CIO, Avery Brundage, que els artistes es consideressin “professio-
nals” de les seves activitats, mentre que els Jocs en aquell moment es definien estrictament com a només per a “aficionats” i 
denegaven l’entrada a qualsevol participant que hi pogués buscar un benefici comercial.

Aquesta nova etapa en la tradició del programa cultural olímpic va presentar oportunitats i també reptes per al desenvolu-
pament de les polítiques culturals locals, nacionals i internacionals. D’una banda, els organitzadors dels Jocs tenien més 
llibertat per definir la finalitat d’aquests programes i determinar qui havia de presentar cada tipus de treball. D’altra banda, 
l’eliminació d’aquest caràcter competitiu va fer que la important delegació nacional deixés el seguiment del programa (i dels 
sentiments patriòtics relacionats), motiu pel qual aquesta situació sovint va comportar menys participants olímpics i compro-
mís de l’audiència, i menys impacte internacional. En aquell moment el programa era principalment una plataforma per a la 
representació cultural local guiada segons els interessos concrets de les autoritats amfitriones, amb molta menys implicació 
directa i regulació per part de les principals estructures olímpiques (Garcia 2008). 

Alguns països que van acollir els Jocs van veure el programa com una oportunitat per fer una declaració sobre un punt concret 
de la seva història, i com una oportunitat per perfilar la nació de la seu, molt més enllà del que era possible dins els escenaris 
esportius i les cerimònies i el protocol olímpic, tan summament regulats. Mèxic, el 1968, va crear un dels festivals més ambicio-
sos, que va durar tot un any i va actuar com a exhibició no tan sols del millor art internacional d’aquell moment, sinó també del 
millor art contemporani mexicà, així com del seu folklore i llegat. Per a molts, l’ambició i la qualitat del programa van servir per 
demostrar que Mèxic era un país que es podia considerar una part del “món en vies de desenvolupament” des del punt de vista 
econòmic, però que en termes d’art i cultura era sens dubte a l’avantguarda del “primer món”. Curiosament, Mèxic va donar al 
programa cultural una visió més holística que altres seus dels Jocs i, a més de l’art, hi va incloure debats sobre educació, ciència 
i disseny, i comunicacions publicitàries. El 1976, Mont-real també va presentar un programa cultural innovador, que va posar un 
èmfasi especial en les connexions entre l’art i l’esport, i que va explorar la presentació de l’activitat artística dins els escenaris 
esportius, en concret dins l’avinguda principal del Parc Olímpic i de les zones al voltant de l’estadi. 

Al llarg de les dècades dels anys seixanta i setanta, un altre àmbit en què artistes i professionals creatius relacionats amb l’art 
van fer aportacions importants va ser el disseny de pancartes i logotips, el que actualment coneixem com la “imatge” dels 
Jocs. Les iconografies de Tòquio’64, Mèxic’68 i Munic’72 són exemples clars del disseny visual d’avantguarda, en lloc de 
constituir simples exercicis de màrqueting i de creació de marca, la qual cosa es pot considerar la mostra més destacada de 
la potent innovació de la política cultural que sorgeix dels Jocs. No obstant això, aquests elements dels Jocs sovint no es van 
tractar com una part del programa cultural oficial (Mèxic’68 va ser una excepció considerable), i les edicions posteriors dels 
Jocs (excepte Barcelona’92 i Torí 2006) no han aconseguit utilitzar aquests entorns com una expressió de la pràctica creativa 
avançada pròpia del lloc, com s’ha assenyalat anteriorment.
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Amb la candidatura olímpica de Barcelona’92 va començar una altra etapa de la programació cultural olímpica, ja que pro-
posava implementar una olimpíada cultural (un terme que ja es va utilitzar a Mèxic’68, entre altres) durant els quatre anys 
de les Olimpíades, des del final de l’edició d’uns Jocs fins al començament de la següent. Així doncs, l’olimpíada cultural de 
Barcelona va començar el 1988, en acabar els Jocs de Seül, i es va desenvolupar fins al 1992, amb l’èmfasi posat cada any en 
una temàtica diferent (veure “L’Olimpíada Cultural de Barcelona el 1992. Llums i ombres. Lliçons per al futur”, de Miquel 
de Moragas, en aquest mateix llibre). El format de quatre anys, encara que no és un requisit del CIO, s’ha conservat a les 
edicions posteriors dels Jocs d’estiu, mentre que també ha augmentat l’interès dels Jocs d’hivern per organitzar una olimpíada 
cultural, i s’ha presentat el primer programa olímpic de quatre anys per a Vancouver 2010.

Dos fenòmens principals han caracteritzat aquesta última etapa del desenvolupament del programa cultural olímpic. D’una 
banda, el programa s’ha alineat de manera més clara que mai amb les ambicions en política cultural local i nacional, i els 
objectius establerts coincideixen amb els objectius dels esdeveniments culturals estàndards (com ara aprofitar el període dels 
Jocs per augmentar no tan sols les audiències de l’esport, sinó també les audiències de l’art i la cultura, i utilitzar l’esdeveni-
ment per fomentar les aspiracions del desenvolupament creatiu local), de les agendes socials (utilitzar l’esdeveniment per mi-
llorar la cohesió de la comunitat, ampliar l’accés a comunitats marginals o necessitades, enfortir la identitat local o nacional) 
i de les agendes econòmiques (reposicionar les ciutats, augmentar el turisme cultural) (Garcia 2004). Els tipus d’“agendes 
polítiques” habituals en períodes anteriors també s’han conservat, sobretot per als països que aspiren a superar estereotips ne-
gatius relacionats amb el seu passat militar o amb qüestions relatives als drets humans, o per als països que aspiren a presentar 
una imatge més complexa de la seva identitat local, més enllà de les percepcions establertes d’estats nació monoculturals. 
D’altra banda, la pressió de la creació de marca amb relació al principal programa olímpic de l’activitat esportiva és cada ve-
gada més evident, i hi ha hagut diferents intents d’establir marques separades per a l’Olimpíada Cultural o el Festival Artístic 
Olímpic, amb diferents nivells d’èxit (Garcia 2001). 

No obstant això, en conjunt una constant en la posada en escena de les Olimpíades culturals ha estat la falta d’atenció per part 
dels mitjans de comunicació i el reconeixement summament limitat que aquests programes obtenen del públic (Garcia 2001, 
2007 i 2008). Si bé les autoritats locals solen veure la importància de ressaltar el potencial d’un programa cultural diferent als 
documents de candidatura, ja que el capítol cultural dins els qüestionaris de les candidatures ha estat tradicionalment l’àrea en 
què s’ha permès una llibertat més gran als candidats i, per tant, més oportunitats per diferenciar-se dels altres, aviat es col·loca 
en un segon pla quan se’ls concedeixen els Jocs i aviat es posen de manifest les demandes de la posada en escena del principal 
programa esportiu. Per als comitès organitzadors, defensar el programa cultural deixa de ser prioritari tenint en compte la fal-
ta de directrius clarament definides per part del CIO (incloent-hi els pocs requisits de comptabilitat en comparació amb altres 
programes), la falta de fonts de finançament protegides (incloent-hi els clars conflictes amb les prioritats dels patrocinadors 
olímpics i els acords dels drets televisius) i la falta de regulació per garantir uns nivells mínims de cobertura mediàtica en el 
context d’altres activitats olímpiques. 

Algunes seus olímpiques, com ara Barcelona’92 i Atenes 2004, van considerar l’olimpíada cultural una àrea prioritària, ja que 
esperaven que els Jocs ajudessin a obtenir una agenda de la identitat cultural molt més àmplia per a la ciutat o la nació. En 
aquests casos va sorgir la temptació d’establir l’olimpíada cultural com una iniciativa separada, amb vincles amb el comitè 
olímpic organitzador però sense acabar d’integrar-s’hi. Aquest enfocament ha permès una certa independència a l’hora de 
prendre decisions, però també ha portat a una desconnexió accentuada entre el programa olímpic central i el programa d’ac-
tivitats culturals, que sovint s’ha considerat totalment separat dels Jocs. A més, aquesta divisió organitzativa no ha ajudat a 
superar les tensions actuals pel que fa al finançament, la creació de marca i l’atenció mediàtica. 

Sydney 2000 va experimentar amb la noció d’una marca artística olímpica diferent en integrar dins el comitè organitzador 
(COJO) la major part de l’estructura establerta. L’equip del festival artístic olímpic (expressió utilitzada en lloc d’olimpíada 
cultural) era dins el Departament de Màrqueting i Esdeveniments Especials del COJO, i el director general del programa 
cultural era el mateix que el de la imatge del programa dels Jocs. Això significa que amb aquest enfocament es van aconseguir 
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unes sinergies determinades a l’hora de decorar la ciutat i les banderoles es van penjar per promocionar tant l’activitat artística 
olímpica com l’esportiva. No obstant això, durant els setze dies de la competició es van haver de retirar les banderoles de la 
programació artística, de manera que la noció d’una marca artística olímpica va ser pràcticament inexistent en el moment de 
l’atenció mediàtica més gran a la ciutat. Els Jocs d’hivern de Torí 2006 també van intentar establir una identitat visible per a 
l’oferta cultural amb la creació d’un programa d’“imatge de la ciutat” paral·lel al programa d’“imatge dels Jocs”. Així, a les 
àrees al voltant dels escenaris esportius hi havia una presència més gran de banderoles genèriques amb la imatge dels Jocs 
(amb diferents colors vistosos i èmfasi en l’activitat esportiva); en canvi, al centre de la ciutat, sobretot a les grans piazze, les 
banderoles eren de color vermell (en representació de la noció de “passió”), i les representacions pictòriques eren totes sobre 
atraccions culturals icòniques de la ciutat (Garcia i Miah 2006). En el camí cap a Londres 2012 han sorgit més debats sobre 
la creació de marca, que aquesta vegada intenten establir una marca de l’olimpíada cultural que no entri en conflicte amb els 
interessos dels patrocinadors olímpics (de manera que puguin fer servir de forma exclusiva la imatge de les anelles), però que 
permeti als col·laboradors culturals buscar fonts de finançament alternatives o mostrar els seus propis patrocinadors a llarg 
termini. Això ha comportat la creació de la marca “Inspired by 2012”, clarament associada a Londres 2012 però que no inclou 
les anelles. Aquesta distinció ofereix un exemple clar de les diferents dimensions del valor cultural associat als Jocs: d’una 
banda, la dimensió de festival local o nacional (la marca Inspired), orientada principalment a les persones que viuran activi-
tats com a espectadors en directe de camí cap als Jocs; d’altra banda, la dimensió d’esdeveniment mediàtic mundial (anelles 
olímpiques), orientada principalment a audiències televisives d’arreu del món. En aquesta divisió, és evident que l’olimpíada 
cultural arrela clarament en l’esfera de festivals locals i nacionals, mentre que únicament les cerimònies i els setze dies de 
programa esportiu són centrals per als Jocs com a espectacle mediàtic mundial.

Passos cap endavant: la cultura al centre de l’experiència olímpica
Després de gairebé una dècada del nou mil·lenni, el panorama mundial dels esdeveniments mediàtics ha canviat conside-
rablement i els Jocs Olímpics ja no poden reclamar ocupar un lloc absolutament capdavanter entre altres formes de reunió 
d’esdeveniments a escala mundial. La Copa del Món s’ha convertit en un altre exemple de festival mundial sofisticat, amb 
importants dimensions de política cultural urbana, com va demostrar el gran èxit de la posada en escena d’Alemanya el 2006, 
en què l’emoció de les competicions al camp es va complementar amb celebracions fora dels estadis i en espais públics ur-
bans igualment vibrants. Per conservar l’element distintiu, el Moviment Olímpic ha d’assumir el repte d’ampliar oportunitats 
perquè la gent pugui tenir una “experiència olímpica” més holística i directa. Els equips executius de producció dels Jocs dins 
el CIO defensen actualment això per mitjà del que ara s’anomena 360º Games Management Philosophy (Filosofia de Gestió 
dels Jocs de 360º) (IOC 2009). En un primer moment, es basa en la revisió i l’ampliació de la interpretació i la implementació 
de la dimensió cultural dels Jocs. Aquesta ambició es va començar a posar de manifest a les directrius per a les ciutats candi-
dates als Jocs Olímpics del 2016, i encara es perfila més clarament per a les ciutats candidates del 2018. Amb l’objectiu del 
2016, per primera vegada als qüestionaris de les candidatures les referències al component cultural dels Jocs no es releguen 
a un capítol menor amb poca relació amb altres seccions de la candidatura, sinó que són al centre del que es defineix com a 
“experiència olímpica”, juntament amb l’esport, la torxa, les cerimònies i altres activitats de la ciutat.
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Això podria significar que, després d’actuar durant més d’un segle al marge de l’aportació dels Jocs i la seva represen-
tació mediàtica, el programa cultural olímpic oficial podria començar a integrar-se més en altres aspectes dels Jocs i, 
com en el cas de les cerimònies d’obertura i de clausura, tenir l’oportunitat de convertir-se en una font central de valor 
simbòlic i cultural. 

Tal com es va assenyalar a la primera conferència olímpica que es va dedicar íntegrament a la noció de llegat, “la cultura 
no és únicament un aspecte del llegat olímpic, sinó la font de molts altres llegats” (Moragas, Kennett i Puig 2003). El fet 
que la programació cultural hagi ocupat un espai tan petit de la construcció simbòlica dels Jocs per part dels mitjans de co-
municació es podria considerar de fet perjudicial per assolir llegats sostenibles. Aquests llegats inclouen des de la dificultat 
d’integrar les noves infraestructures olímpiques en la ciutat amfitriona després dels Jocs (com ha passat sovint en el cas de 
les viles olímpiques i els parcs olímpics), fins a la dificultat de garantir que tots els segments de la societat percebin el valor 
dels Jocs com alguna cosa més que setze dies d’espectacle mediàtic, més aviat com una oportunitat per estar directament 
implicats i representats en formes que poden conduir a canvis dels hàbits de vida a llarg termini: des d’una comprensió 
multicultural més gran fins a una visibilitat més gran de les minories culturals. A Sydney 2000, l’èxit de Cathy Freeman 
en obtenir una medalla d’or va contribuir a millorar la visibilitat i el reconeixement dels aborígens i els nadius de les illes 
de l’estret de Torres als mitjans de comunicació nacionals i internacionals. Però la programació cultural paral·lela va ser 
igualment important per brindar oportunitats de participació directa a partir d’una intensa activitat artística de la comunitat 
i nous vincles entre les diverses associacions de veïns (Garcia 2007 i 2011, en premsa). El Festival Artístic Olímpic va 
dur a terme una funció essencial en portar artistes aborígens contemporanis a grans escenaris com ara l’Òpera de Sydney i 
demostrar que la cultura aborigen no es limita a les interpretacions amb didjeridú i la pintura de punts, sinó que és tan viva 
com altres aspectes de la cultura australiana, amb artistes joves i grans que experimenten amb noves formes i ofereixen una 
nova percepció de la identitat local i nacional en canvi permanent, així com de les projeccions internacionals.
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En un entorn de marques comercials extremament competitiu, els Jocs Olímpics no es poden permetre limitar la seva di-
mensió cultural a un actiu mediàtic estrictament definit per les cerimònies d’obertura i de clausura o per les campanyes pu-
blicitàries. La veritable riquesa del valor cultural olímpic consisteix en les importants oportunitats per a l’intercanvi cultural 
viscut pels participants, els espectadors i els residents, així com en la plataforma mundial que proporciona a una ciutat i una 
nació concretes per fer una declaració cultural que és significativa i propietat de la seva comunitat. Protegir i maximitzar la 
visibilitat de la programació cultural olímpica com a part de la implementació de la competició esportiva de setze dies pot 
garantir que la riquesa i la complexitat de les cultures amfitriones comencin a destacar i a proporcionar una identitat diferent 
a cada edició dels Jocs, més enllà de les limitacions de les tècniques globals estàndards de creació de marca. A més, en situar 
la major part de la producció cultural local en el context d’aquest gran esdeveniment internacional, els Jocs poden determinar 
i canviar la política cultural local i contribuir al procés cap a una comprensió i un intercanvi intercultural més grans. Amb el 
nou èmfasi en una “experiència olímpica de 360 graus”, és un moment interessant per observar els desenvolupaments de la 
programació cultural olímpica i del procés de producció simbòlica. Els organitzadors i els responsables de les formulacions 
de polítiques tenen el repte i l’oportunitat de garantir que la pressió per respondre a les necessitats mediàtiques mundials no 
limiti la complexitat dels diversos relats culturals locals.

La dimensió cultural dels Jocs Olímpics: les cerimònies i les Olimpíades culturals com a plataformes per a unes polítiques culturals sostenibles 
Beatriz Garcia
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Els voluntaris com a variable d’èxit 
als Jocs Olímpics del segle XXI
Ana Belén Moreno Vílchez
Responsable de comunicació de l’Àrea de promoció econòmica (Ajuntament de Barcelona)

Els Jocs Olímpics moderns són un esdeveniment sovint menystingut pel món acadèmic com a objecte d’estudi, però s’han 
convertit en un escenari únic per interpretar la societat actual des de les perspectives més variades. L’anàlisi i la reflexió de 
les dinàmiques polítiques, econòmiques, socials i culturals de cada edició dels Jocs Olímpics i de l’evolució del Moviment 
Olímpic són oportunitats úniques per comprendre la complexitat dels segles xx i xxI. En molts casos, a més, els Jocs han 
esdevingut un banc de proves en noves tecnologies, nous models de formació i educació, de vinculació social, etc. És per 
això que el Centre d’Estudis Olímpics de la Universitat Autònoma de Barcelona (CEO-UAB) s’ha caracteritzat, des de la seva 
fundació ara fa vint anys, per aproximacions transversals i pluridisciplinàries en la gran quantitat d’investigacions, informes, 
congressos, simposis i cursos que ha dut a terme.

L’any 1999, el CEO-UAB, en col·laboració amb el Museu Olímpic de Lausana, va organitzar el Simposi Internacional so-
bre Voluntaris, Societat Global i Moviment Olímpic com a activitat de la Càtedra Internacional d’Olimpisme. Més de 100 
experts, provinents de diverses disciplines acadèmiques, van ser-hi presents i van debatre sobre el fenomen del voluntariat 
esportiu, més concretament del voluntariat olímpic. Tot i que podem trobar la figura del voluntari des dels primers Jocs Olím-
pics de l’era moderna a Atenes (1896), mai no havia estat objecte d’anàlisi per part dels investigadors del Moviment Olímpic, 
més interessats en els resultats i les fites esportives, la simbologia olímpica o les relacions entre política i esport. 

L’objectiu d’aquest article és reflexionar sobre algunes de les conclusions d’aquell simposi, la ponència marc (Moragas, Moreno i 
Paniagua 1999) del qual ja proposava un recorregut històric24 sobre el concepte del voluntariat, que exemplifica la potencialitat del 
Moviment Olímpic com a aglutinador d’esperances individuals i col·lectives en un món més solidari, més igualitari i més participatiu.

Els voluntaris com a variable d’èxit dels Jocs Olímpics
Històricament, s’ha considerat que Los Angeles 1984 va ser l’inici del fenomen del voluntariat olímpic, tal com el coneixem 
en l’actualitat. Prop de 30.000 persones van ajudar en una important varietat de tasques: assistència en la competició, serveis 
sanitaris, de premsa, acompanyant delegacions i individus, serveis de relacions públiques, d’acreditació, tecnològics i de 

24. El 1999 es va realitzar una anàlisi sistemàtica de les memòries oficials de cadascun dels Jocs Olímpics, tant d’estiu com d’hivern, fins a Atlanta 1996, així 
com de diferent bibliografia sobre Olimpisme. També es va fer un esforç per aconseguir parlar amb voluntaris olímpics dels Jocs, però només va ser possible 
fer-ho en el cas dels Jocs Olímpics posteriors a Berlin 1936. Per elaborar aquest text s’han consultat les memòries oficials dels  Jocs celebrats després de 
1996, així com les pàgines webs dels futurs Jocs de 2010, 2012 i 2014, i de les ciutats candidates als Jocs Olímpics de 2016. La investigació principal de la 
ponència presentada al Simposi es va realitzar amb l’ajuda de la DGICYT i el CSD del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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telecomunicacions, transport, control d’accessos, alimentació, finances, administració, etc. A més, es va crear un departament 
específicament dedicat a la gestió dels voluntaris, que va jugar un paper rellevant en els 25 subcomitès en què el comitè or-
ganitzador es va dividir. Es reflectia així el paper creixent i fonamental dels voluntaris. 

Ara bé, quatre anys abans, als Jocs Olímpics d’hivern de Lake Placid (1980), el fenomen dels voluntaris olímpics ja havia viscut 
un moment clau en la seva evolució històrica. El comitè organitzador va incorporar voluntaris individuals i “civils” al programa i 
a la planificació dels Jocs, més enllà de les associacions esportives, les federacions nacionals i internacionals o els moviments de 
voluntariat social com ara els boy scouts (Moragas, Moreno i Paniagua 1999), que tradicionalment hi havien estat representats. 

La indiscutible rellevància del treball dels voluntaris a Lake Placid es resumeix en una frase de la memòria oficial: “Sense 
aquest exèrcit de 6.700 voluntaris, els xIII Jocs Olímpics d’hivern no s’haurien convertit en realitat” (Organizing Committee 
of the xIII Olympic Winter Games Lake Placid 1980 1981, 164). El cos de voluntaris estava format per persones de tot tipus:  
“Un exèrcit de persones, de les quals se’n sabia ben poca cosa, era a Lake Placid durant els xIII Jocs Olímpics d’hivern. El  
formaven homes de negocis, estudiants, mestres, mestresses de casa, metges, advocats, professors d’universitat, jubilats i  
adolescents, esquiadors, aficionats a l’hoquei, fans del trineu, amants del patinatge. En resum, homes, dones i jovent de totes 
les professions i condicions socials, de tot el conjunt dels EUA i d’arreu del món” (Organizing Committee of the xIII Olym-
pic Winter Games Lake Placid 1980 1981, 164). Van rebre formació específica sobre cadascun dels esports del programa 
olímpic i van treballar en diferents àrees: “Els voluntaris treballaven com a tècnics i organitzadors, com a missatgers, contro-
ladors i carters, com a recepcionistes, gestors i agents de seguretat, com a mecanògrafs i coordinadors, com a jutges i jurat. El 
món no en sabia res perquè treballaven entre bastidors, ajudant per garantir que no hi hagués cap problema durant els dotze 
dies d’esquí, patinatge, tir i trineu” (Organizing Committee of the xIII Olympic Winter Games Lake Placid 1980 1981).

L’aparició d’un voluntariat “civil”, entès com a compromís individual dels ciutadans, es consolida definitivament als Jocs 
de Barcelona (1992). Abans que la ciutat fos nomenada seu olímpica, ja comptava amb 102.000 inscripcions de voluntaris. 

Sens dubte, a Barcelona’92 els voluntaris van entrar per primera vegada en l’escena mediàtica com a variable d’èxit d’uns 
Jocs Olímpics. La creixent importància dels voluntaris cal atribuir-la a la pròpia evolució històrica dels Jocs Olímpics en 
un context social, polític i econòmic que havia viscut canvis tan rellevants com les dues guerres mundials, la Guerra Freda, 
l’augment dels preus del petroli dels anys setanta, el conflicte a l’Orient Mitjà, la caiguda del Mur de Berlín i del bloc comu-
nista, l’aparició dels països emergents, els moviments de protesta social, els mitjans de comunicació de masses, especialment 
la televisió, etc. Com va expressar Nigel Gann: “Les organitzacions de voluntariat s’adapten a les circumstàncies del moment: 
reflecteixen les estructures del moment i les preocupacions del moment” (Gann 1996) . 

Els Jocs havien adquirit una nova dimensió de “megaesdeveniment”, sobretot a partir dels anys vuitanta; indubtablement, ja 
eren l’esdeveniment esportiu internacional més important. El nombre de participants, tant atletes com mitjans de comunica-
ció, havia augmentat vertiginosament i, en aquesta nova fase, el rol del voluntari havia adquirit noves dimensions, incorpo-
rant-se a l’estructura i la planificació general dels Jocs. El voluntari participa personalment i desinteressadament del projecte 
col·lectiu i esdevé el símbol del compromís que la societat organitzadora adquireix amb els valors del Moviment Olímpic.

És en aquest marc que la figura del voluntari es fa visible i passa a ocupar un espai a la retòrica i a la simbologia olímpiques. 
Per això, en el Simposi Internacional sobre Voluntaris, Societat Global i Moviment Olímpic es va reivindicar la visibilitat dels 
voluntaris com a actors principals dels Jocs i com a col·lectiu que representa la comunitat que els acull.

Existeixen exemples rellevants d’aquest homenatge públic. La Plaça dels Voluntaris, amb l’escultura David i Goliat, d’Anto-
ni Llena, reconeix el treball dels voluntaris durant els Jocs de Barcelona. 

Sydney va donar un pas més enllà d’aquest homenatge col·lectiu i el va transformar en un reconeixement a l’esforç indivi-
dual. El 5 d’octubre de l’any 2000, els principals carrers de Sydney eren ocupats pels voluntaris que havien participat en els 

Els voluntaris com a variable d’èxit als Jocs Olímpics del segle xxI 
Anna Belén Moreno Vílchez

110405_Mosaic_Olímpic_cat.indd   170 05/05/11   15:41



171

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

Jocs Olímpics. Es retia així, per primera vegada a la història de l’Olimpisme modern, un tribut de la ciutat i dels país amfitrió 
als seus voluntaris. Els voluntaris de Sydney es convertien en els “herois silenciosos” d’uns grans Jocs, com alguns mitjans 
de comunicació van titular durant aquells dies. Segons la pròpia memòria oficial, “Els voluntaris eren «la imatge dels Jocs 
de Sydney»” (SOCOG 2001, 169). A més de la “volta d’honor” dels voluntaris pels carrers de la ciutat, un dia després que 
haguessin fet el mateix els esportistes australians que hi havien participat, la premsa nacional va publicar el nom de tots els 
voluntaris25, que també apareixen a un monument que avui dia es pot visitar a l’Olympic Park26.

Com es va afirmar a les conclusions del Simposi, sense la contribució dels voluntaris “no pot explicar-se ni el dia a dia ni l’èxit, ni 
les grans dimensions dels Jocs Olímpics moderns. Aquesta aportació, que ha estat una realitat des dels primers anys, ha anat ad-
quirint una major centralitat, més recentment, en la mesura que augmentava la complexitat i les dimensions dels Jocs Olímpics”. 

Taula 1. Evolució del nombre de voluntaris als Jocs Olímpics

Jocs Olímpics d’estiu

Seül 1988 27.221

Barcelona 1992 34.548

Atlanta 1996 60.422

Sydney 2000 46.967

Atenes 2004 39.494

Pequín 2008 70.000*

Jocs Olímpics d’hivern

Lake Placid 1980 6.703

Sarajevo 1984 10.450

Calgary 1988 9.498

Albertville 1992 8.647

Lillehammer 1994 9.054

Nagano 1998 32.579

Salt Lake City 2002 20.000

Torí 2006 18.000

(*) La memoria oficial de Pequín 2008 encara no s’ha publicat; per tant, la xifra s’ha recollit de notícies publicades durant la celebració dels Jocs. 

25. Sota el nom de “Els nostres voluntaris olímpics 2000” o “Quadre d’honor dels voluntaris olímpics 2000”

26. “Un bosc de 400 pals davant de l’Estadi Olímpic, anomenat Games Memories, es va erigir el 2002 per homenatjar els voluntaris i voluntàries dels Jocs”. 
www.metropolis-server.com/metropolis/sites/default/files/reuniones/sydney_2008/publicaciones/MEGAEVENT_1.pdf 
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Els voluntaris a l’estructura econòmica dels Jocs Olímpics
Més enllà de la incorporació dels voluntaris a les variables d’èxit que permeten als mitjans de comunicació i a l’opinió pública 
jutjar i mesurar l’organització d’uns Jocs Olímpics, els voluntaris s’han convertit en un factor determinant en la sostenibilitat 
econòmica de l’esdeveniment. 

En els darrers anys s’han incrementat els estudis (Baum i Lockstone 2007, 29)  sobre l’impacte dels voluntaris en l’organit-
zació de grans esdeveniments esportius, molt especialment al voltant de l’estalvi econòmic que suposa disposar d’un nombre 
tan important de personal no remunerat realitzant tasques bàsiques per al bon funcionament  d’organitzacions complexes i 
de grans dimensions. 

Aquest impacte econòmic, però, és igual de rellevant pel que fa al voluntariat esportiu en general. El 1999, Laurence Chalip 
(Chalip 2000) explicava com un estudi sobre l’impacte econòmic a Austràlia el 1998 demostrava que el sistema esportiu de 
tot el país no podria existir sense la contribució dels voluntaris. Segons aquest estudi, l’esport era una de les 25 indústries més 
importants del país, ja que suposava un 1% del Producte Interior Brut (PIB) d’Austràlia. El 20% d’aquesta xifra, 1,6 bilions 
de dòlars australians, era la contribució econòmica del voluntariat. 

En els inicis del Moviment Olímpic modern, les tasques professionals s’exercien també voluntàriament. En un nombre im-
portant de federacions nacionals, especialment aquelles amb pocs membres, els voluntaris duen a terme els rols professionals 
i molts clubs esportius es van formar a partir dels esforços voluntaris d’esportistes amateurs27. De fet, sense la contribució 
gratuïta, solidària i eficaç dels voluntaris esportius no es podria explicar l’esport modern. 

Per tant, els voluntaris esportius, i molt concretament els olímpics, porten a terme tasques econòmicament difícils d’assumir 
pel comitè organitzador si haguessin de ser remunerades i són un estalvi de despeses salarials. 

Taula 2: Algunes tasques portades a terme per voluntaris

• Serveis als espectadors, mitjans de comunicació i espònsors
• Serveis als atletes i cos tècnic
• Preparació i manteniment d’instal·lacions esportives
• Suport a servei d’acreditació
• Suport al transport
• Centres d’informació turística
• Mostradors de benvinguda
• Suport als serveis mèdics i control de dopatge
• Suport als serveis de premsa
• Suport al servei de seguretat
• Traductors i intèrprets
• Guies de la família olímpica
• Cerimònies de lliurament de medalles
• Rellevistes de la torxa olímpica
• Cerimònies d’inauguració i clausura

27. El mateix Pierre de Coubertin, amb el suport dels seus amics i els directors de les associacions esportives d’aquella època, va treballar de forma voluntària 
per fundar el Comitè Internacional Olímpic i crear així els Jocs Olímpics moderns. 

Els voluntaris com a variable d’èxit als Jocs Olímpics del segle xxI 
Anna Belén Moreno Vílchez
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Ara bé, cal no oblidar el cost que suposa la planificació i la formació dels voluntaris i el risc que pot suposar, tant d’imatge 
com de funcionament, fer-ne una mala gestió. Hi ha, doncs, la necessitat de destinar una bona part dels recursos econòmics a 
formar i gestionar uns voluntaris que assegurin la celebració i l’èxit dels Jocs.

A Torí 2006, el cost de la formació i gestió dels voluntaris va ser més elevat que el de la resta de recursos humans. En total, 
entre l’any 2000 i el 2006 el comitè organitzador va destinar 20,9 milions d’euros a recursos humans, 11,2 dels quals van ser 
per als voluntaris (TOROC 2007, 21). A Atenes 2004, el cost del programa de voluntaris es va xifrar en 33,8 milions d’euros 
(ATHOC 2005, 131). 

Existeix encara un tercer efecte econòmic estretament lligat a l’anàlisi del llegat de l’organització d’uns Jocs Olímpics. És el 
que suposa la formació de milers de persones per a una ciutat o un país, que disposa, per tant, d’una població més qualificada 
en un breu període de temps. Una de les tendències en els darrers anys és la incorporació de becaris i estudiants als programes 
de voluntariat olímpic com a oportunitat de formació. La complexitat de l’organització i de la gestió dels Jocs Olímpics exi-
geix una gran diversificació de funcions i l’especialització dels voluntaris; permet, doncs, oferir llocs d’aprenentatge difícils 
de generar pel propi mercat de treball. 

De fet, alguns sociòlegs han parlat de la possibilitat que en el futur el voluntariat sigui una opció de formació per als aturats, 
una font d’experiència per als joves i una segona trajectòria professional per als jubilats. I, sens dubte, aquestes oportunitats 
laborals s’han consolidat com una motivació i una recompensa no monetària28 per als voluntaris. La participació en l’organit-
zació dels Jocs Olímpics és una oportunitat per guanyar una experiència professional que pot ser útil en la recerca posterior 
d’un lloc de treball, de la mateixa manera que també pot ser una font de contactes professionals.

Tot i això, mai es pot plantejar el treball voluntari com una substitució del treball remunerat. Part de l’èxit de l’organització 
dels Jocs Olímpics és aconseguir una bona complementació entre el personal remunerat i els voluntaris. Baum i Lockstone 
fan referència, precisament, al codi del voluntariat desenvolupat per Volunteering Australia, que conté alguns principis com 
ara: “El voluntariat no exclou la feina remunerada ni els voluntaris tampoc substitueixen els treballadors remunerats, ni tam-
poc són cap amenaça a la seguretat laboral dels treballadors remunerats” (Baum i Lockstone 2007, 32).

Els voluntaris a la simbologia “oficial” olímpica
Una altra dimensió destacable del “nou” voluntariat olímpic és la seva indubtable incorporació a la simbologia olímpica. 
Els voluntaris s’han convertit en una representació simbòlica i mediàtica de l’esperit dels Jocs: la participació, el sacrifici, la 
superació individual, la solidaritat, etc. La relació entre Jocs Olímpics i voluntaris ha esdevingut essencial com a valor afegit 
d’un esdeveniment esportiu que es considera “únic” per la seva aportació “moral” i “global” a la societat. 

Les conclusions del Simposi del 1999 reclamaven un reforç de l’atenció institucional als voluntaris olímpics, atesa la seva 
incorporació a la simbologia “oficial” del Moviment Olímpic.  Es va demanar al Comitè Internacional Olímpic (CIO) la crea-
ció d’un programa específic de voluntariat olímpic o d’una comissió, a més de la consideració dels aspectes tècnics i humans 
del voluntariat en els processos de candidatura i en el llegat dels Jocs. 

L’any 2001, el CIO es va sumar a les activitats de l’Any Internacional del Voluntariat, proclamat per l’Assemblea General de 
Nacions Unides. En els darrers anys, ha dedicat una especial atenció als voluntaris dels Jocs amb actes d’homenatge i fent-los 

28. En els primers Jocs Olímpics, i també en l’actualitat, la principal recompensa per als voluntaris residia en l’esfera personal, en la satisfacció de complir 
objectius personals al portar a terme les tasques assignades i les funcions en el context d’una gran organització. A més d’aquestes recompenses “morals”, 
n’hi ha altres d’una naturalesa més material, com el dret a assistir a certs esdeveniments o altres avantatges que sorgeixen del fet de ser membre d’una orga-
nització, o la recompensa d’una distinció commemorativa o certificat.
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presents en els materials promocionals de la pròpia institució. Ara bé, es continua entenent que la relació amb els voluntaris 
és una responsabilitat del comitè organitzador, temporalment i espacialment delimitada per la celebració de cada edició dels 
Jocs. Per tant, no s’ha creat cap comissió ni programa específic per a un moviment global i coordinat de voluntaris olímpics29. 

El CIO no ha pogut obviar la rellevància dels voluntaris a l’organització dels Jocs actuals. Com a exemple, tot i que en els 
qüestionaris de candidatura (IOC 2008) que les ciutats han de presentar per organitzar els Jocs no hi ha cap capítol exclu-
sivament dedicat a la planificació i a la gestió dels voluntariat, sí que s’inclouen preguntes específiques sobre el cost dels 
recursos humans, tant del personal remunerat com dels voluntaris. A més, també hi ha qüestions sobre la planificació i el rol 
dels voluntaris en els serveis mèdics i de control antidopatge, en el transport i la seguretat, a més de reclamar detalls sobre la 
formació que se’ls oferirà en aquells esports olímpics menys coneguts en el país amfitrió o per als Jocs Paralímpics. 

Sens dubte, la inclusió d’aquestes preguntes en els processos de candidatura no exemplifiquen prou bé l’aportació dels vo-
luntaris més enllà de l’organització, ja sigui com a transmissors i representants de valors globals o locals, com a connexió 
de la comunitat que acull els Jocs amb la família olímpica o com a promotors d’una educació basada en la solidaritat, la 
participació o l’altruisme.

Els comitès organitzadors són, de moment, els únics encarregats d’interpretar el futur del voluntariat olímpic i tenen la possi-
bilitat d’estructurar la relació futura entre ciutadans i Jocs Olímpics. Londres 2012, per exemple, s’ha marcat com a objectiu 
crear després dels Jocs una “família” de voluntaris (LOCOG 2009) que vulguin mantenir el contacte, a més de potenciar el 
voluntariat al Regne Unit i participar en la creació d’un nou esperit voluntari, una millor xarxa d’intercanvi d’informació i 
una millor preparació30. 

En el recent procés de candidatura dels Jocs Olímpics de 2016, les quatre ciutats candidates (Chicago, Madrid, Rio de Janeiro 
i Tòquio) han creat un programa d’adhesió de voluntaris olímpics paral·lel al procés de candidatura. A més, totes quatre van 
incloure els voluntaris en els seus informes de candidatura i van fer menció del llegat que suposarien per a la ciutat. 

Així, Chicago parlava d’un cos de voluntaris “(...) que es redistribuirien  després dels Jocs per donar suport a causes i programes 
vinculats al Moviment Olímpic.” (USOC 2009, 15). Tòquio també va fer referència al llegat31, però va emfatitzar la tradició de 
treball voluntari de la societat japonesa, a més de plantejar les línies generals de la formació i la planificació dels 50.000 volun-
taris que pretenia reclutar: “Amb una previsió de 50.000 voluntaris i voluntàries, Tòquio 2016 també podrà difondre la cultura 
del voluntariat al Japó. Els voluntaris són indispensables per al funcionament dels Jocs. Per a un esdeveniment de la magnitud 
de Tòquio 2016 caldrà l’aportació d’un gran nombre de voluntaris” (JOC 2009, 29). 

En el cas de Madrid i Rio de Janeiro, les dues ciutats finalistes, els voluntaris també eren esmentats en els seus informes, però 
sobretot van ser, a la presentació de les seves candidatures davant del CIO el passat 2 d’octubre de 2009, un element simbòlic 
i emocional, un exemple del suport popular. Segons l’enquesta encarregada pel CIO, els 84,9% dels ciutadans de Madrid do-
naven suport a la celebració dels Jocs, mentre que Rio comptava amb el suport del 84,5% dels seus ciutadans (IOC 2009, 89).

Els voluntaris-ciutadans s’han consolidat definitivament i, si en el passat el voluntariat es comprenia per motius religiosos, 
per reduir diferències de classes o per raons humanitàries, els Jocs Olímpics han contribuït a la creació d’un nou voluntariat 
també global, independentment de les característiques específiques de la societat que els acull, que es concreta en la solidari-
tat, la pau, la tolerància i la participació.

29. Nacions Unides sí disposa d’una xarxa internacional de voluntaris amb un programa específic : http://www.unv.org/ 

30. Voluntaris 2000 és una associació de voluntaris que es va crear després dels Jocs de Barcelona’92 i que encara perdura. 

31. La candidatura de Tòquio presentava algunes idees innovadores sobre la gestió dels voluntaris abans, durant i després dels Jocs, com ara el “Tokio Vo-
lunteer Bank”, una base de dades de voluntaris amb l’objectiu d’intercanviar informació d’oferta i demanda de voluntaris. 

Els voluntaris com a variable d’èxit als Jocs Olímpics del segle xxI 
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Els voluntaris als Jocs del segle XXI: les noves tecnologies
El 1999, Internet ja havia fet acte de presència a molts àmbits de la societat i vivia un creixement espectacular en el nombre 
d’usuaris i de desenvolupament d’aplicacions. També s’havia incorporat als Jocs Olímpics, tot i que, “en una primera etapa 
(1995-2000), la utilització institucional d’Internet es limitava a oferir informació promocional sense que això signifiqués cap 
canvi en les seves estratègies de comunicació, i encara menys en les seves formes d’organització” (Moragas 2001, 5). De fet, 
es considera que “l’era Internet no comença fins Atlanta’96, amb la primera web oficial del Comitè Organitzador (ACOG) 
(http://www.atlanta.olympic.org) que va obtenir un total de 185 milions de visites durant els 16 dies dels Jocs” (Moragas 
2001, 9).

Per la seva part, el CIO ràpidament es va veure obligat a integrar les noves tecnologies i els nous mitjans de comunicació 
virtuals a les seves estructures tradicionals amb importants repercussions econòmiques i mediàtiques, com és el cas de la 
negociació dels drets de televisió o de la gestió d’acreditacions de mitjans digitals als Jocs Olímpics. 

Sens dubte, el principal repte dels Jocs Olímpics a Internet és el “El webcasting: la retransmissió en directe o en diferit dels 
esports a través d’Internet. Si aquesta tecnologia permet la retransmissió per ordinador i per telèfon mòbil, el potencial de la 
convergència entre la televisió digital i Internet també ofereix la possibilitat de retransmetre els esdeveniments directament 
a través del televisor. Si l’exclusivitat no es pot garantir de manera similar als drets televisius actuals, la retransmissió per 
Internet dels Jocs, a part de perdre tota mena d’exclusivitat, implicarà que els mitjans que desitgin endarrerir les retransmis-
sions a hores d’audiència màxima no ho podran fer. Aquest fet, evidentment, comportarà conseqüències greus pel que fa a 
atraure anunciants que paguin molt i, consegüentment, la capacitat dels mitjans per recuperar els milions que hauran gastat 
en la compra dels drets se’n ressentirà” (Moragas i Kennett 2005, 15).

En el cas del voluntariat olímpic, el dubte que es planteja és si, més enllà d’oferir informació en un nou format, les noves tec-
nologies poden incorporar canvis en la gestió, la planificació i la pròpia concepció del voluntariat, atesa la capacitat creativa 
en formació de xarxes socials que està demostrant el web 2.0. Per exemple, a la campanya de l’actual president dels Estats 
Units, Barack Obama, el 2008, les noves tecnologies i la capacitat de gestió de la xarxa de voluntaris virtuals va ser un dels 
factors més destacats en l’èxit de mobilització del candidat republicà. 

Els Jocs Olímpics encara han d’afrontar el repte de les noves tecnologies com a canal alternatiu de comunicació, amb un 
univers de possibilitats il·limitat, un cost econòmic reduït i un rellevant llegat formatiu i associatiu. A més, l’ús intensiu de 
la xarxa ha de millorar la integració de persones amb discapacitats i l’aprofitament del coneixement i la formació en els Jocs 
Olímpics i Paralímpics.

Vancouver 2010, per exemple, ja disposa d’un grup de voluntaris a Facebook32. El Comitè Organitzador de Rio de Janeiro 
2016 sembla haver interpretat aquesta oportunitat i ja ha creat una presència permanent a la xarxa virtual de Twitter, a més 
d’una campanya virtual de suport a la candidatura i ara als Jocs. Brasil és un dels països on l’ús d’Internet creix de forma més 
espectacular en els darrers deu anys (Barbosa 2009). Serà potser el naixement del voluntariat olímpic virtual, que realitzarà 
tasques no presencials, però bàsiques per a la comunicació i la gestió dels voluntaris. 

Sens dubte, el món assistirà expectant a les noves cites olímpiques, així com a l’evolució del voluntariat. Estem segurs, però, 
que malgrat els canvis en els mecanismes de participació i de cohesió social, que han de passar inevitablement pel prota-
gonisme de la comunicació virtual, els voluntaris mantindran els trets característics que els identifiquen plenament amb el 
Moviment Olímpic: compromís individual, contribució a la societat i altruisme.

32. http://www.facebook.com/group.php?gid=40138368009 
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Els estudis de gènere vinculats als mitjans de comunicació formen part de la tradició en investigació de les principals univer-
sitats i centres del nostre entorn. La capacitat que tenen els mitjans de comunicació a l’hora d’influir en tots els estaments de 
la societat en fan un vehicle idoni per perpetuar rols, però també constitueixen una via immillorable per contribuir al canvi 
social. És dins l’actual context de globalització on resulta més necessari entendre les dinàmiques de les diferents indústries 
culturals vinculades a aquests estudis de gènere (gender studies i women’s studies).

Aquest tipus d’estudis comença a adquirir impuls a partir de la dècada dels setanta, emparats per múltiples disciplines 
—l’antropologia, la sociologia i la psicologia—, fins a arribar al camp de la comunicació. El gènere com a categoria d’anàlisi 
ens remet a una noció de relació: relació de la dona amb el seu entorn, però també com a contraposició a l’home. Per tant, 
s’imposa la necessitat d’abordar el paper de les dones des d’una posició d’unió, no pas aïllades en un món sense cap tipus de 
vincles amb l’exterior. Aquest paper que les dones assumeixen al nou entorn social no es pot entendre en un món segregat 
del dels homes. Tots dos són una part integrant del mateix sistema, de la mateixa realitat. Una realitat en la qual els mitjans 
de comunicació es converteixen en transmissors dels valors i els esquemes presents a la societat, però també en generadors 
de noves formes de relació. Per això són tan importants els estudis que vinculen la perspectiva de gènere amb els mitjans de 
comunicació.

En el cas concret del Centre d’Estudis Olímpics de la Universitat Autònoma de Barcelona (CEO-UAB), la inclinació per tre-
balls que combinen el vessant de gènere amb el de mitjans de comunicació s’ha consolidat a l’última dècada. Així doncs, el 
CEO-UAB va iniciar una nova àrea de treball centrada en la temàtica de gènere i comunicació al sector esportiu, més explíci-
tament als Jocs Olímpics. En aquest sentit, és raonable pensar que, en una societat en la qual el terme paritat s’ha convertit en 
una eina reguladora que pretén minimitzar les diferències (en el nostre cas concret, pel que fa al tractament i la presència de 
dones esportistes als diferents mitjans de comunicació), institucions com el CEO-UAB recollissin al començament d’aquesta 
dècada la inquietud esmentada i busquessin la manera de donar-hi resposta a través de diversos estudis.

En el context transnacional, al final de la dècada dels vuitanta l’International Working Group on Women and Sport (IWG) va 
començar una tasca d’identificació de les principals necessitats que sorgien al voltant de l’esport femení. La tasca d’aquest 
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grup de treball es va intensificar a partir de la Declaració de Brighton33 el 1994, moment en què l’IWG posa les bases de les 
actuacions futures amb l’objectiu final d’eliminar el desequilibri entre les manifestacions esportives masculines i femenines.

Actualment, l’IWG continua duent a terme aquesta tasca de promoció i equiparació de l’esport femení amb el masculí. En 
aquest sentit, cal destacar que ja ha impulsat cinc conferències internacionals des del 1994 (la cinquena va tenir lloc al maig 
del 2010 a Sydney, Austràlia). Un exemple concret d’aquest treball és el de la nord-americana Anita Defrantz, que va ser 
des del 1997 fins al 2001 vicepresidenta del Comitè Internacional Olímpic (CIO) i una de les fundadores de l’International 
Working Group on Women and Sport. Aquesta esportista és actualment la presidenta de la Comissió Dona i Esport del CIO, 
on ha establert una línia seguida pels diferents comitès olímpics nacionals en què assenyala la necessitat que hi hagi un mínim 
del 25 % de representació femenina a totes les estructures.

Paral·lelament, les últimes dècades, a més de presenciar l’arrencada dels estudis de gènere vinculats als mitjans de comuni-
cació, també han estat els anys de més presència esportiva a l’ecosistema comunicatiu. Podríem dir que l’esport canvia de 
terreny de joc, passa del camp als mitjans de comunicació, es converteix en un gran espectacle mediàtic. Són els anys de la 
transformació del sistema audiovisual, de l’aparició de la televisió privada, del sorgiment de nous canals i de l’increment dels 
drets de retransmissió. Més endavant, la globalització tecnològica, econòmica i cultural ha tingut com a conseqüència directa 
l’aparició d’una gran indústria audiovisual esportiva. Algunes investigacions que han treballat en aquesta línia a escala in-
ternacional són les de Real 1985; Kang, MacAloon i DaMata 1988; Whannel 1992 i, més recentment, Wenner 2000, Boyle i 
Haynes 2004, i Rowe 2004. En l’àmbit nacional cal destacar les aportacions de Moragas 1992, 1994 i 2001; Moragas et al. 
1996, un dels investigadors pioners en l’estudi de les relacions entre els Jocs Olímpics, i l’esport en general, amb la cultura i 
els mitjans de comunicació. Pel que fa a les imbricacions més concretes de gènere i esport, al final dels anys setanta les teories 
feministes van començar a criticar durament el fet que en l’esport les diferències biològiques i físiques entre gèneres anaven 
molt lligades a les interpretacions socials i culturals dels diferents papers que corresponien a homes i dones (Bernstein 2002). 
L’esport es considerava una institució sexista i amb una clara orientació masculina que prioritzava el poder de l’home sobre 
la dona (Sabo i  Jansen 1992). Es dóna una dualitat, que és alhora contraposició, entre «esport masculí» i «esport femení» 
(Kane 1995). Des d’aquesta perspectiva, els «esports femenins» són dins un món esportiu hegemònicament masculí, del qual 
únicament se’ls permet formar part (Theberge 1997), la qual cosa converteix aquesta activitat, dins el marc global del que 
podríem considerar institucions socials, en l’element que més perpetua la superioritat masculina davant la femenina (Duncan 
i Hasbrook 1988).

Des d’una perspectiva realista, la veritat és que les dones mostren el mateix interès que els homes per la pràctica esportiva. La 
diferència és que les esportistes tendeixen a buscar l’èxit en el domini i la millora personal, mentre que els homes necessiten 
la competició i els resultats positius davant els seus contraris com a objectiu en la realització personal (Antúnez 2001). També 
és cert que històricament l’esport ha estat menys important en la vida de les dones que no pas en la dels homes, però també 
és veritat que l’augment de la participació femenina en l’esport els últims anys ha originat el canvi més significatiu i notori 
de l’estructura esportiva del final del segle xx (Coakley 2003). Als inicis de l’esport modern, la pràctica esportiva femenina 
es limitava a unes poques activitats, considerades comunament com a femenines. En són exemples la natació i el tennis. El 
pas del temps i els canvis promoguts per un feminisme incipient, sobretot a partir de la Segona Guerra Mundial, van portar 
les dones a practicar altres activitats esportives que ja no tenien la consideració de femenines.

Aquesta implicació massiva de la dona en la vida esportiva encara no ha trobat plasmació al món audiovisual. Els mitjans 
exhibeixen una tendència a minimitzar la participació femenina en l’esport. Hi ha dades altament sorprenents sobre el tema. 

33. La primera Conferència Internacional sobre la Dona i l’Esport va tenir lloc del 5 al 8 de maig de 1994 a Brighton, Regne Unit. La va organitzar el Consell 
Britànic de l’Esport amb el suport del Comitè Internacional Olímpic. Van aprovar la Declaració resultant 280 delegats procedents de 82 països i represen-
tants d’organitzacions governamentals i no governamentals, comitès olímpics nacionals, federacions esportives internacionals i nacionals, i també instituts 
d’educació i investigació. La Declaració de Brighton establia quines havien de ser les mesures orientades a incrementar la participació de la dona a tots els 
nivells, les funcions i els papers de l’àmbit esportiu.
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Per exemple, 1992 va ser el primer any en què les retransmissions televisives d’esports amb presència de dones van superar 
les d’esports amb presència d’animals (Lopiano 2002). Els estudis en què es quantifica la presència de la pràctica esportiva 
femenina comparada amb la masculina són múltiples, però les dades són sempre molt semblants: difícilment se supera el 
5 % (Lumpkin i Williams 1991; Tuggle 1997 i 2004; Bernstein 2002; Duncan et al. 2000 i 2005; Billings, Angelini i Eastman 
2005; Markula 2009). 

Un món a part el constitueixen els Jocs Olímpics, en què la normalització i l’equiparació de la presència de la dona esportista 
pel que fa a l’home s’ha convertit en una realitat els últims temps. És cert que als primers Jocs Olímpics moderns, celebrats a 
Atenes l’any 1896, es va vetar completament la participació de les dones. Tres dècades més tard, a Amsterdam’28, el contin-
gent femení va arribar al 10 % del total i, finalment, als últims Jocs Olímpics de l’era moderna, Pequín 2008, aquesta xifra va 
augmentar fins al 42 % (IOC 2008). En aquest sentit, Billings (2008) va elaborar un estudi sobre la cobertura d’esdeveniments 
olímpics amb presència femenina a sis edicions diferents dels Jocs i va constatar que el 48,1 % del total eren retransmissions 
d’esport amb presència femenina, i el percentatge va ser fins i tot més gran als Jocs d’Atlanta’96 (promocionats per la cadena 
nord-americana NBC com els Jocs de les Dones). Però aquest autor també precisa alguns aspectes: en la cobertura durant els 
Jocs Olímpics sempre influeixen qüestions diverses, que van més enllà del terreny estrictament esportiu, ja sigui l’adscripció 
nacional, el grau de reconeixement mediàtic dels homes i les dones esportistes, o l’acceptació social de cada esdeveniment es-
portiu. Això podria explicar per què hi ha una diferència tan gran entre la cobertura d’esports femenins durant els Jocs i quan 
aquesta té lloc fora de l’àmbit olímpic. Complementant el que exposa Billings, Markula (2009) també assenyala l’efectivitat 
que sembla que han tingut les polítiques sobre igualtat de gènere impulsades pel Comitè Internacional Olímpic, ja que no tan 
sols ha augmentat quantitativament la participació de les dones en els Jocs, sinó també el nombre de modalitats esportives en 
què participen, la qual cosa ha afavorit una visibilitat més gran de la dona esportista.

Una altra manera d’acostar-se als estudis sobre gènere, esport i mitjans de comunicació és analitzar les retransmissions esportives 
des d’un punt de vista qualitatiu, verificant patrons utilitzats en imatges o textos pels narradors i els comentaristes. Voluntàriament 
o involuntàriament, d’aquesta manera es poden reforçar uns estereotips determinats, com ara el del domini físic i emocional de 
l’home sobre la dona (Kinnick 1998). Un altre exemple el constitueix el treball d’Eastman i Billings (1999), en el qual, després 
d’analitzar tres edicions dels Jocs Olímpics (Lillehammer’94 i Nagano’98 com a Jocs d’hivern, i Atlanta’96 com a Jocs d’estiu), es 
va arribar a la conclusió que els comentaristes estaven més pendents de discutir, d’una banda, sobre l’atractiu físic de les esportistes, 
i de l’altra, sobre la capacitat de força i resistència dels homes. També cal dir que hi ha més possibilitats que les dones rebin atenció 
mediàtica si participen en activitats esportives en què es pot destacar la seva gràcia, carisma o bellesa (Banet-Weiser 2002; Koivula 
2001; Parsons i Betz 2001). En definitiva, ens referim a l’alta consideració que l’atribut de la bellesa femenina té en l’esport com 
a valor percebut pel públic a través de la influència dels mitjans a la societat (Bisell 2010). Seguint aquesta línia, un altre estudi de 
Billings (2003) sobre l’obert de tennis dels Estats Units del 1999 ha demostrat que, encara que les dones rebien el 59 % del temps 
de cobertura televisiva, la quantitat d’elogis i crítiques que se’ls va adreçar va ser inferior als dedicats als homes i, a més, les dones 
esportistes van tenir tres vegades més comentaris relacionats amb els seus atractius físics que els homes.

Com dèiem, es poden observar patrons comuns pel que fa a la cobertura de l’esport femení per part dels mitjans. Per exemple, 
un dels més usuals és el de la marca de gènere. En aquests casos, l’esdeveniment esportiu femení es converteix en una mena 
de versió del masculí, en què les dones estan subjectes a acceptar les regles creades per a l’esdeveniment «oficial», és a dir, el 
masculí (Theberge 1997). Un altre dels patrons més habituals és el de la infantilització de les dones esportistes, pel qual els 
comentaristes utilitzen sovint substantius com ara noies o nenes quan es refereixen a les actuacions de les esportistes (Mess-
ner et al. 1993). Finalment, l’últim dels patrons als quals volem fer referència és el de la sexualitat. Quan els mitjans retraten 
les dones esportistes com a objectes sexuals o els atribueixen papers que no són propis de l’esport (mare o esposa) contri-
bueixen al sexisme social. Un exemple d’aquest últim patró el constitueixen dos estudis sobre la premsa nord-americana 
(Daddario 1992; Fink i Kensicki 2002) en què es van analitzar les revistes Sports Illustrated i Sports Illustrated for Kids. En 
tots dos casos, les fotografies de les dones esportistes que hi sortien mostraven majoritàriament esportistes que feien l’efecte 
de posar com a models i que, paradoxalment, no semblava que practiquessin cap esport.
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Els estudis sobre gènere i comunicació impulsats pel CEO-UAB
Al començament d’aquest capítol ja assenyalàvem que el que cal destacar de la línia d’investigació que tractem aquí és la 
combinació de tres aspectes que per ells sols han originat, i sens dubte ho continuaran fent, una gran producció científica: 
els estudis sobre l’esport, sobre els mitjans de comunicació i sobre la variable de gènere. De la unió d’aquestes tres àrees 
sorgeixen tot un seguit d’investigacions promogudes pel CEO-UAB i cofinançades per diversos organismes públics catalans.

En aquest sentit, ens agradaria ressenyar dos treballs. El primer és Identificació de les esportistes d’èlit amb els estereotips 
socials que transmeten els mitjans de comunicació (Lallana i Kennett 2007). Va col·laborar en aquesta investigació el Centre 
d’Alt Rendiment de Sant Cugat, que va actuar a manera de laboratori experimental, ja que la major part dels subjectes enques-
tats feien servir les seves instal·lacions. Per dur a terme aquest projecte es va prendre com a referència el treball d’Antúnez 
(2001), que defensa que la relació de les dones amb la imatge del cos femení, d’una banda, i amb l’esport, de l’altra, també 
està determinada per estereotips preestablerts. Malgrat l’avanç de la dona en l’àmbit social, aquests estereotips encara són 
presents al segle XXI. Això crea una dependència de la identitat femenina i dels seus papers respecte d’aquest «veure’s» com 
a dona. Segons Antúnez, les dones mostren el mateix interès pels esports que els homes. Allò que diferencia bàsicament tots 
dos gèneres és que les dones tendeixen a buscar l’èxit sobre la base del domini i la millora personal, mentre que els homes 
busquen el resultat davant el rival a través de la competició. Tot i així, fer una generalització entre el gènere masculí i el fe-
mení és un error. Cada individu s’ha de considerar com a únic, amb unes ambicions i uns valors determinats.

En aquest treball s’observen dues fases. La primera va consistir en el desenvolupament d’un instrument quantitatiu d’anàlisi 
basat en una enquesta a més de 150 esportistes d’elit del Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat a través de la qual es prete-
nien establir uns perfils bàsics. La segona part del projecte partia dels resultats obtinguts prèviament i, gràcies a entrevistes 
personals en profunditat a esportistes (diferents modalitats esportives i sexes), es comparaven els resultats obtinguts a l’en-
questa amb la percepció personal de cada individu. Dels resultats obtinguts, el més destacat fa referència al concepte general 
que els esportistes (tant els homes com les dones) creuen que reflecteixen a la societat. Així, l’esportista, independentment 
del gènere i de la modalitat esportiva que practiqui, considera que l’etiqueta d’esportista d’elit actua com una mena d’estatus 
diferenciador dins d’aquesta societat.

El segon dels estudis impulsats pel CEO-UAB que volem destacar aquí és La presència de l’esport femení a la televisió pú-
blica catalana: TV3 y C33 com a cas d’estudi l’any 2008 (Ramajo et al. 2009). Aquest treball pretenia donar resposta a una 
sèrie d’interrogants sobre el tractament (quantitatiu i qualitatiu) que la televisió pública catalana feia de l’esport femení. Per 
aquest motiu es va analitzar la cobertura que tant TV3 com C33 feien de la pràctica esportiva femenina, en comparació amb la 
pràctica esportiva masculina. Les dades obtingudes han estat altament decebedores: tan sols el 2,6 % del temps dedicat a l’es-
port a la televisió autonòmica catalana estava protagonitzat per dones. En total, van ser 2,3 hores d’emissió d’esport femení 
a tota la mostra analitzada, que constava de 672 hores. A més, una altra dada que corroborava aquesta invisibilitat de l’esport 
femení tenia a veure amb el moment d’emissió de la pràctica esportiva femenina. En aquest sentit, cal indicar que en el cas de 
la cadena autonòmica catalana (TV3), coincidint amb el tram considerat com a prime time, és a dir, el de màxima audiència, 
la presència de continguts esportius femenins no hi té cabuda (únicament el 0,4 % del total). La franja de la matinada és on 
es concentren la major part de les manifestacions esportives femenines (19,8 %), seguida del matí i el migdia. Finalment, els 
programes de caràcter informatiu no centren l’atenció en l’esport femení (0,5 % del total de la mostra analitzada). Per tant, 
interessa no tan sols quantificar la presència de les manifestacions esportives a la televisió, sinó també valorar com és aquesta 
presència, en quin moment del dia té lloc i quin tractament informatiu rep.

És cert que, a la llum del que s’acaba d’exposar, es podria vincular la presència més gran d’esports protagonitzats per homes 
a la televisió pública catalana (i, per extensió, a tots els mitjans de comunicació) amb el fet que són aquests esports els que 
desperten un interès i un consum mediàtic més grans. No es tracta d’establir un debat sobre la presència més gran o més petita 
d’esports minoritaris als mitjans. El que interessa és saber de quina manera poden coexistir aquestes dues formes de concebre 
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l’esport en televisió: d’una banda, esports majoritaris pel que fa al consum (que coincideixen amb una visió masculina de la 
seva representació), i, de l’altra, l’espai que ha de tenir la pràctica esportiva femenina als mitjans. A tall d’exemple, de les tres 
modalitats esportives majoritàries a TV3 (futbol, motor i bàsquet), que sumen més del 85 % del total del temps esportiu de la 
cadena, la presència de les dones s’hi veu reduïda a un imperceptible 0,11 %. Aquesta dada corrobora una dinàmica que de-
mostra que la pràctica esportiva femenina s’enfronta a una dura batalla si pretén arribar a tenir preeminència tant quantitativa 
com qualitativa a les graelles de programació de la televisió.

Al llarg d’aquest capítol hem introduït el valor de l’anàlisi qualitativa a fi d’entendre la relació de l’esport femení amb el 
mitjà televisiu. En aquesta línia, a l’estudi sobre la presència esportiva femenina a la televisió pública catalana s’observa que 
les dones esportistes que hi figuren com a protagonistes de la informació ho fan en representació d’esports minoritaris. Això 
implica situar la dona esportista en un nivell inferior al de l’home. Sembla com si els uns formessin part del món esportiu 
amb majúscules i les altres formessin part del món esportiu amb minúscules. La realitat ens demostra que encara es mantenen 
papers molt diferenciats a l’hora de referir-nos a homes i dones.

Conclusions
La relació difícil entre gènere, esport i mitjans de comunicació és un escenari que no podem obviar com a investigadors. Mal-
grat els avanços a la recerca de la paritat i els intents impulsats des de l’acadèmia per posar de manifest aquests desequilibris, 
la veritat és que actualment, tret d’algunes ocasions (ja hem manifestat que els Jocs Olímpics constitueixen un període atípic 
de normalitat), els mitjans continuen tractant d’una manera desigual els homes i les dones esportistes. Aquestes diferències, 
que són quantitatives, però també qualitatives, porten a difondre la imatge entre el gran públic de l’esportista invisible, quan 
la realitat és que a l’esport base la pràctica femenina és equiparable a la masculina.

Proposar un decàleg de solucions que minimitzin aquestes diferències no és l’objecte d’aquest capítol, però sí reflexionar 
sobre el que pot significar. I per fer-ho, la tradició en els estudis de gènere, esport i mitjans esdevé una eina útil. Hem com-
provat que al llarg dels últims anys la situació de la dona esportista als mitjans ha estat gairebé ignorada. Tot sembla indicar 
que a curt termini aquest context no millorarà. Inevitablement, i malgrat les quotes imposades per organismes i institucions 
internacionals i l’impuls que s’ha donat a l’esport femení, el negoci que suposa per als mitjans l’espectacle esportiu continua 
tenint cara i cos masculins. 

La història ens demostra que aquest és un sostre difícil de superar, però perpetuar aquesta situació seria anar en contra de les 
dinàmiques socials actuals. La qüestió és decidir quins límits es poden marcar, és a dir, en quin moment el tractament que 
els mitjans poden donar a l’esport femení es considera correcte i en quin punt passa a ser insuficient tant des de l’òptica de la 
qualitat com de la quantitat. 
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Barcelona’92 postolímpica: 
esport i multiculturalisme34

Chris Kennett  
Professor de la Business Engineering Scholl (LaSalle-URL); Investigador col·laborador del CEO-UAB

1. Introducció
L’acceleració dels moviments migratoris entre països, i també dins els mateixos països, està canviant la cara de les comunitats 
arreu del món, alhora que n’augmenta la diversitat cultural i l’intercanvi multicultural.

Cada vegada més, els carrers, les places, els parcs i les platges de les ciutats espanyoles s’omplen de persones de cultures 
diferents que arriben amb els seus esports i les seves pràctiques esportives com a part de sistemes culturals amb creences, 
normes, valors i costums diversos.

L’observació d’aquests canvis va despertar l’interès per investigar-los d’una manera més profunda, i amb la participació del 
CEO-UAB en el projecte de la Comissió Europea Sport and Multiculturalism (PMP i Institute of Sport and Leisure Policy 2004) 
es va iniciar una nova línia d’investigació per al Centre. L’objectiu principal d’aquesta línia d’investigació ha estat proporcionar 
una nova perspectiva cultural per aproximar-nos a la comprensió i l’anàlisi de les pràctiques esportives, sovint diferents i poc 
conegudes per nosaltres, dels grups d’immigrants que ara formen part de la societat catalana. En concret, ens hem interessat per 
quina gent practica esports, per quins són aquests esports, per la raó d’aquesta pràctica i pels espais on es practiquen.

Durant més de dos anys (del 2005 al 2007), un equip d’investigadors del CEO-UAB i Kim Manresa com a fotoperiodista 
de renom internacional van documentar, per mitjà de fotos i nombroses entrevistes, i van analitzar les pràctiques esportives 
d’una sèrie de col·lectius a Catalunya, sobretot a l’àrea metropolitana de Barcelona. Aquestes pràctiques van incloure esports 
gaèlics, criquet pakistanès, futbol i bàsquet a la comunitat llatinoamericana, esdeveniments esportius multiculturals, esports 
autòctons catalans, beisbol, kabaddi de l’Índia i curses populars, entre altres.

Els resultats principals de la investigació es van publicar a través d’una exposició fotogràfica itinerant, el llibre Esport multicultural 
(Manresa i Kennett 2008) i publicacions i comunicacions acadèmiques promogudes per l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Així mateix, es van dur a terme una sèrie de projectes d’investigació impulsats per diferents 
entitats amb l’objectiu d’analitzar el desenvolupament de polítiques relacionades amb l’esport i la multiculturalitat.35 

34. Aquest text es basa en els continguts publicats al llibre de Kim Manresa i Chris Kennett (2008) Esport multicultural = Deporte multicultural = Multi-
cultural Sport. Barcelona: Centre d’Estudis Olímpics / Ajuntament de Barcelona. ISBN: 978-84-9850-085-1.

35. Deporte e inmigración en España: el papel del deporte en la integración de los ciudadanos (Consejo Superior de Deportes, 2006); Indicadores de 
integración de la población inmigrante a través del deporte (Consejo Superior de Deportes, 2006); El paper de l’esport en la integració de la població 
adulta estrangera immigrada a Catalunya (Secretaria per a la Immigració i Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya, AMIC-2005); El 
multiculturalisme en les polítiques esportives: anàlisi de l’adequació de les polítiques locals a Catalunya a les actuacions promogudes per la Unió Europea 
(Patronat Català Pro-Europa, amb el patrocini de la Diputació de Girona 2007); Estudi sobre la pràctica esportiva de la dona immigrant a Catalunya (Se-
cretaria per a la Immigració i Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya ARAI-2006). 
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Les fotografies i els textos inclosos en el llibre Esport multicultural van posar en relleu la dimensió social i humana de l’esport. 
La nostra investigació va identificar que l’esport té un paper central a l’hora de construir la identitat de moltes persones i els 
proporciona l’oportunitat d’interactuar amb els altres i desenvolupar xarxes socials internes i externes a les pròpies comunitats.

Per a molts immigrants, jugar als esports dels seus països d’origen és una manera de conservar la seva identitat i, alhora, 
d’enriquir la varietat d’oportunitats esportives de la comunitat d’acollida.

Les experiències observades de diferents comunitats a l’hora de practicar l’esport van mostrar l’esforç físic dels jugadors, 
la competitivitat i la passió per l’esport practicat. Així mateix, vam observar moments d’alegria i diversió, de llibertat, de 
companyonia i d’amistat.

A poc a poc, algunes d’aquestes noves pràctiques d’esports ètnics s’han anat obrint a altres grups culturals. També hi ha alguns 
immigrants que s’han anat incorporant a les pràctiques esportives locals i es comencen a integrar en el sistema esportiu català.

En aquest capítol intento explicar més sobre el context dels canvis socials que han tingut lloc i vincular-los als impactes dels 
Jocs Olímpics de Barcelona 1992 com un moment decisiu en la història d’una ciutat. La nova realitat multicultural de Bar-
celona s’ha d’analitzar dins el context dels processos globalitzadors, sobretot la migració de persones i l’impacte que té a la 
fàbrica social i esportiva.

2. Jocs Olímpics i processos globalitzadors
Els Jocs Olímpics, com a exemple principal de gran esdeveniment modern, reflecteixen l’acceleració dels processos globalit-
zadors que van caracteritzar la fi del segle xx. Finançats per patrocinadors multinacionals i mitjans de comunicació, aquests 
setze dies de competicions esportives són seguits en directe per centenars de milions de persones arreu del món. Els avenços 
en les tecnologies de la comunicació permeten que els ulls del món es concentrin en la ciutat seu i en els milers d’atletes 
procedents de diferents cultures i orígens ètnics que s’apleguen per competir, però també per impulsar la comprensió i la pau.

En efecte, els Jocs Olímpics proporcionen un exemple d’allò que Giddens (1998) identifica com el fenomen de compressió 
de temps i espai, que genera una experiència simultàniament local i global per a participants i espectadors.

Diferents acadèmics (Bale i Maguire 1994; Maguire 1999; Roche 2000) han estudiat en profunditat el significat dels Jocs 
Olímpics com a part dels processos globalitzadors. No obstant això, s’ha prestat poca atenció als impactes que els Jocs tenen 
a llarg termini a les ciutats seu en una era cada vegada més global. Els Jocs Olímpics de Barcelona 1992 en són una excepció, 
ja que s’han investigat potser més que cap dels altres Jocs del període de postguerra (Kennett i Moragas 2006; Moragas i 
Botella 1995; Moragas i Botella 2002).

Aquesta anàlisi longitudinal ha identificat com a pluridimensionals, tant pel que fa a allò tangible com a allò intangible, les 
conseqüències que Barcelona va generar a llarg termini com a seu dels Jocs Olímpics. La infraestructura urbana de la ciutat 
es va modernitzar com a part dels projectes de rehabilitació a gran escala. Per fer-ho, s’hi van invertir bilions d’euros, la 
qual cosa va contribuir a transformar l’economia local basada en serveis. Pel que fa a la projecció de la ciutat, la imatge i la 
identitat de Barcelona i els seus residents es va comunicar a un públic internacional.

L’impacte va ser tan gran que els organitzadors van descriure l’experiència com l’equivalent a experimentar cinquanta anys 
de desenvolupament en els sis de preparació dels Jocs, fins al punt de definir un punt d’inflexió en la història barcelonina: hi 
ha un pre i un post-Barcelona’92. La magnitud de l’esdeveniment i els impactes a llarg termini que van tenir els Jocs demos-
tren que van servir de catalitzador clau per facilitar el canvi social i cultural a la ciutat.

Barcelona’92 postolímpica: esport i multiculturalisme
Chris Kennett
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La realitat de la ciutat de la Barcelona postolímpica s’ha caracteritzat per la inversió continuada que ha seguit el model d’eco-
nomia mixta que es va utilitzar als Jocs. La ciutat, metafòricament i literalment, es va construir sobre l’efecte catalitzador 
dels Jocs, en establir-se un procés de millora contínua d’infraestructures i promoció implacable de la ciutat com a destinació 
de turisme i negoci.

En termes de turisme, els resultats parlen per si mateixos. D’una banda, les arribades a Barcelona han passat d’1,7 milions 
el 1990 a 5 milions el 2005, i de l’altra, les activitats relacionades amb el turisme van suposar el 15 % del PIB de la ciutat el 
2002 (Turisme de Barcelona 2005). 

La combinació d’una millor perspectiva d’ocupació als serveis, el sector agrícola i la construcció, la percepció d’una qualitat 
de vida millor, el reagrupament familiar i els canvis a la legislació han contribuït a un augment dràstic de l’arribada d’immi-
grants a Barcelona.

3. Migració, esport i diàleg intercultural
La migració constitueix l’element humà de la globalització. Segons les Nacions Unides (United Nations 2006), el 2005 el 
nombre de persones que vivien fora dels seus països de naixement era de 191 milions, és a dir, el 3 % de la població mundial. 
Els últims anys, Espanya ha experimentat un augment del nombre d’immigrants, la qual cosa la situa en desè lloc entre els 
països del món amb índexs de migrants, per darrere, en l’àmbit de la Unió Europea, d’Alemanya, França i el Regne Unit. 
Mentre que el 1998 menys del 2 % de la població espanyola era estrangera, el 2007 un de cada deu residents a Espanya era 
estranger. L’increment d’immigrants no s’ha repartit uniformement: dels 4,5 milions d’estrangers que viuen a Espanya, prop 
d’un milió resideixen a Catalunya, cosa que suposa el 13 % de la població. Així, aquesta comunitat autònoma és la que acull 
el nombre d’immigrants més alt d’Espanya.

La nova realitat multicultural de Catalunya es caracteritza per la diversitat cultural. L’any 2008, l’Institut Nacional d’Estadís-
tica assenyalava que la comunitat immigrant més gran era la d’origen marroquí (20 %), seguida per l’equatoriana (8 %), la 
romanesa (7 %), la boliviana (5 %) i la colombiana (4 %). Aquests grups tampoc no es distribueixen d’una manera uniforme 
al territori català, ja que la majoria viuen a la província de Barcelona. A la ciutat de Barcelona, els equatorians en són el grup 
principal, seguits pels italians (una part dels quals és d’origen argentí), els bolivians i les comunitats pakistanesa i xinesa, el 
nombre de la qual augmenta a gran velocitat. Així mateix, cal destacar la naturalesa dinàmica de la immigració en aquesta 
ciutat. Entre els anys 2005 i 2007 la població equatoriana es va reduir en el 20 %, mentre que la boliviana va augmentar en 
el 97 % (Ajuntament de Barcelona 2008). 

Si bé la integració econòmica és la prioritat principal dels grups nouvinguts, també hi ha una necessitat clara d’integració 
social i cultural d’aquests grups d’immigrants que canvien d’una manera ràpida i constant (Kennett et al. 2006). 

Molts països del món han posat en marxa programes d’integració per a persones que no tenen ciutadania, i cada vegada es 
tenen més en compte les oportunitats econòmiques, socials i culturals associades a la immigració, i no tant les possibles 
amenaces (United Nations 2006). 

Els temes de la migració estan sotmesos a les polítiques i la legislació dels estats, però la naturalesa internacional del fenomen 
ha afavorit que hi intervinguin organitzacions governamentals i no governamentals d’àmbit internacional. 

El 2 de novembre de 2001 es va aprovar la Declaració Universal de la UNESCO sobre la Diversitat Cultural, que va ratificar 
més endavant la Comunitat Europea el 18 de desembre de 2006. Ja que les societats del món són cada vegada més multicul-
turals, la Declaració pretén preservar la diversitat cultural per mitjà d’un procés adaptatiu que proposi solucions creatives i 
innovadores. Segons paraules del director general de la UNESCO, Koichiro Matsuura, “cada individu ha de reconèixer no 

110405_Mosaic_Olímpic_cat.indd   187 05/05/11   15:41



188

tan sols l’alteritat en totes les seves formes, sinó també el caràcter plural de la seva pròpia identitat dins societats igualment 
plurals” (UNESCO 2001). 

Segons l’article 6 de la Declaració, mantenir la diversitat cultural requereix accedir a mitjans d’expressió i de difusió cultural. 
L’esport és una activitat cultural primordial per a moltes societats i constitueix un mitjà d’expressió important que pot contri-
buir als processos adaptatius i a l’intercanvi intercultural.

El Llibre Blanc sobre l’esport de la Comissió Europea (Comisión de las Comunidades Europeas 2007) assenyala el paper 
fonamental de l’esport a la societat i la importància que té a l’hora de fomentar una ciutadania activa a través de valors com 
l’esperit d’equip, la solidaritat, la tolerància i el joc net. Així mateix, subratlla el potencial de l’esport per incloure i integrar 
els immigrants en proporcionar-los un sentiment compartit de pertinença. La Comissió promou la creació d’espais i activitats 
perquè les societats d’acollida i immigrant puguin interactuar per mitjà de l’esport, ja que això constitueix una via per reforçar 
el diàleg intercultural. 

Espanya és un dels molts països compromesos políticament amb la integració de les comunitats d’immigrants. A Catalunya, 
la Generalitat ha reconegut la importància de l’esport com a part d’aquest procés. Institucions clau com ara la Diputació de 
Barcelona en l’àmbit provincial han fet els primers passos per crear polítiques en aquest terreny, i a municipis com Barcelona 
s’han organitzat i impulsat diverses iniciatives per promoure la cohesió social i la inclusió (Kennett et al. 2008).

4. La participació esportiva a la Barcelona post-1992
Batlle i Niubó van analitzar els impactes dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992 en la participació esportiva a la ciutat i van 
afirmar que “l’increment de la pràctica de l’esport i l’activitat física ha estat, sense cap mena de dubte, un dels canvis més 
significatius en la gent de la nostra ciutat durant la passada dècada” (Batlle i Niubó 2002, 197).

El 2002, aproximadament 300.000 persones eren membres d’instal·lacions esportives públiques i privades, una xifra que 
representa gairebé el 20 % de la població. Segons les enquestes de participació esportiva que es fan cada cinc anys, el 47,1 % 
de la població practicava esport regularment el 1989, i aquesta xifra es va incrementar al 51 % el 1994, i al 58 % el 1999. Els 
Jocs Olímpics es poden considerar un catalitzador d’aquest canvi, ja que van augmentar l’oferta d’instal·lacions esportives i la 
promoció d’activitats esportives, la qual cosa va coincidir amb el boom de les activitats de fitness que hi va haver a Catalunya 
i a Espanya en general.

Des del punt de vista de l’oferta, el nombre d’instal·lacions esportives públiques es va incrementar de 1.422 el 1994 a 3.400 el 
2001, però potser és més important destacar, segons Batlle i Niubó (2002), la transformació urbana que va viure Barcelona en 
crear o regenerar espais públics que s’han convertit en llocs clau per a la pràctica esportiva. De fet, el 41 % dels barcelonins 
que practiquen esport i activitat física no fan servir instal·lacions esportives d’una manera regular i aprofiten aquests “nous” 
espais urbans, com ara les platges artificials al front marítim.

Encara que els nivells de participació es van incrementar en general, alguns grups —i en particular la tercera edat, els joves, 
les dones i les persones amb discapacitats— van continuar proporcionalment infrarepresentats i es van convertir en el centre 
d’atenció de les polítiques esportives de la ciutat.

Tot i que la diversitat cultural cada vegada més gran va transformant l’estructura de la població, les enquestes de participació 
esportiva no distingeixen entre grups d’immigrants, i per tant no és possible fer un seguiment de la participació d’aquests 
grups a la ciutat. El nostre projecte, que es va basar en una aproximació qualitativa, va explorar els hàbits esportius en una 
nova realitat caracteritzada per una diversitat cultural creixent. 

Barcelona’92 postolímpica: esport i multiculturalisme
Chris Kennett
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5. Esport a la Barcelona post-1992: una nova realitat cultural
Si bé l’esport sempre s’ha vist afectat pels fluxos migratoris, les experiències esportives dels immigrants al començament del 
segle xxI que s’inclouen en aquest estudi ens proporcionen una nova perspectiva cultural de la pràctica esportiva a Catalu-
nya. L’onada d’immigració internacional que ha tingut lloc des del final de la dècada dels noranta ha aportat noves pràctiques 
esportives a Catalunya. 

Durant les entrevistes fetes als esportistes, tots van coincidir a afirmar la importància de l’esport en les seves vides. L’esport 
és un element fonamental de les seves identitats, de qui són com a individus i de com es defineixen ells mateixos amb relació 
als altres. L’oportunitat de practicar esport dóna sentit a les seves vides i a molts els permet evadir-se d’una realitat quotidi-
ana caracteritzada per llargues jornades laborals, llocs de treball inestables, sous baixos i, generalment, condicions de vida 
dolentes. El fet de ser lluny no tan sols dels seus països, sinó també de les seves famílies, amics i llars, fa que l’oportunitat de 
passar temps amb altres persones en la seva mateixa situació generi un sentiment de pertinença. 

En reproduir i adaptar pràctiques esportives “de casa” s’aconsegueix que els individus i les comunitats reforcin les seves 
identitats culturals i, moltes vegades, fins i tot les seves identitats nacionals. Els esdeveniments esportius organitzats per fo-
mentar l’intercanvi cultural entre col·lectius, com ara la Mini Copa del Món (torneig de futbol 11 organitzat per una ONG de 
la comunitat llatinoamericana) o el torneig Tot Colors (torneig de futbol sala organitzat per l’FC Barcelona), solen ser com-
peticions entre comunitats d’immigrants per representacions nacionals que imiten l’estructura dels campionats mundials. Tot 
i que aquests esdeveniments apleguen persones de diferents nacionalitats, la tendència és competir els uns contra els altres, 
més que no pas participar plegats en l’esdeveniment. 

El torneig Tot Colors va intentar superar la separació per països durant la fase final del campionat, en què les ciutats partici-
pants van formar equips amb els millors jugadors del torneig perquè representessin la seva ciutat. Com a resultat, van com-
petir equips multiculturals i es va generar un sentiment d’orgull i d’identificació amb les ciutats.

Al club esportiu gaèlic Barcelona Gaels ha tingut lloc una situació semblant, ja que la seva participació en els campionats 
espanyols i europeus els ha amarat d’un sentiment d’orgull en representar la ciutat de Barcelona i vestir la samarreta vermella 
i groga inspirada en la senyera.

L’esport obre també les portes perquè els participants desenvolupin xarxes socials. És cert que els beneficis físics i psicolò-
gics de practicar esport són evidents, però segurament són igual d’importants els beneficis socials. L’esport constitueix una 
oportunitat per trobar-se regularment amb altres persones i passar temps amb els amics i la família. Aquestes xarxes socials 
s’utilitzen amb propòsits més pràctics, com fan els jugadors de kabaddi de la comunitat índia, que les fan servir per socia-
litzar-se i per trobar feina o un lloc per viure. La pràctica d’esports representa un mecanisme per guanyar respecte i reforçar 
l’orgull i l’autoestima, la qual cosa confereix a algunes persones un sentiment d’apoderament i autonomia que potser els falta 
en altres facetes de la vida. 

El procés de creació de xarxes socials varia d’una cultura a una altra. Per exemple, el futbol és una activitat comunitària per 
als llatinoamericans en la qual participen famílies senceres i es crea una atmosfera social en què la gent menja, beu, xerra, 
juga i es diverteix. A la Lliga Internacional de Futbol de Barcelona, les xarxes socials es formen d’una altra manera, ja que 
s’estableixen relacions entre jugadors més que no pas entre famílies. Aquestes relacions es creen dins els equips, però també 
entre jugadors de diferents equips, ja que els jugadors solen fer vida social abans i després dels partits.

En aquest sentit, participar en els esports incrementa el capital social i permet incloure els grups en pràctiques culturals col-
lectives. No obstant això, tot i que en principi es dóna la diversitat cultural en el context esportiu, ja que “dins” les comunitats 
d’immigrants es practica esport, s’observen poques mostres d’integració i intercanvi intercultural “entre” comunitats. 
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La tendència a practicar esports col·lectius de forma autogestionada per part de les comunitats d’immigrants es pot explicar 
en termes pràctics. Els immigrants nouvinguts solen tenir en els seus compatriotes els punts de referència principals per prac-
ticar esport o per conèixer gent i teixir xarxes socials. Això passa gairebé sempre fora del sistema de federacions esportives, 
per la necessitat de presentar documents legals, la despesa econòmica i el temps de dedicació, així com per la dificultat afegi-
da d’entrar en un equip local davant la facilitat d’entrar en un equip organitzat per immigrants compatriotes. La Mini Copa del 
Món organitzada per la Fundació Joan Pau II està vinculada a un torneig de lliga en el qual participen més de 1.000 jugadors 
procedents principalment de l’Amèrica Llatina més la lliga femenina, que figura en aquest estudi i té unes 100 jugadores. La 
Lliga Internacional de Futbol de Barcelona aplega 24 equips i prop de 300 jugadors, gairebé tots estrangers. Aproximadament 
10 equips participen cada any en un torneig de criquet organitzat per la comunitat pakistanesa i en el qual juguen més de 
100 persones. Es tracta només d’alguns exemples que mostren la magnitud de les pràctiques esportives ben organitzades i no 
federades que tenen lloc a les comunitats d’immigrants.

Ja que la pràctica esportiva dels immigrants es dóna majoritàriament fora del cercle oficial de les federacions, es pot afirmar 
que hi ha un sistema esportiu separat, paral·lel i informal entre les comunitats d’immigrants. En aquest sentit, es treballa per 
oferir oportunitats esportives i fomentar l’intercanvi intercultural amb la finalitat que persones de diferents cultures participin 
plegades en lloc de competir entre elles o en paral·lel les unes contra les altres. Alguns esports ètnics s’han obert a grups 
d’altres comunitats, com passa amb les escoles de criquet organitzades al barri del Raval de Barcelona. El Barcelona Gaels 
també ha organitzat tallers per a professors d’educació física i estudiants que tenen com a objectiu promoure la introducció 
del futbol gaèlic a les escoles de Catalunya.

Hi ha un consens generalitzat en el sentit que sí que es dóna la voluntat d’integració per part de tothom, i que això implica un 
procés bilateral de canvi per mitjà de l’intercanvi d’experiències culturals en l’àmbit dels esports.

Perquè el procés d’integració avanci, s’han de superar les barreres que s’han detectat. Algunes d’aquestes barreres són de 
tipus institucional i signifiquen treballar conjuntament amb federacions, clubs i associacions perquè donin cabuda a més 
persones de diferents cultures. Així mateix, les instal·lacions i les activitats s’haurien d’adaptar per satisfer unes necessitats 
cada vegada més diverses a determinades comunitats. Aquest procés ja s’ha iniciat gràcies a interlocutors de l’Administració 
pública que han començat a respondre als canvis operats a les estructures socials i culturals; no obstant això, continua viu el 
repte de fomentar el diàleg amb les minories immigrants per garantir que s’escolti la seva veu.

6. Conclusions
Durant la realització d’aquest estudi ens vam adonar que l’arribada de persones de diferents cultures representava una gran 
oportunitat per a l’esport català. S’estan introduint nous esports a Catalunya, la qual cosa diversifica les oportunitats espor-
tives i obre les portes per entendre els nostres veïns. Així mateix, els esports existents també canvien a mesura que persones 
de cultures diferents els practiquen plegades. Dels esportistes entrevistats, alguns eren professionals als seus països d’origen, 
però durant el procés d’emigració van haver d’abandonar la carrera esportiva a la recerca d’una nova vida. El fet que tinguem 
exesportistes professionals que treballen en bars, restaurants i el servei domèstic, i que no participen en competicions espor-
tives, constitueix una pèrdua important de capital esportiu per a Catalunya.

En realitat, l’enriquiment del “capital esportiu” de Catalunya ja ha començat, però s’ha de desenvolupar més per aprofitar-ne 
al màxim tot el potencial. El repte polític consisteix, per tant, a trobar l’equilibri entre els tres factors següents: el suport ne-
cessari als esports ètnics per conservar la diversitat cultural, la necessitat d’integrar les persones en les pràctiques esportives 
ja existents i la promoció d’oportunitats per a l’intercanvi intercultural i la integració social (PMP i Institute for Sport and 
Leisure Policy 2004). 

Barcelona’92 postolímpica: esport i multiculturalisme
Chris Kennett
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Es pot donar el risc que l’esport s’utilitzi per reforçar les diferències entre identitats ètniques, la qual cosa representaria de-
senvolupar les cultures de forma separada dins la societat i un “efecte gueto” en el qual gairebé no s’interactuaria i en què les 
comunitats quedarien aïllades. D’altra banda, l’esport es podria utilitzar per integrar en la societat local persones d’orígens ètnics 
diferents. En aquest sentit, els immigrants jugarien als esports locals i començarien el procés per formar part de la cultura local. 

Cap d’aquestes dues posicions no condueix a l’intercanvi intercultural i, en canvi, pot provocar ressentiment, resistència i 
conflictes en l’àmbit de l’esport i a la societat en general. Segons sembla, molts dels esportistes entrevistats es trobaven im-
mersos en un procés de redefinició de la seva identitat. Si bé es posava de manifest la necessitat de reforçar i transmetre la 
seva identitat cultural, també hi havia el desig de formar part de les noves comunitats. 

El desenvolupament d’un model intercultural d’esport que assoleixi els objectius de preservar la diversitat cultural i la inte-
gració s’ha de basar en una cosa més bàsica relacionada amb l’essència de l’esport: els valors. L’esport ofereix l’oportunitat 
que les cultures interactuïn, però sense els valors compartits de l’esperit d’equip, la solidaritat, la tolerància i el joc net no 
hi ha cap garantia que els resultats dels intercanvis esportius siguin positius. La clau per evitar els conflictes, la violència, el 
racisme i la xenofòbia en l’àmbit esportiu consisteix en l’educació basada en valors. 

Després de la celebració dels Jocs Olímpics, Barcelona va canviar físicament, va reestructurar l’economia, es va redefinir a 
escala internacional, però també ha viscut i continua vivint canvis socials i culturals profunds que han creat una nova sèrie 
d’oportunitats i reptes per a la convivència en un context multicultural. L’esport forma part de l’essència de la fàbrica social i 
cultural de la ciutat i té un paper clau a l’hora de construir un diàleg intercultural entre els seus ciutadans i ciutadanes.
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La dimensió educativa dels Jocs Olímpics
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L’educació possiblement és, juntament amb la història, una de les àrees de coneixement més presents en la literatura olímpica. Al llarg 
dels seus vint anys d’activitat, des del Centre d’Estudis Olímpics de la Universitat Autònoma de Barcelona (CEO-UAB) s’han fet 
diverses investigacions tant teòriques com aplicades en el camp de l’educació. Aquestes contribucions inclouen des de la participació 
en el desenvolupament de continguts educatius per aplicar-los a l’escola i la universitat fins a projectes d’investigació internacionals.

Dues de les contribucions principals en el camp de la investigació han estat els estudis duts a terme per encàrrec del Comitè 
Internacional Olímpic (CIO). El primer, Networking in Olympic Studies, va correspondre a una investigació aplicada sobre 
les oportunitats per al desenvolupament d’una xarxa de col·laboració en el camp dels estudis olímpics, i es va elaborar entre 
el maig del 2004 i el febrer del 2005 (Moragas et al. 2005). El segon estudi, emmarcat en la iniciativa Olympic Values Edu-
cation Project del mateix CIO, va consistir en una investigació sobre les diverses iniciatives d’educació en valors olímpics 
promogudes des de les institucions que formen part del Moviment Olímpic, i es va elaborar durant el període comprès entre 
l’abril del 2006 i el maig del 2008 (Moragas et al. 2008). 

Aquest text pretén oferir una visió general del fenomen de l’educació olímpica. Hi analitzarem en profunditat els programes 
educatius que es promouen com a part d’una edició dels Jocs Olímpics, resultat de la contribució del CEO-UAB en el camp 
de l’educació i l’Olimpisme. En primer lloc, s’ofereix una reflexió general sobre el concepte d’“educació olímpica”, els seus 
límits i la tipologia d’activitats que s’inclouen en aquesta etiqueta. En segon lloc, s’identifiquen els actors principals que 
promouen iniciatives educatives dins el Moviment Olímpic. En tercer lloc, es fa un recorregut històric i una anàlisi de les 
iniciatives promogudes com a part dels Jocs Olímpics.36 Finalment, el text conclou amb una reflexió sobre la contribució de 
la universitat al desenvolupament de l’educació olímpica.

1. L’educació olímpica
Tal com identifica el mateix CIO, “la relació entre educació i Olimpisme inclou dues orientacions principals: 1) la investiga-
ció en Olimpisme (el món acadèmic), i 2) l’ensenyament a través de l’Olimpisme (infants, adolescents i atletes)” (IOC  2009). 
Aquesta distinció, basada principalment en l’àmbit d’aplicació i realització de les activitats, també es pot identificar amb les 
expressions “estudis olímpics” i “educació olímpica”, àmpliament utilitzats en literatura olímpica.

Mentre que els “estudis olímpics” es refereixen a les activitats que es duen a terme en l’entorn universitari i acadèmic que 
consisteixen en la investigació, la formació i la difusió del fenomen olímpic,37 l’“educació olímpica” és un dels termes més 

36. Aquesta secció s’ha elaborat a partir del text publicat a Cerezuela i Correa (2007). 

37. Si voleu més informació sobre aquestes activitats, vegeu el capítol 2 d’aquest mateix llibre. 
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utilitzats quan es parla de filosofia olímpica, d’Olimpisme, i respon a una llarga tradició del Moviment Olímpic; es refereix a 
les activitats que tenen com a objectiu la promoció activa dels valors olímpics.

No existeix una definició àmpliament acceptada d’“educació olímpica”, un concepte sota el qual s’inclou un ventall d’activi-
tats molt extens. Seguint les directrius establertes per la Fundació per a l’Educació Olímpica i Esportiva, els objectius de les 
activitats en educació olímpica són els següents:

• Enriquir la personalitat humana a través de l’educació olímpica i l’esport, combinada amb la cultura i entesa com una 
experiència per a tota la vida.

• Desenvolupar un sentit de solidaritat humana, tolerància i respecte mutu associat al joc net.

• Promoure la pau, l’entesa mútua, el respecte per les diferents cultures, la protecció del medi ambient, els valors i les 
preocupacions bàsiques humanes, segons els requisits regionals i nacionals.

• Promoure l’excel·lència i els èxits en funció dels ideals olímpics fonamentals.

• Desenvolupar un sentit de continuïtat de la civilització humana igual que en la història olímpica antiga i moderna.

Segons Binder (2004), la realitat pràctica de l’educació olímpica es refereix a “com” els educadors poden ajudar els joves a 
desenvolupar valors associats a l’Olimpisme. 

A través dels nostres estudis hem establert una tipologia o classificació de les activitats que creiem que s’haurien d’agrupar 
sota l’etiqueta “educació olímpica”, i que es caracteritzen perquè s’adrecen a infants i joves en edat escolar, i també als edu-
cadors responsables de posar en marxa aquestes activitats. La tipologia d’activitats inclou:

• Activitats artístiques i culturals: concursos (pintura, literatura, etc.), exposicions i altres programes que tenen com a 
objectiu la creació d’obres artístiques fetes per joves.

• Activitats esportives: festivals, competicions i esdeveniments esportius en els quals participen activament els joves.

• Activitats acadèmiques: activitats que tenen format acadèmic (xerrades, tallers, seminaris, cursos, etc.) i l’objectiu de les 
quals és difondre continguts sobre temàtiques olímpiques entre professors, estudiants i atletes amb la finalitat de sensi-
bilitzar i promulgar coneixement.

• Continguts educatius: continguts —amb objectius didàctics definits i explícits— que poden adoptar diferents formats (lli-
bres, materials audiovisuals, pòsters, plafons d’exposicions, llocs web, etc.) i que s’adrecen a docents, estudiants i atletes.

• Programes multiactivitat: programes que inclouen una varietat d’activitats (concursos artístics, materials educatius, com-
peticions esportives, etc.) i que s’han dissenyat com una unitat única i estructurada. 

2. Iniciatives educatives pròpies del Moviment Olímpic
Tal com va afirmar Jacques Rogge, president del Comitè Internacional Olímpic (CIO), a la cerimònia d’obertura del V Fòrum 
Mundial d’Esport, Educació i Cultura celebrat a Pequín a l’octubre del 2006, “el Moviment Olímpic és, per damunt de tot, 
un moviment educatiu”. Establert pel pedagog Pierre de Coubertin al començament del segle xx, el Moviment Olímpic ha 
definit la seva política educativa i cultural sobre la base dels principis fonamentals que s’inclouen a la Carta Olímpica, el 
document que regula les seves activitats.

Aquests principis defineixen l’Olimpisme com una “filosofia de vida que exalça i combina en un conjunt harmònic les qua-
litats del cos, la voluntat i l’esperit. Combinant l’esport amb la cultura i l’educació, l’Olimpisme proposa crear un estil de 
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vida basat en el gaudi de l’esforç, el valor educatiu del bon exemple i el respecte pels principis ètics fonamentals universals” 
(IOC 2007, 11). En aquests principis també es defineix la funció del Moviment Olímpic com la de “contribuir a construir un 
món millor i més pacífic en educar la joventut a través de la pràctica de l’esport d’acord amb l’Olimpisme i els seus valors” 
(IOC 2007, 11).

Basant-se en aquests principis, el CIO articula la seva política educativa i cultural, que inclou com un dels objectius “promou-
re l’educació olímpica i donar suport a les institucions que impulsen els valors de l’Olimpisme” (IOC 2009).

Actualment, entre els agents principals que constitueixen el Moviment Olímpic destaquen, per la seva vinculació a les activi-
tats en el camp de l’educació olímpica, les institucions següents: el CIO; els comitès olímpics nacionals, sobretot a través de 
les acadèmies olímpiques nacionals respectives, i els comitès organitzadors de Jocs Olímpics. També cal esmentar el paper 
creixent dels patrocinadors olímpics en els programes d’educació olímpica dels Jocs o en el desenvolupament de programes 
propis, així com les entitats reconegudes pel CIO per les seves activitats en l’educació i la difusió de l’ideal olímpic i el joc 
net, en particular l’Acadèmia Internacional Olímpica (AIO) i el Comitè Internacional Pierre de Coubertin (CIPC). 

Des del mateix CIO s’han promogut programes i activitats que contribueixen a sensibilitzar sobre el paper de l’educació olímpi-
ca —com ara els fòrums mundials d’esport, educació i cultura—, així com activitats pròpiament educatives —com ara concursos 
artístics i de literatura o campaments de la joventut associats a una Olimpíada. Per desenvolupar aquestes activitats, el CIO esta-
bleix cooperacions amb entitats com el mateix Museu Olímpic de Lausana, l’Acadèmia Internacional Olímpica i la UNESCO. 

Actualment, el CIO treballa en una nova iniciativa en matèria d’educació olímpica, l’OVEP (Olympic Values Education 
Programme). Es tracta d’un programa del CIO per ensenyar els valors olímpics basat en l’estratègia global per a la joventut 
i que pretén “mantenir els joves interessats en l’esport, animar-los a practicar esport i promoure els valors olímpics” (IOC 
2008). El programa consta de tres elements: el manual Teaching values, “document de referència per a tots els professors i els 
educadors que busquen promoure els valors de l’Olimpisme” (IOC 2008); una base de dades d’experiències amb informació 
detallada sobre els programes d’educació existents, i una etiqueta que “animarà els professors i els educadors d’arreu del món 
a iniciar-se en l’ensenyament dels valors olímpics” (IOC 2008). 

Tal com descriuen Landry i Yerlès (1996), la institucionalització de l’educació olímpica va començar amb la creació, l’any 
1938, de l’Institut Olímpic Internacional a Berlín, antecedent directe de l’Acadèmia Internacional Olímpica, creada a Atenes 
el 1961, i que durant la dècada dels anys setanta va tenir un paper clau en la promoció de l’educació olímpica, en particular 
pel que fa a la creació d’acadèmies olímpiques nacionals com a braç educatiu dels comitès olímpics nacionals. 

D’acord amb la Carta Olímpica, el paper dels comitès olímpics nacionals és el de “promoure els principis fonamentals i els 
valors de l’Olimpisme als seus països, particularment en els camps de l’educació i l’esport, per mitjà de programes educatius 
olímpics a tots els nivells escolars, a les institucions dedicades a l’esport i a l’educació física i a les universitats, així com 
promoure la creació d’institucions dedicades a l’educació olímpica, com ara les acadèmies olímpiques nacionals, els museus 
olímpics […]” (IOC 2007, 61).

Les activitats principals que es promouen des dels comitès olímpics nacionals en el camp de l’educació olímpica adreçades al 
món escolar inclouen continguts educatius, activitats artístiques i culturals, competicions esportives i activitats acadèmiques. 

L’elaboració de continguts educatius i la promoció de la inclusió de continguts olímpics en el currículum escolar són algunes 
de les activitats principals en el camp de l’educació. El format dels continguts és molt variat, i és possible trobar-hi des de 
materials adaptats al currículum i altres llibres educatius —sobretot adreçats a professors— fins a pòsters informatius i jocs 
educatius. La major part d’aquests materials es distribueix a les escoles per tot el país. 

A través d’activitats artístiques i culturals —que inclouen concursos de pintura, escultura, fotografia i literatura— es pretén 
captar experiències d’alumnes relacionades amb la pràctica esportiva o dels Jocs Olímpics per mitjà d’expressions artístiques. 
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Pel que fa a les competicions esportives, tenen com a objectius sensibilitzar sobre el joc net i els valors de la competició, mi-
llorar la salut a través de la pràctica esportiva i promoure la pràctica esportiva dels joves en edat escolar i els esports olímpics.

Moltes d’aquestes iniciatives organitzades s’estructuren en programes que inclouen diversos tipus d’activitats —concursos 
artístics, materials educatius, proves esportives, etc.— que se celebren a les escoles i que de vegades s’organitzen sota la 
denominació Dia Olímpic.

Amb l’objectiu d’incrementar el coneixement dels estudiants sobre temes olímpics, també s’organitzen activitats de tipus 
acadèmic com ara xerrades, conferències, classes, seminaris i projeccions cinematogràfiques, o es creen clubs olímpics a les 
escoles. Algunes d’aquestes activitats s’adrecen a mestres d’escoles per introduir-los en la temàtica olímpica i en la metodo-
logia d’ensenyament d’aquests continguts com a part del currículum escolar. 

Per la seva banda, els patrocinadors olímpics, malgrat que s’erigeixen en un dels socis principals del Moviment Olímpic en 
termes econòmics i de difusió de la marca olímpica, tenen poca implicació en les activitats de promoció dels valors olímpics 
a través d’iniciatives educatives (Rezende 2008). 

La implicació dels patrocinadors olímpics es materialitza sobretot en col·laboracions —ja sigui com a entitat coorganitzadora 
o finançadora— amb comitès organitzadors, comitès olímpics nacionals, entitats governamentals i altres socis locals. Encara 
que en un grau més petit, s’han trobat exemples de programes educatius promoguts per iniciativa d’una empresa patrocina-
dora amb motiu d’una edició dels Jocs Olímpics, com el programa McDonald’s Champion Kids, organitzat per als Jocs de 
Pequín 2008. Aquestes iniciatives consisteixen en activitats artístiques i culturals i en continguts educatius. 

Tal com s’ha esmentat anteriorment, el CIO dóna suport a altres institucions per promoure la difusió dels valors olímpics. 
Entre aquestes institucions, cal destacar l’Acadèmia Internacional Olímpica, una entitat que ha tingut un paper clau en la 
promoció de l’educació olímpica. Qualificada per Landry i Yerlès (1996) com el “guardià de la consciència olímpica”, gràcies 
a les seves activitats, principalment acadèmiques i adreçades a educadors, l’Acadèmia s’ha convertit en la “casa espiritual de 
l’Olimpisme en els temps moderns” (Moragas et al. 2005, 153) que ofereix una “oportunitat única a estudiants, acadèmics, 
artistes i dirigents d’arreu del món per intercanviar idees i compartir els valors olímpics de l’antiga Olímpia” (IOA 2009).

Un altre exemple digne d’esmentar entre les institucions reconegudes pel CIO pel seu treball en el camp de l’educació olím-
pica és el Comitè Internacional Pierre de Coubertin (CIPC), creat l’any 1975 i que té més de 30 comitès nacionals. A través 
de les seves activitats, el CIPC promou l’estudi i l’aplicació pedagògica de la filosofia olímpica. Entre les activitats educatives 
que impulsa, destaca la xarxa internacional d’escoles Pierre de Coubertin, formada per escoles de 58 països basades en la 
filosofia d’educar els joves en l’esperit olímpic.

3. El paper dels comitès organitzadors de Jocs Olímpics
A la declaració del V Fòrum Mundial d’Esport, Educació i Cultura es reconeixen els esforços fets pels comitès organitzadors dels Jocs 
Olímpics en el desenvolupament de programes educatius i culturals. A la mateixa cerimònia d’obertura d’aquest fòrum, el president 
del CIO va destacar que “els esdeveniments esportius com els Jocs Olímpics són plataformes ideals per a la informació i l’educació”, 
i que el seu impacte educatiu pot arribar a la població mundial, i en particular als joves, que són el futur del Moviment Olímpic.

Malgrat aquest impacte potencial, la Carta Olímpica no atorga responsabilitats educatives als comitès organitzadors més enllà 
del campament de la joventut, una iniciativa de caràcter opcional. La Norma 48 de la Carta Olímpica estableix que, “amb l’au-
torització de la Comissió Executiva del CIO, el comitè organitzador pot organitzar, sota la seva responsabilitat, un campament 
juvenil amb motiu dels Jocs Olímpics” (IOC 2007, 96). Encara que no és un element obligatori, en els últims qüestionaris per a 
les ciutats candidates als Jocs d’estiu del 2016 s’inclou una pregunta sobre les iniciatives educatives que es duran a terme. 
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Però, què és un programa educatiu d’uns Jocs Olímpics? A la literatura trobem alguns intents de definir tipus d’iniciatives. 
Una de les contribucions dels nostres estudis ha estat una definició del que s’hauria de considerar programa educatiu d’uns 
Jocs Olímpics, i que complementa altres definicions més centrades en continguts: “Un programa educatiu d’uns Jocs Olím-
pics consisteix en un conjunt estructurat d’accions, activitats i/o publicacions de caràcter cultural, esportiu i educatiu, liderat 
per un comitè organitzador, que pot tenir la col·laboració d’altres socis i que es vincula explícitament a una edició dels Jocs. 
Ha de tenir uns objectius definits clarament, s’ha d’adreçar a un públic objectiu i a una àrea geogràfica concreta, i s’ha d’im-
plementar durant un període de temps definit” (Cerezuela i Correa 2007, 7).

3.1. Desenvolupament històric 

El desenvolupament i la implementació de programes educatius vinculats a una edició dels Jocs Olímpics no es poden qua-
lificar de consistents ni de continus.

Tal com hem esmentat abans, el campament de la joventut és l’única activitat educativa que consta explícitament a la Carta 
Olímpica. Des dels Jocs Olímpics d’Estocolm’18, l’edició que va acollir per primera vegada el campament de la joventut, la 
celebració d’aquesta activitat tampoc no ha estat constant. No obstant això, segons Eleftheriou s’ha convertit en una tradició 
important dins el programa d’activitats dels Jocs Olímpics que té com a objectiu que “joves en representació de gairebé totes 
les nacions del món s’apleguin cada quatre anys durant els Jocs Olímpics per desenvolupar habilitats i coneixements relaci-
onats amb el Moviment Olímpic” (2003, 387). El campament de la joventut, per tant, aplega joves dels països que participen 
en els Jocs que, mentre viuen en directe uns Jocs Olímpics, duen a terme activitats esportives, culturals i recreatives i tenen 
l’oportunitat de conèixer la ciutat seu i experimentar la seva cultura.

A més del campament de la joventut, diferents iniciatives educatives s’han anat incorporant al programa d’activitats dels Jocs 
Olímpics. Com descriu Binder (2003), la inclusió d’un programa educatiu formal com a part de les activitats que duen a terme els 
comitès organitzadors es remunta als Jocs d’estiu de Mont-real’76 amb el programa Promotion of Olympism in the School System. 

Les iniciatives prèvies als Jocs de Mont-real’76 s’han de considerar activitats aïllades ad hoc, i es caracteritzen perquè van tenir poca 
continuïtat en edicions posteriors dels Jocs, es van incloure en el programa cultural o no van rebre el suport directe dels comitès orga-
nitzadors. En són exemples les activitats d’educació formal per als Jocs de Tòquio’64 i Sapporo’72, promogudes per actors externs al 
comitè organitzador. Segons Masumoto (2006), les iniciatives educatives per als Jocs de Tòquio’64 van ser promogudes en l’àmbit 
nacional pel Ministeri d’Educació en col·laboració amb el comitè nacional olímpic i altres organitzacions privades. Com a resultat 
d’aquesta iniciativa, es van publicar quatre manuals per a estudiants d’educació primària i secundària al Japó sobre temes relacionats 
amb els Jocs Olímpics que es van distribuir durant els quatre anys previs als Jocs (1961-1964). Una altra de les iniciatives educatives 
que es van incloure com a part del programa cultural d’uns Jocs va ser la Competició Internacional d’Art per a Infants i Joves, cele-
brada durant els Jocs de Munic’72, que Landry i Yerlès (1996) van considerar la primera iniciativa estructurada d’educació olímpica.

Així doncs, el programa educatiu dels Jocs de Mont-real’76 va constituir un punt d’inflexió en el desenvolupament dels pro-
grames educatius dels Jocs Olímpics i va establir el marc per al seu desplegament posterior. El programa va ser una iniciativa 
d’una associació de professors d’educació física, va rebre el suport del Ministeri d’Educació del Quebec i del comitè organit-
zador, i es va implementar durant els quatre anys anteriors als Jocs (1972-1976); va arribar a més d’1,2 milions d’estudiants 
de la província del Quebec (Landry i Desjardins 1977). El programa incloïa un seguit de materials educatius sobre ideals 
olímpics, així com activitats esportives, socioeducatives i culturals adreçades a escoles que podem trobar més tard en altres 
programes educatius (per exemple, concursos artístics, festivals esportius i guies educatives).

Segons Perelman (1985), Los Angeles’84 van representar un canvi radical pel que fa a les experiències prèvies en trencar amb 
la celebració del campament de la joventut i centrar els esforços en un programa que aportés un llegat educatiu als Jocs. El 
programa, de quatre anys (1981-1984), es va adreçar a escolars de tots els nivells educatius a la regió del sud de Califòrnia i 
el van finançar els patrocinadors. Incloïa tres tipus d’activitats principals: culturals, educatives i esportives. 
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Un altre programa educatiu dels Jocs Olímpics que s’ha de considerar un punt de referència és el programa dels Jocs d’hivern de 
Calgary’88. El Departament d’Educació i Joventut del comitè organitzador va establir tres grans àmbits d’acció —educació, cul-
tura i informació— amb unes activitats que van arribar a 1.700 escoles a la província de Calgary i a 13.500 al Canadà. Entre les 
activitats desenvolupades pel Departament, cal destacar tres kits educatius elaborats per un equip de més de 200 professors vo-
luntaris adreçats a tots els nivells educatius. Els materials incloïen diverses aproximacions a l’aprenentatge (comprensió, anàlisi, 
avaluació, etc.) i utilitzaven els continguts olímpics per desenvolupar conceptes inclosos en el currículum escolar (Binder 2003).

Mentre que el programa educatiu de Calgary’88 es pot considerar un punt de referència, les edicions posteriors dels Jocs 
d’estiu a Seül’88 i Barcelona’92 presenten dos exemples de comitès organitzadors que no van considerar important incloure 
activitats educatives en els programes ni abans ni durant els Jocs Olímpics. No obstant això, cal esmentar el programa edu-
catiu promogut des de la Fundació Barcelona Olímpica després dels Jocs.

Els Jocs d’hivern d’Albertville’92 ofereixen un altre exemple de programa educatiu amb objectius de llegat. Promogut pel 
comitè organitzador, el Ministeri d’Educació, Joventut i Esport, i l’empresa Candia, el programa Ecolympique es va adreçar 
a escolars de 8 a 12 anys de tot el territori francès i va desenvolupar materials curriculars sobre aspectes històrics dels Jocs i 
dimensions socioeconòmiques i geogràfiques de la Savoia.

Els següents Jocs d’hivern de Lillehammer’94 també van constituir un exemple de programa educatiu d’àmbit nacional amb 
un clar component d’educació mediambiental. El programa, impulsat pel comitè organitzador, la televisió nacional (NRK), 
el comitè olímpic nacional i les autoritats educatives regionals, va consistir en el desenvolupament de materials educatius.

El programa educatiu elaborat per als Jocs Olímpics d’Atlanta’96 va consistir en quatre grans programes implementats a tra-
vés del sistema educatiu de l’Estat de Geòrgia i adreçat a tots els nivells d’educació escolar. Entre les activitats organitzades, 
cal destacar el Programa de Dies Olímpics a les Escoles, que es va implantar durant els set anys previs a la celebració dels 
Jocs (1989-1996), i que va incloure una àmplia varietat d’activitats: guies curriculars, seminaris per a professors, concursos 
de pòsters, programes de benvinguda, etc. Atlanta’96 va oferir també el primer exemple d’un comitè organitzador que pre-
sentava continguts educatius a Internet, encara que es tractessin de continguts simplement informatius. 

Entre les activitats educatives promogudes per als Jocs Olímpics d’hivern de Nagano’98, destaca el programa d’agermana-
ment “One School, One Country”, basat en la iniciativa dels jocs asiàtics d’Hiroshima. L’èxit del programa va ser tan gran 
que es va implementar en els següents Jocs de Sydney 2000, Salt Lake City 2002 i Torí 2006.

El Programa Educatiu Nacional dels Jocs Olímpics de Sydney 2000 destaca per l’ampli abast que va tenir en territori australià, 
ja que va arribar a més de tres milions d’estudiants de 3 a 18 anys. El programa es va estructurar en tres iniciatives principals: 
O-news, una iniciativa educativa i informativa; Aspire, un kit educatiu per a estudiants de primària i secundària; i Kids, l’àrea 
educativa del lloc web oficial dels Jocs, que oferia activitats educatives i recreatives, així com informació sobre el programa.

Per la seva banda, el programa educatiu dels Jocs d’hivern de Salt Lake City 2002 estava format per una sèrie d’activitats 
molt diverses que van incloure materials educatius, programes de reconeixement, programes artístics i musicals, activitats es-
portives, agermanaments, serveis a la comunitat i programes de participació en els Jocs Olímpics. Encara que les activitats es 
van adreçar a les escoles de la regió d’Utah, el lloc web desenvolupat pel programa, 2002.uen.org, es va obrir a una audiència 
internacional i continua actiu una vegada acabats els Jocs, de manera que en constitueix un llegat d’informació.

El Comitè Organitzador d’Atenes 2004 va prestar una gran atenció al desenvolupament d’un programa educatiu que es po-
gués convertir en punt de referència per a futures edicions dels Jocs Olímpics. El programa es va estructurar en diferents ac-
tivitats que incloïen, entre altres, materials educatius en diverses llengües, classes en escoles, competicions d’art i teatre, i un 
lloc web interactiu (Youth 2004). El programa desenvolupat per als Jocs d’Atenes va ser recomanat per la Comissió Europea 
(a través de la Declaració d’Atenes) per implementar-lo en escoles d’altres països membres. 

La dimensió educativa dels Jocs Olímpics  
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Els Jocs Olímpics d’hivern de Torí 2006 van oferir un exemple de programa educatiu dels Jocs Olímpics que possiblement es 
convertirà en un punt de referència per al desenvolupament de futurs programes. Els continguts del programa, estructurats en 
cinc grans àrees (esport i salut; esport i cultura esportiva; esport, ciència, tecnologia i comunicació; esport i medi ambient; i 
esport, interculturalitat, legalitat i drets humans), es van difondre a través de kits educatius per a escoles, el lloc web interactiu 
Kids Village i programes d’acció com ara Escola en Moviment i les Olimpíades d’Hivern de Matemàtiques.

Als Jocs Olímpics d’estiu de Pequín 2008, el programa educatiu va representar una fi ta en la història de l’educació olímpica. 
Es va implementar a més de 400.000 escoles de tot el país, de manera que va arribar a més de 400 milions d’escolars. El 
programa, que integrava l’educació olímpica en el currículum escolar, va ser promogut pel comitè organitzador dels Jocs, 
juntament amb el Ministeri d’Educació de la xina i el Comitè Olímpic xinès. Entre les activitats que es van impulsar s’in-
clouen programes d’agermanament amb escoles d’altres països —una iniciativa impulsada amb la voluntat de continuïtat una 
vegada acabats els Jocs— i la creació d’escoles model en educació olímpica (Ren 2009). 

3.2. Característiques principals dels programes educatius 

Des del punt de vista organitzatiu, un dels indicadors clau perquè els comitès organitzadors desenvolupin programes d’edu-
cació olímpica és que hi hagi una unitat dins l’estructura organitzativa del comitè dedicada a activitats educatives i que assu-
meixi un paper transversal dins l’entramat organitzatiu dels Jocs. Aquest nivell d’institucionalització de la funció educativa 
dels comitès organitzadors no es va materialitzar fi ns als Jocs Olímpics d’estiu de Los Angeles’84.

Pel que fa a la col·laboració institucional, la tipologia dels socis que han participat en el desenvolupament de programes al llarg de 
la història és molt variada, tal com es refl ecteix al gràfi c, però sempre s’ha caracteritzat pel paper central del comitè organitzador. 

Gràfi c 1: Tipologia d’actors

COJO

Escoles, professors, universitats 
i altres associacions educatives 

Departaments educatius
municipals, regionals i nacionals

Mitjans de comunicació

Organitzacions esportives 
i atletes

Comitè Internacional Olímpic

Patrocinadors olímpics
i altres organitzacions privades

Comitès olímpics nacionals

 
Font: Cerezuela i Correa 2007, 7.

No trobem un exemple d’implicació directa del CIO en els programes educatius dels Jocs fi ns a l’Olimpíada de Torí 2006, 
durant la qual va donar suport als Jocs amb accions com ara visites educatives d’escoles al Museu Olímpic de Lausana. 
A escala nacional, la implicació dels comitès olímpics nacionals sí que ha estat constant, i en alguns casos signifi cativa, com 
als Jocs de Sydney 2000, amb un programa basat en una iniciativa prèvia del Comitè Olímpic Australià.
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Un altre dels socis principals en els programes són les autoritats educatives i el professorat, que veuen en la celebració dels 
Jocs Olímpics al seu territori una oportunitat per vincular l’esdeveniment als continguts curriculars. Entre aquests actors, cal 
destacar el paper dels ministeris d’educació, que asseguren la implementació dels programes a escala nacional, així com la 
seva continuïtat una vegada acabats els Jocs. N’és un exemple el programa educatiu d’Albertville’92.

Altres actors que participen en aquest tipus d’activitats són les organitzacions esportives —que hi veuen una oportunitat per 
promoure la pràctica del seu esport a la regió—, els mitjans de comunicació i els patrocinadors. En aquest últim cas, els re-
sultats mostren un grau de participació més petit dels patrocinadors TOP (The Olympic Programme) en comparació amb els 
patrocinadors locals, que semblen més interessats en accions educatives.

En termes de format i objectius, els programes educatius identifiquen tres objectius principals: informar, promoure la partici-
pació i educar. A partir de diferents accions, s’ofereix informació sobre l’esdeveniment i es fomenta la participació dels joves 
facilitant-los l’assistència a esdeveniments o convertint-los en voluntaris. Aquests objectius, més centrats en la celebració 
dels Jocs, es complementen amb el gran objectiu d’educar els joves en els valors olímpics i de l’esport. Al llarg de la història, 
el pes d’aquest objectiu educatiu ha anat restant protagonisme al simplement informatiu. Un dels factors que han afavorit 
aquest canvi ha estat el desenvolupament de materials educatius adaptats al currículum escolar que permeten introduir temes 
olímpics i esportius en diverses assignatures i desenvolupar diferents habilitats. 

Per assolir aquests objectius, els programes s’estructuren en un conjunt articulat d’activitats culturals, esportives i formatives 
que inclouen guies curriculars, materials educatius complementaris, concursos artístics i culturals, activitats esportives, pro-
grames d’agermanament i de reconeixement per a escoles, festivals i dies olímpics, i el campament olímpic de la joventut.

Els programes s’adrecen sobretot a estudiants d’educació primària i secundària, encara que els grups d’edat varien entre 
activitats i a cada edició dels Jocs. Pel que fa a l’àmbit geogràfic dels destinataris dels programes, es caracteritza perquè és 
principalment local, i s’amplia a un àmbit regional o nacional en funció del tipus de socis que hi participen, sobretot les auto-
ritats educatives nacionals o el comitè olímpic nacional respectiu. Això es posa de manifest també en l’idioma dels materials 
resultants, que generalment es publiquen exclusivament en la llengua oficial del país d’acollida dels Jocs. Aquesta aproxima-
ció local de les activitats educatives xoca amb la tendència a la globalització i la internacionalització del Moviment Olímpic.

L’ús d’Internet com a canal de comunicació, que va començar amb els Jocs Olímpics d’Atlanta’96, també ha tingut un im-
pacte en les activitats educatives. L’evolució d’aquestes aplicacions va des d’un ús simplement informatiu a Atlanta’96 fins 
al desenvolupament de continguts interactius per a Londres 2012. Malgrat aquesta millora, es pot dir que el potencial que 
ofereix la xarxa pel que fa a la internacionalització dels programes no s’ha explotat plenament.

Finalment, ens agradaria fer referència al llegat. Un dels objectius principals de l’educació olímpica és la creació d’un llegat 
per a la comunitat que acull els Jocs i per al Moviment Olímpic. Tot i que la major part dels programes es referien en els seus 
objectius a temes relacionats amb el llegat, únicament una petita part havien planificat aquesta continuïtat, i encara un nom-
bre més reduït va tenir realment continuïtat una vegada acabats els Jocs. Aquest element del llegat també es pot aplicar entre 
edicions dels Jocs Olímpics, i hi ha pocs exemples d’activitats que tinguin continuïtat a més d’una Olimpíada.

Precisament, al pla d’acció de Busan, resultat del VI Fòrum Mundial d’Esport, Educació i Cultura, s’identifiquen les oportu-
nitats principals per avançar en la combinació d’esport, cultura i educació olímpica. Entre aquestes oportunitats, s’assenyala 
la necessitat d’internacionalitzar els programes educatius desenvolupats per a uns Jocs Olímpics, en particular als països amb 
menys capacitat per desplegar programes propis, i també de concebre’ls com a activitats contínues i no limitades al període 
olímpic. El document també esmenta la necessitat d’incloure aquestes activitats en el programa de transferència de coneixe-
ment olímpic entre edicions dels Jocs.

La dimensió educativa dels Jocs Olímpics  
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4. Conclusions
La importància de l’educació olímpica al si del Moviment Olímpic s’ha anat intensificant els últims anys, tal com es reflecteix 
a la política cultural i educativa que defineix el mateix CIO per als joves, al paper cada vegada més important que s’atorga a 
les activitats educatives a l’hora de valorar l’èxit d’uns Jocs, i també al nombre i la qualitat de les iniciatives promogudes a 
escala nacional pels comitès olímpics nacionals i per altres institucions afins al Moviment Olímpic.

Des de la universitat, la contribució en aquest àmbit pot ser molt enriquidora tant per a la mateixa universitat com per al 
Moviment Olímpic. En primer lloc, la universitat s’hauria de considerar una plataforma excel·lent per dur-hi a terme estudis, 
tant de caràcter teòric com aplicat, sobre educació olímpica i, en particular, la seva implementació pedagògica a les escoles. 
En segon lloc, la universitat pot contribuir a elaborar continguts educatius i a innovar en les metodologies d’ensenyament. 
I, finalment, la universitat dels països on se celebren els Jocs Olímpics pot tenir un paper clau en el desenvolupament i la 
implementació dels programes educatius dels Jocs Olímpics i en la promoció de valors olímpics.
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L’estudi de l’urbanisme olímpic: balanç de recerca i 
perspectives de futur
Francesc Muñoz 
Observatori de la Urbanització, Departament de Geografia (UAB); Investigador col·laborador 
del CEO-UAB

L’urbanisme olímpic: una recerca innovadora i transversal
Un dels temes de recerca més significatius que les contribucions científiques han anat consolidant dins l’ampli ventall de te-
mes que integren els estudis olímpics és, sens dubte, la relació entre Jocs Olímpics i urbanisme. Més concretament, l’aparició 
i evolució d’un tipus específic d’urbanisme vinculat amb la celebració dels Jocs a la ciutat organitzadora dels mateixos. En 
el decurs del segle xx, sobretot des de la dècada del 1930, aquest model de construcció dels espais necessaris per a acollir la 
celebració dels Jocs ha anat canviant i fent-se més complex, fins al punt de caracteritzar tota una vessant de la construcció de 
ciutat que he qualificat com urbanisme olímpic (Muñoz 1997, 2006, 2007 i 2008)

És aquest un tema de recerca pioner que el Centre d’Estudis Olímpics ha impulsat de forma decidida i en el qual des de l’Ob-
servatori de la Urbanització del Departament de Geografia de la UAB hem col·laborat de manera entusiasta i amb continuïtat 
durant els últims 15 anys.

La descripció i explicació dels diferents models urbans que han anat inspirant les diverses experiències d’urbanisme olímpic 
i l’èmfasi sobre els impactes dels Jocs en l’urbanisme de la ciutat després de la celebració de l’esdeveniment són qüestions 
de gran importància i calat, no únicament des del punt de vista del debat lligat a la historia i evolució dels Jocs Olímpics 
moderns, sinó en relació amb els episodis de canvi i transformació urbana que el procés d’urbanització ha anat mostrant des 
de fa més de 100 anys.

Es tracta, així doncs, d’una línea de treball de gran interès des del punt de vista dels estudis urbans i l’arquitectura que ha 
mostrat de forma clara el gran potencial de transversalitat que els estudis olímpics presenten en el moment actual; una línea 
de recerca que hem pogut desenvolupar àmpliament gràcies al suport i iniciatives del CEO i que comença en una data molt 
concreta: la celebració del Primer Simposi sobre Viles Olímpiques que va tenir lloc a Lausana el 1995.

El simposi de Lausana va permetre la realització d’una primera recerca sobre l’evolució de l’urbanisme olímpic que va apor-
tar tres conclusions principals:

• El procés de construcció urbana lligada a la celebració dels Jocs Olímpics a una ciutat ha anat guanyant en complexitat al 
llarg del segle XX. En un principi, es tractava d’una sèrie d’elements ben definits i estrictament relacionats amb la pràc-
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tica de les diferents proves esportives, com passa amb l’estadi olímpic i les instal·lacions especialitzades en funció de les 
diverses disciplines olímpiques. Progressivament però, el paper de la vila olímpica i tota l’organització urbana vinculada 
amb la celebració dels Jocs, fa que apareguin protocols i estratègies urbanes que permeten parlar de la consolidació d’un 
urbanisme específic i concretament relacionat amb els Jocs. Un urbanisme olímpic.

• Les diferents experiències olímpiques en termes d’urbanisme i arquitectura permeten resseguir l’evolució en les idees 
sobre com planificar millor la ciutat i mostren clarament les principals preocupacions que han definit l’urbanisme a cada 
moment. L’anàlisi de l’urbanisme olímpic permet, així doncs, l’estudi en un territori acotat i definit, del canvi i la trans-
formació pel que fa als principis que han anat inspirat l’arquitectura i la planificació a la ciutat contemporània.

• L’estudi aprofundit de les viles olímpiques i de les estratègies urbanes que han definit l’organització dels Jocs a cada 
ciutat planteja igualment preguntes de recerca molt importants com la progressiva aparició de temes i preocupacions 
nous —la mobilitat o la seguretat—; o la relació entre les realitzacions olímpiques i el procés d’urbanització general de 
la ciutat. En aquest punt, l’estudi de les estratègies de cada ciutat —localitzar la vila olímpica fora de les àrees ja cons-
truïdes per a dirigir futures extensions urbanes o situar-la dins la ciutat per a impulsar dinàmiques de regeneració inter-
na—; i l’anàlisi de l’evolució de les viles olímpiques després dels Jocs, sobretot pel que fa a la seva integració funcional, 
econòmica i social en el teixit urbà, son qüestions cabdals que van resultar d’aquell congrés i que han anat inspirant la 
recerca realitzada  fins el moment.

Aquella primera recerca que es va presentar al Simposi de Lausana, ha anat donant lloc a successives actualitzacions i publi-
cacions les quals han anat incorporant en l’anàlisi les diferents experiències d’urbanisme olímpic que s’han esdevingut en el 
decurs de la dècada del 1990 i del 2000.

A continuació, es mostra de forma sintètica un balanç de les principals conclusions aportades per aquests treballs.

Ciutat i grans esdeveniments urbans: la relació entre Olimpisme i ciutat
La transformació urbana de les ciutats del món occidental en el decurs del segle xx no es pot deslligar de la organització 
de grans esdeveniments. Les Exposicions Universals i els Jocs Olímpics son dos exemples paradigmàtics d’aquest tipus de 
creixement urbà. Dins del que seria l’urbanisme olímpic, destaca sobre manera la construcció de les viles olímpiques com 
artefactes urbans que permeten explorar molt be les relacions entre arquitectura i comunicació d’una imatge urbana especí-
fica. És a la vila olímpica on l’arquitectura es posa més clarament al servei de la imatge que la ciutat que organitza l’esdeve-
niment vol projectar internacionalment. En aquest sentit, tipologies edificatòries, llenguatges formals i el propi disseny dels 
espais formen part d’un paisatge urbà específicament concebut per destacar tant els valors de la modernitat del moment com 
els específics del lloc. Al mateix temps, l’arquitectura de les viles olímpiques manifesta l’ambició de reproduir —de forma 
controlada, a un espai reduït i acotat— els models urbans i les propostes arquitectòniques que a l’espai real de la ciutat troben 
rigideses i dificultats per ésser posats en pràctica. 

De mica en mica, al mateix temps que l’arquitectura prendrà part important en el disseny de plans i programes de planificació 
urbana al llarg del segle xx, les  viles olímpiques passaran de ser construccions efímeres —com barraques militars o cam-
paments complementats amb allotjaments als hotels de la ciutat— a ser noves construccions pensades primer com part del 
procés d’extensió de la ciutat al territori i més endavant com experiències de transformació del construït.

L’estudi de l’urbanisme olímpic: balanç de recerca i perspectives de futur 
Francesc Muñoz
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Definir el model de vila olímpica: una història del segle XX
Els Jocs Olímpics d’abans i després de la primera guerra mundial —Londres (1908); Estocolm (1912); Anvers (1920); París 
(1924); i Amsterdam (1928)— es caracteritzen per respondre al problema de l’allotjament amb el que podem anomenar com 
un menú residencial d’urgència, integrat per tot tipus de residències temporals —fins i tot els mateixos vaixells que havien 
transportat als atletes— per a satisfer la necessitat d’allotjament que els Jocs representaven. 

Encara que és a París on s’assaja una primera i discreta vila olímpica —un grup de barracons de fusta a prop de l’estadi de 
Colombes amb alguns afegits com el servei de correus i telègrafs— la primera vila olímpica pròpiament dita es construeix a 
Los Àngeles amb ocasió dels Jocs del 1932. Juntament amb la vila dels Jocs de Berlín, el 1936, representa el que anomeno 
com les ‘viles inaugurals’, que estableixen el model de bàsic de vila olímpica que anirà essent reproduït en el futur: una es-
tructura multifuncional que, a banda de l’allotjament i manutenció dels atletes, inclou equipaments com  llocs d’entrenament; 
de repòs i cura del cos; i àrees d’esbarjo.

Després dels anys de la segona postguerra, no serà fins a la dècada del 1960 que les viles de Roma (1960) o Mèxic (1968) in-
troduiran nous elements de complexitat en la morfologia i funcions del model bàsic de vila olímpica inaugurat a Los Àngeles 
i Berlín38. Certament, la Olimpíada de Roma suposà un trencament amb les anteriors convocatòries dels del punt de vista de 
l’urbanisme olímpic. Per primera vegada, hi ha una concepció regional de la massa urbana i rere la localització de les instal-
lacions i construccions hi ha un projecte d’expansió territorial de la ciutat. La vila olímpica s’insereix així en un programa de 
zoning residencial que va molt més enllà de la solució immediata a l’allotjament temporal dels atletes, una característica que 
serà un referent comú a la totes les viles olímpiques posteriors. 

Es amb Roma 1960 que la forma arquitectònica de la vila olímpica esdevé una peça clau en la projecció de la imatge de la 
ciutat. De fet, els propis Jocs Olímpics canvien molt a partir de la segona meitat del segle xx, experimentant una internaci-
onalització i comercialització dels seus continguts. Així, la globalització del consum esportiu anirà de la mà de la creixent 
planificació d’autèntics districtes esportius entesos com una fórmula més d’estendre o transformar la ciutat. L’urbanisme 
olímpic s’integrarà així en programes de desenvolupament urbà de gran ambició i l’arquitectura garantirà no només la funci-
onalitat dels projectes sinó també l’espectacle com valor afegit. Bona prova d’aquesta evolució són les viles dels anys setanta 
—Múnic (1972) i, sobretot, Mont-real (1976)— que, a diferència de les de la dècada anterior, no es plantegen a partir del 
creixement urbà sinó més aviat de la requalificació i renovació de la ciutat ja existent.

Les viles olímpiques de les dues últimes dècades del segle xx integren un conjunt força heterogeni d’actuacions: l’experiència 
de programació planificada de Moscou (1980) o els plans de renovació urbana de Seúl (1988) i Barcelona (1992) contrasten 
amb els plantejaments més propers a la efimeralitat de les viles ‘universitàries’ de Los Àngeles (1984) o Atlanta (1996). Així, en 
el cas de Moscou, la vila olímpica estava contemplada al Pla de Desenvolupament 1971-1990 de la capital, dins del context del 
Xé Pla Quinquennal de Desenvolupament Econòmic i Social; uns plans que dividien la ciutat en 8 zones de planificació i que es 
van accelerar amb la concessió dels Jocs. Les operacions de Seül i Barcelona, tot i esser ben diferents, tenen en comú l’inseri-
ment de l’urbanisme olímpic dins de programes de renovació urbana que recuperen grans peces urbanes com Chansil —un àrea 
inundable a la riba del riu Han— i el Poblenou — l’antic cor industrial de la ciutat del xIx en el cas de Barcelona—. Per la seva 
part, Los Àngeles (1984) representa el model oposat, amb un impacte urbanístic mínim doncs només 4 de les 21 instal·lacions 
olímpiques van ser de nova construcció. D’aquesta manera, no es va construir cap vila olímpica i els atletes van ser allotjats a tres 
campus universitaris. Un format minimalista que va ser reproduït a Atlanta (1996) on es van utilitzar com vila olímpica les instal-
lacions del Geòrgia Institut of Technology, complementades amb la construcció del ‘Village Festival Center’, un shopping-mall 
de gran format, i les ‘torres olímpiques’, dos edificis d’apartaments que van garantir l’oferta residencial. 

38. Així, les viles olímpiques de Londres (1948), Helsinki (1952) o Melbourne (1956) es caracteritzen per tornar a les construccions efímeres, la utilització 
de camps militars; o per uns programes que aprofitaven part dels habitatges socials programats als plans urbanístics de la ciutat.

205

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

110405_Mosaic_Olímpic_cat.indd   205 05/05/11   15:41



Les viles olímpiques de la primera dècada del segle xxI —Sydney (2000); Atenes (2004); Pequín (2008) i el projecte actu-
alment en construcció de Londres (2012)— mostren de forma clara les principals orientacions de l’urbanisme en el moment 
actual: l’impacte de la globalització en l’arquitectura amb un predomini clar de firmes d’arquitectura de nom internacional i 
amb capacitat de creació d’una marca reconeguda; la tendència a l’espectacle en la configuració del disseny i la formalització 
de l’arquitectura; i la presència de les tres grans preocupacions de l’urbanisme en el moment actual: la necessitat de garantir 
noves condicions de seguretat urbana; la preocupació per la sostenibilitat ambiental no només de l’arquitectura sinó del model 
urbà que defineixen els assentaments residencials; i l’oportunitat de suggerir noves formes urbanes a partir de la integració 
de la ciutat construïda amb el paisatge, a partir d’intervencions paisatgístiques innovadores.

L’arquitectura de les viles: urbanisme olímpic i imatge urbana
La forma en la qual l’arquitectura s’ha fet present a les viles olímpiques es fa evident a partir d’elements com les tipologies 
edificatòries, els llenguatges formals o el model de ciutat que caracteritza les propostes urbanístiques39. 

A la seva obra Olympic Buildings (1976) Martin Wimmer proposa una classificació de les viles olímpiques del segle XX en 
funció de les tipologies edificatòries, de forma que es començaria amb els bungalows i habitatges unifamiliars de les primeres 
viles inaugurals que recordarien el tipus d’habitatge suburbà de les primeres dècades de segle —de les Siedlungen alemanyes 
a la diversitat de tipologies d’habitatge obrer en promocions de ciutat-jardí o colònies industrials. Una segona fase s’iniciaria 
amb la incorporació dels blocs d’habitatges plurifamiliars ja presents a la vila de Kápylá a Helsinki (1952); un model que es 
repeteix a Roma (1960) i Tokyo (1964). Una tercera fase correspondria a la construcció de grans conjunts habitacionals or-
ganitzats a partir de la repetició del bloc d’habitatges de gran alçada i diferent disseny segons els casos, com passa a les viles 
de Mèxic (1968), Múnic (1972), Mont-real (1976) i Moscou (1980). Podríem afegir a continuació el cas de les viles de les 
dues últimes dècades del segle XX, caracteritzades, d’una banda, per la varietat de tipologies edificatòries —plurifamiliars i 
unifamiliars de diferent alçada— com succeeix a Seül (1988) i Barcelona (1992); i, d’una altra banda, per la efimeralitat de 
les operacions de Los Àngeles (1984) i Atlanta (1996) que introdueixen la tipologia del contenidor polivalent en comptes del 
bloc d’habitatges. Finalment, les viles olímpiques de la primera dècada del segle xxI es caracteritzen per la integració de les 
construccions —tant dels blocs com de les tipologies de baixa densitat— amb el paisatge, a partir de criteris de sostenibilitat 
ambiental molt presents a l’hora de definir la configuració urbana de la vila olímpica.

Una anàlisi molt més rica, però, es pot fer a partir de la comparació dels llenguatges formals tot parant atenció a com aquests 
destil·len elements de la modernitat que s’incardinen amb altres pertanyents a l’hàbitat i la cultura locals40. És en aquest sen-
tit, que es pot observar clarament com l’arquitectura de les viles olímpiques és, essencialment, un vehicle de comunicació 
d’imatge urbana. 

Les viles inaugurals: taylorització, racionalisme i localisme
Les dues viles de Los Àngeles (1932) i Berlín (1936) mostren molt bé aquest lligam entre modernitat i vernacularitat local. En 
el primer cas, la vila incorporava molts elements de la vida tayloritzada que ja caracteritzava les ciutats nord-americanes com 
la producció en sèrie i l’ús de l’automòbil. Són així els models T-Ford, produïts a les cadenes de muntatge, els que transpor-

39. En atenció a l’espai reduït, només es contemplen aquí els projectes de viles olímpiques efectivament construïts.

40. Una barreja ja proposada pel baró de Coubertin, autèntic inspirador dels Jocs Olímpics, quan parlava dels requeriments que hauria d’acomplir una ‘vila 
olímpica’: “És ara l’hora que els arquitectes facin realitat el somni, fer emergir dels seus cervells una resplandent Olimpia, original en la seva modernitat i 
atenta a la seva tradició…” (de Coubertin, Pierre (1910) Una Olimpia moderna. Opuscle publicat a la Revista Olímpica i dirigit als participants a la Com-
petició Internacional d’Arquitectura de París, 1910). 
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ten a la vila els sostres, portes i façanes, també produïdes en sèrie, per a ser instal·lades amb la mateixa rapidesa amb la qual 
seran desmuntades després dels Jocs. Al mateix temps, l’arquitectura de la vila cita directament l’estil ‘Spanish’ de la costa 
oest del país, amb una forta presència dels tòpics locals, de la mateixa entrada de la vila a la decoració floral dels jardinets que 
acompanyaven cada mòdul d’habitatge.

En el cas de la vila de Doberitz a Berlín, les idees derivades de la reflexió al voltant de la racionalització de la casa i l’ha-
bitatge ‘eficient’, introduïdes de fet a la política d’habitatge social a Alemanya des començaments de segle, són clarament 
presents: des de la mateixa tipologia dels habitatges —a la manera d’una Siedlungen més— fins a un mobiliari que emfa-
sitza “el comfort, la simplicitat i la neteja” (Richter 1937, 175)41. El racionalisme arriba fins i tot a la gestió del paisatge per 
aconseguir un conjunt integrat: modelant les ondulacions del terreny; dissenyant el bosc interior tot introduint-hi espècies 
animals adequades a l’entorn; i, sobretot, aprofitant les possibilitats escèniques del paisatge, dissenyant perspectives i 
visuals des dels allotjaments. A l’hora, els tòpics locals s’integraven fins a extrems com el fet que cada casa portés el nom 
d’una ciutat alemanya, amb habitacions decorades d’acord amb elements al·lusius a la “vida econòmica i cultural” de la 
ciutat corresponent.

Del funcionalisme als radicalismes: les viles ‘modernes’
Les tres viles olímpiques dels anys seixanta representen lectures més o menys mimètiques de les propostes del moviment 
modern, un tret d’altra banda comú a l’urbanisme residencial dels anys daurats del fordisme, caracteritzat per la colonització 
de nous territoris per a la ciutat. En el cas de Roma (1960), la vila reprodueix ingredients específics de la recepta funciona-
lista, des dels pilotis sobre els quals es recolzen els blocs d’habitatge fins als espais interblocs que articulen les zones lliures 
d’edificació. Les dues viles de Mèxic (1968), Miguel Hidalgo i Villa Coapa, representen una versió molt més radical de la 
proposta moderna. Fortament influenciades per les experiències europees dels grans conjunts habitacionals dels anys seixan-
ta, reflecteixen l’ambició de crear nous barris-ciutat, entesos com unitats autosuficients, amb un zoning a major escala i una 
lectura molt més estandaritzada de les alçades i espais interblocs. 

Finalment, i encara que més d’una dècada després, la vila de Moscou (1980) encara correspon a la introducció a una escala 
massiva, i també superficial, dels principis del moviment modern a l’arquitectura residencial del país; una política d’abast 
nacional iniciada des de la reconstrucció urbana de la postguerra. Així, tant el plantejament formal com la vocació massiva 
situa la vila de Moscou molt a prop de l’experiència mexicana.

En canvi, les viles dels anys setanta mostren aproximacions diferents que es poden relacionar amb altres tradicions 
dins l’arquitectura contemporània. D’una banda, tota la reflexió sobre la condició cultural de les societats urbanes 
occidentals i sobre la cultura de masses vinculada al fordisme, al consum i a l’oci. D’una altra banda, les noves vi-
sions radicalitzades del disseny urbà i de la pròpia organització de la ciutat i les seves funcions. De l’organicisme 
expansiu dels metabolistes japonesos al pop tecnològic d’Archigram, els radicalismes dels anys seixanta proposen la 
creació de megaestructures —que integren serveis i equipaments tot fagocitant funcions de l’espai urbà— com una 
nova base per la creació no només d’unitats residencials sinó fins i tot per a l’organització de la vida urbana (Solà-
Morales 1994). 

Les dues orientacions estan clarament presents a les viles de Munic (1972) i Mont-real (1976). La primera, integrada dins 
d’un parc olímpic clarament orientat vers l’oci urbà en el que els edificis es construeixen amb una vocació futura de shopping 
i en el que fins i tot els espais verds es pensen en termes de recreació i lleure. Pel que fa a la vila de Mont-real, el projecte 

41. Tres atributs que ja havien estat sintetitzats a la perfecció a la potser màxima depuració dels ideals racionalistes aplicats a l’habitatge, a la ‘cuina de 
Frankfurt’ del 1926. 
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creà quatre estructures piramidals —megaestructures amb vocació de microciutat— que concentraven totes les funcions, de 
la residencial a la restauració passant pel lleure: els soterranis i primers pisos estaven destinats a serveis mentre que a partir 
de la sisena planta s’anaven disposant els habitatges dels atletes.

Lectures post-modernes: les viles de finals del segle XX
El paper de l’arquitectura com dispositiu de comunicació d’imatge que s’inicia a la vila de Roma assoleix un paper estructu-
ral en la concepció de les operacions urbanes a les viles posteriors a l’experiència de Moscou (1980). Així, les viles de Seül 
(1988) i Barcelona (1992) presenten molts elements en comú amb el que ha estat un leitmotiv de les experiències de renovació 
urbana als últims anys del segle xx —de Battery Park a Nova York als Docklands de Londres; de la Defense parisina a la 
inacabable col·lecció de waterfronts transformats en àrees d’oci i entreteniment—: l’ús de l’arquitectura com suport mediàtic 
i simbòlic del programa urbanístic (Crilley 1993). Una arquitectura que bascula entre l’indiferentisme territorial i, paradoxal-
ment, la manipulació dels tòpics locals. 

A les viles que he anomenat com ‘modernes’ dels anys seixanta i setanta, el localisme havia quedat reduït a l’àmbit del que 
podríem anomenar com ‘atrezzo olímpic’, davant l’aclaparadora presència física d’unes propostes arquitectòniques inspira-
des en la proposta narrativa funcionalista. Així cal entendre les iniciatives de recuperació d’alguns edificis històrics a Roma 
(1960) o els programes culturals fortament influïts per les tradicions locals a Mèxic (1968) i Múnic (1972). 

En canvi, les viles que anomeno ‘post-modernes’ mostren com els elements locals tornen a incorporar-se fins i tot de manera 
massiva, com ja havia passat amb les viles inaugurals dels anys 30, dins la imatge que l’arquitectura configura a l’urbanisme de 
la vila olímpica. Un bon exemple és la “coreanitat” de l’arquitectura en la vila de Seül, inspirada en valors com “la tranquil·litat 
i la modesta elegància….tot expressant l’espiritualitat profundament arrelada a la cultura del país, observable a les formes dels 
espais creats, a les escultures i als colors” (Brandizzi 1988, 173). Uns pressupòsits formals que fan que, per exemple, els edificis 
més alts de la vila quedin a l’exterior per “protegir” o amagar les edificacions de menor alçada disposades a l’interior. 

La “coreanitat” de l’arquitectura de Seül esdevé “mediterraneitat” en el cas de Barcelona, on les cites a la ciutat històrica 
són una constant a l’urbanisme de la vila olímpica. De fet, el projecte arquitectònic proposa una arquitectura in vitro, en una 
clara al·lusió al fet que, d’una banda, es pretenia crear un nou barri, amb un lligam orgànic amb la ciutat existent, mentre 
que, alhora,  hi havia el problema de generar la percepció del pas del temps i de la superposició de formes arquitectòniques 
diverses que la història acaba produint en un espai creat ex-novo. Una arquitectura que havia de simular la història, és a dir, el 
pas del temps, i on la diversitat in vitro venia donada llavors per la variació d’elements formals com façanes, pòrtics, arcades 
o balcons, colors i textures.

Finalment, les viles nord-americanes de Los Àngeles (1984) i Atlanta (1996) mostren, a banda de l’efimeralitat com l’es-
sència de les operacions, uns exercicis de simulació que intenten recrear el paisatge urbà a partir d’elements de decor que, 
en el cas de Los Àngeles, van de l’utilització de la paleta de colors mediterrània fins a elements de senyalització concebuts 
no només per ser vistos pels visitants sinó sobretot pels telespectadors. S’intentava crear així una identificació amb totes les 
instal·lacions olímpiques a partir de la iconografia i els atributs cromàtics dels decorats, capaços de donar aquesta impressió 
des de la pantalla del televisor (Los Angeles Olympic Organizing Committtee 1985, 161). 

Viles olímpiques del segle XXI: entre el revival i la brandificació
Les viles olímpiques construïdes des de l’any 2000 i les viles proposades per les ciutats candidates a organitzar tant els Jocs del 
2012 com els del 2016 mostren com el paper de l’arquitectura en la comunicació d’imatges urbanes ha eixamplat el seu rol mes 
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enllà dels projectes concrets i caracteritza fins i tot les propostes de planificació del territori associades a l’urbanisme olímpic. 

Les viles del segle xxI s’insereixen així en la tradició del segle xx de crear peces urbanes inspirades en com es pensa que 
hauria d’esser, en realitat, la ciutat i regió urbana ideals. Una sèrie de paraules-clau caracteritzen d’aquesta manera el discurs 
no només arquitectònic sinó de planificació urbana associada als Jocs. 

En aquest sentit, les viles de les quals es parlarà a continuació no fan res més que reflectir el que succeeix actualment amb 
l’urbanisme, que bascula entre imatges de marca com ‘sostenibilitat’, ‘seguretat’, ‘compacitat’ o ‘paisatge’, tot suggerint 
l’ambició de crear unes àrees urbanes ambientalment sostenibles; socialment segures; inspirades en l’ideal de ciutat compac-
ta; i integrades en àrees per al gaudi del paisatge, entès merament en termes de consum visual. 

És a dir, les imatges que donen forma a les viles olímpiques actuals són en realitat les del branding urbà més exitós en termes 
econòmics, en un context definit per un mercat global de sòls i imatges urbanes. En aquest sentit, la vila olímpica és, més que 
mai, un lloc on arquitectura i comunicació es donen la mà.

La imatge idealitzada del que és el model de ciutat compacta, materialitzat en termes de revival, conviu així amb les noves 
etiquetes del urbanisme actual a la page tecnològic i sostenible. D’igual manera que les imatges, etiquetes, logos i marques 
han esdevingut elements substancials a la transformació urbana, les viles olímpiques actuals repliquen aquest model d’urba-
nisme compacte en termes físics; tecnològic en termes operatius; i sostenible en termes de paisatge.

Certament, la vila que inaugura aquest nou model és la de Sydney (2000), al cor d’una zona d’aiguamolls propera al port, a la 
badia de Homebush, que va iniciar així un procés de renovació amb la cita olímpica per a ser transformada en un parc natural 
metropolità. Les actuacions paisatgístiques, la introducció d’espècies animals o la baixa densitat general de les tipologies 
edificatòries recordava en gran mesura la publicitat de no pocs resorts d’urbanisme especialitzat. Un urbanisme sostenible 
que contemplava una gestió meticulosa del paisatge i que va tenir no poques influències sobre la vila d’Acharnai, als Jocs 
d’Atenes (2004), i també sobre la vila olímpica dels Jocs de Pequín (2008). 

En el cas d’Atenes, la idea del ‘parc ecològic’ on s’inseria la vila, la presència d’eco-rutes i d’altres elements tous caracterís-
tics de les lectures mes simples de la idea de ciutat sostenible compartien protagonisme amb el revival del moviment modern 
que proposava l’arquitectura. En efecte, com es deia al projecte, la vila havia estat dissenyada “d’acord amb els principis del 
Moviment Modern, que destaca factors com la correcta orientació; la ventilació natural i adequada; o la bona circulació de 
l’aire”. Sens dubte, un exemple interessantíssim d’interpretació post-moderna de la modernitat que fins i tot replicava sobre 
plànol la imatge de les propostes de Le Corbusier amb un resultat que recordava en certa manera les iniciatives que havien 
construït les perifèries de la ciutat europea als anys seixanta i setanta del segle xx.

En el cas de Pequín (2008), la vila olímpica reprenia el discurs sostenible i ecològic i, així, la vila es va plantejar com un “dis-
tricte verd” que afegia com a fet diferencial la presència intensiva de les tecnologies de la telecomunicació. La vila sencera 
es proposava, de fet, com una e-comunity, amb la presència d’una plaça on-line dedicada a tot tipus d’activitats relacionades 
amb la interacció digital. Un món urbà telemàtic dissenyat a escala que també garantia la seguretat de l’entorn a partir de 
sofisticats sistemes de videovigilància.

Aquestes dues imatges, la ciutat sostenible i la ciutat tecnològica, la ciutat verda del paisatge i la ciutat transparent de la tecno-
logia, han estat de fet ben presents als projectes de viles olímpiques proposades tant per les candidatures de Londres, Madrid, 
Moscou, Nova York i Paris per als Jocs del 2012 com per les candidatures de xicago, Tokio, Rio de Janeiro i de nou Madrid 
per als Jocs del 2016. Amb matisos i elements diferencials, totes elles basculen entre ambdós escenaris. 

Pel que fa als Jocs del 2012, la proposta de la guanyadora Londres és especialment interessant doncs la vila es presenta com un 
model per desenvolupar futures operacions de regeneració urbana inspirades en imatges prou superficials del model de ciutat 
compacta —com la tan idealitzada mixtura d’usos— i amb criteris de sostenibilitat que van dels materials emprats a l’ús d’ener-
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gies renovables. Unes orientacions que hauran de ésser seguides per futures ‘comunitats sostenibles’ sempre a l’Est de la ciutat. 

En el cas de París, es proposava una vila al districte 17 que partia de 4 principis clau: claredat, serenitat, seguretat i mobilitat. 
Quatre prioritats que donaven forma tant a la gestió del paisatge —que inclouia la implementació de parcs i canals— com a 
la configuració de l’espai, amb barreres físiques que aïllaven la vila de l’exterior. 

Els casos de Nova York i Moscou, en canvi, es plantejaven molt més des de la renovació d’un àrea de major centralitat: en el 
primer cas, es tractava d’una intervenció de futur caràcter residencial a un sector industrial a Queens, proper al barri de les 
Nacions Unides a l’Est river. En el cas de Moscou, la vila olímpica configurava una nova àrea residencial amb façana al riu 
Moskova, un ‘pintoresc espai verd’ enquadrat per la resta d’instal·lacions olímpiques repartides al llarg de l’eix fluvial al seu 
pas per la ciutat. 

Pel que fa als Jocs del 2016, les candidatures de xicago, Tokio, Rio de Janeiro i Madrid han continuat fornint els projectes 
d’arquitectura a partir d’idees i conceptes ben similars.

Les viles proposades per xicago, Tokio i la guanyadora Rio de Janeiro han tornat a posar l’èmfasi sobre la recuperació urbana 
d’un area urbana de gran potencial en termes de renovació i nova centralitat, sempre amb el lloc comú d’un element natural, 
com es la presencia de l’aigua, com a marc de fons o ‘paisatge horitzó’ de l’operació urbanística.

En el cas de xicago, era el mateix llac Michigan el que enquadrava un procés de renovació urbana no exempt de discussió en-
tre posicions mes preservacionistes —que veien en els terrenys de l’antic campus de l’hospital Michael Reese una oportunitat 
de conservació del llegat modern de Walter Gropius— i aquelles que apostaven per un nou front edificat cara al llac construït 
ex-novo. Una nova façana aquàtica esdevenia així el principal argument de l’aposta urbana d’uns Jocs que combinaven en el 
seu argumentari qüestions com la sostenibilitat ambiental i la diversitat urbana pel que fa al disseny dels ambients.

En el cas de Tokio, era la badia de la ciutat el paisatge que emmarcava una operació urbana recolzada en les icones de l’arqui-
tectura ecològica i de l’urbanisme inclusiu. Així, l’èmfasi es posava tant en la sostenibilitat de panells solars, terrats verds i 
vegetació, presents a totes les instal·lacions olímpiques, com en la universalitat d’un disseny urbà inspirat per l’accessibilitat 
i l’esforç per minimitzar les barreres arquitectòniques. La vila olímpica, clarament inspirada per les renovacions portuàries 
de les ciutats del mon occidental, proposava així un paisatge urbà de mòduls que penetraven sobre la badia entre parcs i jocs 
d’aigua interiors entre els blocs d’habitatge. 

En el cas de la candidatura guanyadora, la vila olímpica de Barra da Tijuca a Rio de Janeiro incorpora igualment projectes de 
sostenibilitat ambiental com la descontaminació de la degradada bahia de Guanabara i la recuperacio del port. Els elements 
que ancoren la vila olímpica en el discurs cultural vernacul del lloc —com la ‘platja olímpica’ o la ‘rua carioca’— s’inse-
reixen en un discurs, comú a les propostes de vila olímpica abans esmentades, que sintetitza similars valors relatius a la 
tecnologia i la sostenibilitat, amb l’afegit de l’èmfasi sobre la implementació de protocols de seguretat específics. Malgrat les 
recurrents cites a l’experiència de Barcelona 1992, el projecte presenta, en el moment actual, dubtes mes que raonables sobre 
els resultats de l’operació urbanística, sobretot en termes de distribució de la centralitat i dels redits d’imatge urbana dels Jocs 
mes enllà de les àrees concretes on es desenvoluparan les actuacions.

Finalment, en el cas de la candidatura de Madrid, l’àrea que definia la vila olímpica formava part d’un ambiciós projecte d’ex-
pansió de la ciutat cap a l’est en el que les imatges relatives a la convivència de la urbanització amb la natura anaven de la ma 
de les referències continues al model de ciutat mediterrània com una garantia de vida comunitària. Un objectiu que presentava 
similars continguts en el seu desenvolupament i detall a les propostes anteriorment esmentades, amb la mateixa presencia 
d’iniciatives, conceptes i idees que contemplaven tant els criteris de sostenibilitat i arquitectura ecològica com la inclusivitat 
i diversitat de les operacions urbanístiques, passant per la presencia de morfologies urbanes associades a les formes globals 
que la producció arquitectònica pren actualment sobre el territori.
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En definitiva, com s’esdevé de l’anàlisi de les candidatures i projectes guanyadors de les ultimes dues convocatòries per a 
organitzar els Jocs el 2012 i el 2016, la varietat de les propostes actuals de l’urbanisme olímpic és màxima: regeneració de 
teixits no centrals amb vocació de continuïtat; renovació d’àrees centrals amb característiques de paisatge urbà molt fàcilment 
valoritzables com la presència d’un riu, un llac o una badia; o  expansió i continuació del creixement de la ciutat. 

Malgrat aquesta diversitat de situacions, però, sembla igualment clar que el model actual de vila olímpica evoluciona vers la 
consolidació de programes força comuns que, com es deia abans, situen l’espai de la vila olímpica entre el revival urbanístic 
i les imatges brandificades de les arquitectures-logo característiques de la forma urbana global.

De la barraca del soldat al model de l’ecobarri
Aquesta anàlisi de les viles olímpiques del segle xx i el segle xxI mostra, tot i l’existència de clares discontinuïtats, una 
clara evolució pel que fa al significat urbanístic de la vila olímpica. Així, del model de la ‘vila-barracó’ que caracteritzà el 
primer intent als Jocs de París del 1924, es passa en un primer moment al model de ‘vila-balneari’. És a dir, la vila entesa com 
a lloc no només de manutenció i allotjament sinó també de repòs i manteniment del cos. Apareixen així nous equipaments i 
serveis com la sauna o els gimnasos de la vila de Doberitz als Jocs de Berlín del 1936. El tercer estadi correspondria al model 
de la ‘vila-hotel’, caracteritzada per implementar no només els serveis de manutenció, allotjament i equipaments sinó afegir 
també instal·lacions i programes de lleure i oci que aniran prenent un protagonisme progressiu. El model definitiu serà el 
de la ‘vila-barri’: la vila olímpica no només assegurarà així totes les funcions que s’han esmentat sinó que, a més a més, es 
configurarà materialment i simbòlica com un barri d’una ciutat. Han anat apareixent així tot un seguit de funcions urbanes 
com la circulació jerarquitzada de diferents fluxos de trànsit; l’acolliment en contenidors de diferents serveis i equipaments; 
l’especialització de les diverses àrees; o nous requeriments com les noves tecnologies de la informació i la telecomunicació o 
la necessitat de condicions de seguretat urbana, sostenibilitat ambiental i integració paisatgística, qüestions que poc diferen-
cien la planificació d’una vila olímpica de la de qualsevol nou barri que es projecti a la ciutat.

Perspectives de recerca i futur
Com s’ha esmenat anteriorment, l’urbanisme olímpic mostra la gran capacitat de transversalitat en la recerca que tenen els es-
tudis olímpics. Després de quinze anys d’investigació conjunta amb el Centre d’Estudis Olímpics, s’han aconseguit una sèrie 
de resultats que esperonen la continuïtat d’una direcció de treball que ha proposat noves perspectives sobre la ciutat i l’Olim-
pisme però que pot continuar creixent i aportant lectures encara innovadores sobre el futur dels Jocs i de la pròpia ciutat.

La recerca realitzada ha consolidat, així doncs, un camp de treball nou i propi, que pot evolucionar a partir del tractament 
de cinc grans temes que aniran mostrant durant els propers anys noves valoracions crítiques i evidències sobre l’evolució de 
l’urbanisme olímpic al segle xxI.

• La conceptualització del megaesdeveniment esportiu: que ha evolucionat guanyant en complexitat, de manera que s’han 
afegit elements de tipus cultural que en un primer moment tenien un pes i presència residuals. Així, la dimensió cultural 
urbana serà un dels elements més interessants de cara a definir megaesdeveniments com els Jocs Olímpics en el futur.

• L’evolució de les preocupacions i grans temes a l’hora de definir l’urbanisme. De ben segur, les noves qüestions que 
l’urbanisme olímpic del nou segle ja ha incorporat —la seguretat, la sostenibilitat, el paisatge— estan donant peu a noves 
maneres de pensar i projectar l’esdeveniment olímpic en la seva vessant de transformació de la ciutat existent.

• La importància de la imatge en un món global caracteritzat per l’èxit de la cultura visual digital. La incorporació d’aquest 
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tipus de qüestions en l’urbanisme és sens dubte de gran novetat i pot impulsar la recerca futura de forma clara tot insistint 
sobre els lligams entre Jocs Olímpics, imatge urbana i comunicació globals.

• La innovació a l’hora de proposar noves maneres d’integrar les realitzacions de l’urbanisme olímpic al teixit urbà. En 
aquest sentit, les formes en que es plantejaran les viles olímpiques del futur de ben segur aniran més lluny i reelaboraran 
les receptes tradicionals, caracteritzades per apostar be per l’extensió de la ciutat o be per transformar i regenerar una part 
interior i en ocasions deprimida del teixit existent. 

• La forma en que temes urbans nous i de gran rellevància es podran incorporar en el disseny i configuració de l’urbanisme 
olímpic. És el cas de qüestions com la creativitat urbana; les tecnologies del coneixement; l’economia de la cultura; o el 
paper essencial que en l’evolució urbana actual estan jugant processos que ja existien però que prenen una nova i radical-
ment diferent dimensió en el moment actual, com és el cas del turisme global i les migracions transnacionals.

Aquestes cinc línees de recerca mostren camins que poden ser ben productius de cara a consolidar l’actual relació d’inter-
canvi de coneixement i d’investigació conjunta i mostren a l’hora no només la permeabilitat i transversalitat del treball ja 
realitzat sinó el potencial d’impacte sobre la societat futura que continua tenint l’estudi de les relacions entre Jocs Olímpics, 
urbanisme i  transformació de la ciutat. 
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Anàlisi de l’impacte econòmic dels Jocs Olímpics
Ferran Brunet
Professor titular del Departament d’Economia Aplicada de la UAB; Investigador col·laborador del CEO-UAB

Introducció
Els anomenats megaesdeveniments tenen una virtut doble: la seva organització incrementa l’activitat econòmica, sobretot les 
inversions en infraestructura, i la seva celebració incrementa la projecció del lloc on es duen a terme. 

Els grans esdeveniments mobilitzen molta gent, dirigents i treballadors, atreuen participants i visitants, i generen un gran 
interès en els mitjans de comunicació, en particular la televisió, i en les persones. Els espectacles esportius són els megaesde-
veniments més grans: uns Jocs Olímpics d’estiu generen les audiències televisives més elevades durant dues setmanes, i les 
seves cerimònies d’inauguració i de clausura obtenen la màxima quota de pantalla (share).

Per tant, els megaesdeveniments són una font de negoci, fins i tot una indústria. Els recursos necessaris per organitzar un 
megaesdeveniment es poden autofinançar amb els ingressos per drets de transmissió, publicitat, patrocini i marxandatge 
(merchandising), i atreuen nombroses inversions addicionals. En conseqüència, un megaesdeveniment pot reportar béns 
tangibles i intangibles significatius, que seran més grans i duraran més temps com millor n’hagi estat la gestió. 

En un món amb lliure circulació de capitals, mercaderies i persones, orientat pel desenvolupament tecnològic i en el qual són 
essencials els serveis, en particular els relacionats amb l’economia del coneixement, les capacitats d’organització i d’acom-
pliment d’un megaesdeveniment global milloren la productivitat, la competitivitat i el nivell de vida de la població seu.

De Barcelona a Pequín, del Mundial de Futbol de Sud-àfrica a la Capital de la Cultura Europea, de l’Expo de xangai als 
Jocs de Rio 2016, els megaesdeveniments atreuen i impacten, i projecten ciutats, regions i països de vegades fins i tot moltes 
dècades després que s’hagin organitzat.

L’anàlisi dels megaesdeveniments s’ha desenvolupat sobretot des del cas de Barcelona (Brunet 1994; Moragas i Botella 1995 
i 2002) i següents (Preuss 2004; Brunet i xinwen 2009; IOC 2010). A partir d’aquest cas, considerarem els recursos i el llegat 
de les Olimpíades, especialment pel que fa a l’impacte econòmic.

1. Preparació dels Jocs: els recursos del cas Barcelona 1986-1992
Després del somni de Barcelona d’organitzar uns Jocs Olímpics i que aquests assolissin la màxima qualitat esportiva i huma-
na, la ciutat va experimentar una impressionant transformació urbana. Aquest procés va posar en relleu tres aspectes:
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1. Els Jocs de Barcelona van ser excel·lents pel que fa a organització i resultats esportius.

2. La transformació urbana provocada per les inversions que va generar la celebració dels Jocs va tenir un alt impacte 
econòmic i social.

3. La capacitat de l’economia de Barcelona d’aprofitar l’impuls dels Jocs i el seu llegat cabdal van fer que la ciutat passés 
de ser l’any 1990 l’onzena ciutat europea en atractiu a ser la sisena el 2000 i la quarta el 2010.

Per això els Jocs de Barcelona, pel que fa a desenvolupament i impacte, s’han convertit en un model des del punt de vista 
esportiu, organitzatiu, econòmic, social i urbanístic. En aquest sentit, analitzarem els aspectes següents:

• L’organització dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992 des del punt de vista del model, les formes i els recursos durant 
el període 1986-1992.

• Els impactes de les inversions olímpiques en activitat, ocupació, renda, construcció, turisme i transport, amb un èmfasi 
especial en el període 1992-2004.

• La capacitat de Barcelona d’aprofitar l’impuls olímpic i continuar aquesta potenciació millorant pel que fa a posició 
estratègica durant el període 2004-2020.

1.1. El model de Barcelona pel que fa a l’organització dels Jocs Olímpics

En la pretensió d’organitzar uns Jocs Olímpics, el desig de Barcelona era desenvolupar unes competicions excel·lents, d’acord 
amb l’esperit olímpic, i promoure una gran transformació urbana que millorés la qualitat de vida i l’atractiu de la ciutat. Sens 
dubte, la clau de la feina ben feta i l’èxit (Samaranch 1992) dels Jocs Olímpics del 1992 rau en la força dels objectius —excel-
lència organitzativa i impacte urbanístic—, el consens entre institucions i l’organització amb ens especials de gestió i econo-
mia mixta, així com en la gran capacitat de l’economia de Barcelona per respondre als estímuls olímpics i atreure inversions.

Aquestes formes característiques i els excel·lents resultats obtinguts (Ajuntament de Barcelona, diversos anys) componen, 
certament, un “model Barcelona” de transformació urbana i d’organització de grans esdeveniments. A la figura 1 recollim els 
elements del model Barcelona d’organització i renovació urbanística.

1.2. El cost dels Jocs Olímpics i el finançament de les inversions

Pel que fa als recursos econòmics dels Jocs, hem de distingir entre despeses d’organització (no utilitzables després de l’es-
deveniment) i inversions en obres (utilitzables). Les despeses d’organització són l’autèntic “cost” net, ja que desapareixen 
amb l’esdeveniment. Per això convé minimitzar-les. En canvi, la inversió és el llegat, allò que romandrà. Per tant, convé 
maximitzar-la.

Els recursos aplicats a l’organització i les inversions, així com l’impacte que van tenir, es desglossen a la figura 2. Hi ha una 
gran diferència entre les despeses d’organització (1.364 milions de dòlars —en endavant, M$—, en la major part autofinan-
çats amb ingressos propis del comitè organitzador) i les inversions en obres (8.012 M$). Les inversions van representar, per 
tant, el 85,5 % del total dels recursos olímpics (vegeu la taula 1).
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Figura 1: El model Barcelona: organització, impacte i transformació urbana
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Font: Brunet 1994 i 2009.

Figura 2: Recursos de Barcelona’92: origen comercial i pressupostari i destí en inversions i obres   
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Font: Brunet 1994.
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Taula 1a: Recursos econòmics dels Jocs Olímpics de Barcelona’92: origen, destí i impacte

Valors acumulats durant el període 1986-1993 
(en milions)

Pessetes 
corrents

Dòlars 
corrents

Dòlars 
constants de 
2000

Euros 
constants 
de 2000

Distribució 
(%)

A. ORIGEN O FINANÇAMENT DELS RECURSOS (= B) 1.119.510 9.376 11.532 12.474 100,0

1. Recursos d’origen  comercial 
(ingressos comerciales) 668.387 5.598 6.886 7.448 59,7 100,0

Inversions d’empreses privades nacionals                           204.697 1.714 2.108 2.280 18,3 30,6

Inversions d’empreses privades estrangeres                          108.320 907 1.116 1.207 9,7 16,2

Inversions d’empreses de l’Estat espanyol                     130.416 1.092 1.343 1.453 11,6 19,5

HOLSA: ingressos de les seves empreses 42.306 354 435 471 3,8 6,3

COOB’92 182.648 1.530 1.882 2.036 16,3 27,3

•	Drets de televisió 54.164 454 558 604 4,8 8,1

•	Patrocinadors: aportacions en metàl·lic 58.152 487 599 648 5,2 8,7

•	Patrocinadors: aportacions en espècie 42.448 356 438 474 3,8 6,4

•	Loteries 20.143 169 208 225 1,8 3,0

•	Altres 7.741 65 80 87 0,7 1,2
2. Recursos d’origen pressupostari 

(ingressos fiscals) 
451.123 3.778 4.647 5.026 40,3 100,0

Transferències de l’Estat al COOB’92 12.947 108 133 144 1,2 2,9
HOLSA:crèdit amb amortització a càrrec
del MEH i de l’AB 112.590 943 1.160 1.255 10,1 25,0

Inversions amb càrrec a pressupostos públics 325.586 2.727 3.354 3.628 29,1 72,2

•	Ajuntament de Barcelona 22.789 191 235 254 2,0 5,1

•	Generalitat de Catalunya 142.726 1.195 1.470 1.590 12,7 25,7

•	Estat espanyol 116.124 973 1.197 1.295 10,4 31,6

•	Unió Europea 8.100 68 84 91 0,7 1,8

•	Altres administracions públiques 35.848 300 369 399 3,2 7,9
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Taula 1b: Recursos econòmics dels Jocs Olímpics de Barcelona’92: origen, destí i impacte

Valors acumulats durant el període 1986-1993  
(en milions)

Pessetes 
corrents

Dòlars 
corrents

Dòlars 
constants 
de 2000

Euros 
constants 
de 2000

Distribució 
(%)

B. APLICACIÓ O UTILITZACIÓ DELS RECURSOS (= A) 1.119.510 9.376 11.532 12.474 100,0

1. Recursos aplicats a l’organització (despeses 
d’organització en programes del COOB’92) 162.880 1.364 1.678 1.815 14,5 100,0

Competicions 14.045 118 145 157 1,3 8,6
Cerimònies i actes culturals 9.053 76 93 101 0,8 5,6
Premsa, ràdio i televisió 18.254 153 188 203 1,6 11,2
Instal·lacions i adequació d’entorns 
(excepte inversions) 13.510 113 139 150 1,2 8,3

Tecnologia 24.791 208 256 277 2,2 15,2
Serveis a la família olímpica 37.023 310 381 412 3,3 22,7
Seguretat 4.671 39 48 52 0,4 2,9
Gestió comercial i imatge 18.618 155 191 207 1,7 11,5
Estructura de suport 22.915 192 236 255 2,0 14,1

2. Recursos aplicats a obres 
(inversions públiques i privades relacionades 
amb els Jocs = Llegat olímpic)

956.630 8.012 9.855 10.660 85,5 100,0

Vialitat i transport 404.514 3.388 4.167 4.507 36,1 42,3
Telecomunicacions i serveis 123.313 1.033 1.271 1.375 11,1 2,9
Costes, sanejament i parcs 60.438 506 622 673 5,4 6,3
Vivendes, oficines i locals 139.741 1.170 1.439 1.556 12,5 14,6
Equipament hoteler 119.884 1.004 1.235 1.336 10,7 12,5
Equipament i instal·lacions esportives 87.511 733 902 976 7,8 9,1
Equipaments culturals, sanitaris i altres 21.229 178 219 237 1,9 2,2

C. IMPACTE ECONÒMIC TOTAL 3.107.788 26.028 32.014 34.628 100,0

1. Impacte directe 1.165.600 9.762 12.007 12.987 37,5
Recursos aplicats a organització i obres 
(A = B) 1.119.510 9.376 11.532 12.474 36,0

Consum de visitants no residents 46.090 386 475 514 1,5

2. Impacte induït 1.942.188 16.266 20.007 21.641 62,5

Font: Brunet 1994.

110405_Mosaic_Olímpic_cat.indd   219 05/05/11   15:41



Pel que fa a l’organització, el COOB’92 va liquidar el seu pressupost al juliol del 1993: 195.594 milions de pessetes,42 és a dir, 
1.638 M$ (equivalents a 1.678 M$ constants del 2000), amb un superàvit de 3 M$. D’altra banda, a mesura que el projecte olímpic 
avançava, les inversions que van fer els diferents agents públics i privats van anar superant clarament les que s’esperaven: 1.984 
M$ a l’abril del 1985, 6.435 M$ al març del 1991 i 9.376 M$ al juliol del 1993. L’autèntic cost, les despeses d’organització, es va 
mantenir fix en pessetes constants, mentre que les inversions promogudes pels Jocs es van expandir d’una manera extraordinària.

Figura 3: Estructures d’ingressos i despeses de l’organització i obres olímpiques de Barcelona’92   
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Font: Brunet 1994 i taula 1.

42. Quan Espanya es va integrar en la unió monetària europea l’1 de gener de 1999, la pesseta va ser substituïda per l’euro a un tipus de canvi de 166,386 
pessetes per 1 euro. Aquest és el quocient que s’ha aplicat en comptar en euros. D’altra banda, en el període 1986-1993 el tipus de canvi mitjà entre la pesseta 
i el dòlar va ser de 119,4 pessetes per 1 dòlar americà. Aquest és el quocient aplicat en comptar en dòlars (FedStats 2007).
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Entre els ingressos del COOB’92, hi sobresurt el creixement dels ingressos propis, que arriben al 75,2 % del total. Així, les 
aportacions dels patrocinadors i els drets de televisió van ser els ingressos principals del comitè organitzador. En referència 
a la destinació de les despeses d’organització, destaquen les facilitats per a la televisió i la premsa (centre internacional i 
tecnologia), i les competicions i les atencions a la família olímpica (vegeu la distribució a la taula 1 i la figura 3). El capí-
tol principal de despeses del comitè organitzador va ser l’adquisició de serveis (49,9 % del total), i el segon, les inversions 
(33,8 %) (Barcelona Holding Olímpico 1990; COOB’92 1993).

1.3. Ingressos dels comitès organitzadors olímpics

En comparació amb altres Jocs Olímpics, els de Barcelona destaquen per l’auge dels ingressos d’organització i les inversions 
olímpiques, així com per l’impacte que van tenir (vegeu les figures 4, 5 i 6) (IOC 2002 i 2010). En efecte, els Jocs de Barce-
lona són rellevants: 

• Des d’una perspectiva global, com a model d’organització —el record de l’excel·lència de l’organització i dels resultats 
esportius es manté molt vi (Marshall 2004; Blake 2005)— i com a model de transformació urbana. 

• Des d’una perspectiva local, pels efectes presents del gran esforç inversor, per la magnitud del llegat olímpic i per la 
importància de la seva influència en la millora de la posició estratègica de Barcelona.

Per això és interessant analitzar les inversions fomentades per Barcelona’92, l’aprofitament del llegat olímpic i la continuïtat 
o no del procés d’inversió i renovació urbana (Brunet 1996 i 2009).

Figura 4: Respostes de ciutats olímpiques: aprofitament de les seves noves capacitats   
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Figura 5: Ingressos dels comitès organitzadors dels Jocs Olímpics: estructura i dinàmica, 1964-2016   
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Figura 6: Recursos econòmics movilitzats pels Jocs Olímpics: organització, inversions i impacte, 1964-2016   
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Font: Brunet 1994 i 2002 i IOC 2002 i 2010.
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1.4. Les obres dels Jocs Olímpics

A fi d’agilitar el procés inversor, l’Estat espanyol i l’Ajuntament de Barcelona van integrar els seus actius i obres olímpiques 
en una joint venture, Barcelona Holding Olímpico, S.A. (HOLSA). En un exemple excel·lent d’economia mixta, HOLSA va 
construir les principals instal·lacions olímpiques, la major part dels 78 quilòmetres de noves vies de circulació i la vila olímpica.

Sobre la base dels objectius de Barcelona’92, van caldre moltes obres i se’n van generar moltes més, la major part no direc-
tament necessàries per a la celebració dels Jocs. Aquest és, precisament, un dels impactes que pretenen les ciutats candidates 
a l’organització d’uns Jocs: afavorir el nombre més gran d’inversions utilitzables posteriorment. Les inversions del període 
1986-1993 relacionades amb els Jocs de Barcelona es xifren en 8.012 M$ (vegeu-ne els detalls a la taula 1).

Les obres olímpiques principals es van fer en els àmbits següents:

1. Infraestructura de vialitat i transport

2. Habitatges, oficines i locals

3. Telecomunicacions i serveis

4. Equipament hoteler

5. Equipament esportiu

6. Infraestructures mediambientals

El 61,5 % de les inversions olímpiques va tenir lloc en obra civil, una proporció que indica un aspecte clau de Barcelona’92: 
la capacitat d’estructurar la ciutat.43 Per tant, les repercussions i els impactes més profunds de les inversions olímpiques són 
a llarg termini.

La construcció de les rondes de Barcelona —eixos viaris de circumval·lació—, la reobertura de la ciutat al mar amb la cons-
trucció de la vila olímpica i la creació de diverses zones de nova centralitat i de les àrees olímpiques de Montjuïc, Diagonal i 
la Vall d’Hebron són les actuacions principals a Barcelona (Barcelona Holding Olímpico 1990).

La magnitud de la transformació urbanística de Barcelona gràcies als Jocs s’ha d’especificar en aquestes proporcions: amb 
relació a les que ja hi havia el 1986, les noves obres de vialitat van suposar un augment del 15 %; el nou clavegueram, el 17 
%; i les noves zones verdes i les platges, el 78 %. No obstant això, una de les característiques afegides dels Jocs del 1992 va 
ser la descentralització geogràfica en nombroses poblacions subseus olímpiques: únicament el 38,5 % de les inversions de 
Barcelona’92 es va fer a Barcelona ciutat, de manera que l’impacte immediat es va percebre a tota la regió. 

Un altre aspecte de les inversions dels Jocs de Barcelona’92 il·lustrarà clarament l’economia d’aquesta Olimpíada. Les obres 
esportives tan sols representen el 9,1 % del total de les inversions dels Jocs de Barcelona. Aquesta proporció tan reduïda 
s’explica per la gran magnitud de les inversions induïdes pel potent impuls que els Jocs van exercir sobre Barcelona.

Les obres olímpiques van ser promogudes en el 36,8 % per iniciativa privada, i un terç d’aquesta xifra va correspondre a 
capital estranger. Les inversions privades es van orientar cap a habitatges, hotels i centres de negocis. Les grans inversions 
privades en obres relacionades amb Barcelona’92 van ser el fruit de les grans expectatives que va crear una atractivitat més 
gran de la ciutat (Roldán 1992).

43. En aquest pensament urbanístic van sobresortir Bohigas 1986, Busquets 1992 i Esteban 1999, Ajuntament de Barcelona 1999, Marshall 2004 i Pareja 
et al. 2007.
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1.5. El balanç fiscal dels Jocs

Els Jocs Olímpics necessiten recursos públics que, al seu torn, generen altres recursos públics. D’aquesta manera, els Jocs 
es fomenten des del sector públic, però les administracions públiques obtenen una compensació no tan sols justa, sinó potser 
més gran que l’aportació que hi van fer. En tot cas, s’intenta minimitzar l’aportació pública en despeses d’organització i des-
tinar-la en un grau més gran a inversions en obres.

Pot ser que les aportacions públiques en inversions augmentin i siguin més grans que les que s’havien previst inicialment, 
les que s’havien compromès amb els responsables polítics o les que s’havien anunciat. Però, en qualsevol cas, com més gran 
siguin les aportacions públiques en inversions, més grans seran les inversions privades que les seguiran, i també seran més 
grans el capital llegat, l’activitat addicional desenvolupada i l’ocupació creada. També, en conseqüència, seran més impor-
tants els ingressos públics procedents d’inversions i activitats generades amb motiu dels Jocs Olímpics.

El balanç fiscal analitza el total de les despeses de les administracions públiques relacionades amb els Jocs Olímpics i el total dels 
ingressos de les administracions públiques derivats d’activitats directament olímpiques i d’activitats generades pels Jocs Olímpics.

En el balanç fiscal dels Jocs de Barcelona es consideren dos períodes: el de preparació dels Jocs, 1986-1992, i el posterior als 
Jocs. Fins al 1992 són importants les despeses en infraestructures públiques, però també ho són els ingressos públics d’ac-
tivitats olímpiques no subjectes a deduccions fiscals. A partir del 1992, les despeses públiques relacionades amb els Jocs se 
circumscriuen al manteniment del capital públic llegat. D’altra banda, abunden els ingressos derivats del capital privat més 
gran i de l’activitat econòmica addicional fomentada pels Jocs i les inversions olímpiques. Per tant, en tots dos períodes el 
balanç fiscal és molt positiu.

Així, ja el 2004 els saldos fiscals també van compensar amb escreix les inversions que havien fet empreses i entitats públi-
ques amb relació a Barcelona’92, com s’observa a la figura 7. El balanç fiscal presentat en aquesta investigació s’estima amb 
un marge de +/- 15 % (Brunet 2002). D’altra banda, no s’hi inclouen els ingressos en concepte de cotitzacions socials. En 
incloure’ls, els superàvits dels saldos fiscals són: +6.835 M$ corrents per al període 1986-1992, +2.608 M$ per al període 
1993-2001 i +3.873 M$ per al període 2002-2010.

2. Després dels Jocs: l’impacte en el cas de Barcelona, 1992-2004 

2.1. Capacitat per potenciar l’impuls olímpic i expandir les inversions i l’activitat

L’impacte de la nominació olímpica va ser immediat: l’atur va començar un descens destacat, el mercat de l’habitatge es va 
reanimar i, per descomptat, la construcció va arribar al seu punt màxim (Brunet 1995; vegeu la figura 7).

Però sorprèn la continuïtat de l’impuls expansiu: el 1993 va ser pitjor que el 1992 —com a tota la regió, tot el país i tot Europa 
occidental—, però cada any posterior es van batre tots els rècords de creixement en tots els indicadors (ocupació, inversió, 
renda, atractivitat, etc.). Barcelona no únicament va reaccionar molt bé als Jocs, sinó que va saber mantenir, d’una manera 
inaudita, la seva expansió.
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Figura 7 : Impactes de la preparació i el llegat de Barcelona’92   
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2.2. Dinàmica econòmica i impacte dels Jocs Olímpics

El mercat de treball de Barcelona i la seva àrea d’influència van millorar substancialment durant el període preparatori 
d’aquesta Olimpíada. Sintèticament, el nombre de persones a l’atur va disminuir des del màxim històric de 127.774 persones, 
al novembre del 1986, fins a un mínim de 60.885, al juliol del 1992 durant els Jocs (vegeu la figura 7). La taxa general d’atur 
de Barcelona va caure entre l’octubre del 1986 i l’agost del 1992 des del 18,4 % fins al 9,6 %, quan les taxes d’Espanya eren 
del 20,9 % i el 15,5 %, respectivament. Durant el període preparatori, els recursos olímpics van generar una ocupació anual 
mitjana de 35.309 persones.

D’altra banda, les inversions olímpiques generen una ocupació permanent addicional en activitats promogudes pels Jocs que 
es calcula en 20.019 persones. En suma, l’efecte ocupació anual mitjana 1987-1993 de l’impacte econòmic de Barcelona’92 
va ser de 59.328 persones. Així, s’entén que la reducció de l’atur registrat a Barcelona entre el novembre del 1986 i el juliol 
del 1992 de 66.889 persones estigui causada, almenys en el 88,7 %, per la celebració dels Jocs del 1992.

Després dels Jocs, l’atur a Barcelona va augmentar en 21.000 persones, un valor semblant a l’ocupació anualitzada del 
COOB’92. Els anys successius, l’atur es va reduir d’una manera ostensible (vegeu la figura 7). Les inversions creades pels 
Jocs van actuar com un coixí davant la depressió general. L’economia de Barcelona va mostrar una capacitat de resistència 
més gran davant la crisi i, a partir del 1994, va crear llocs de treball. Fins al 1993, l’ocupació es va incrementar en 41.450 llocs 
de treball, la qual cosa va reduir la taxa d’atur a la meitat. Els anys 1993 i 1994, l’atur va augmentar en unes 18.000 persones, 
però a partir del 1995 es va continuar reduint, gràcies, en part, als 20.230 llocs de treball permanent llegats per les inversions 
olímpiques (956.000 milions de pessetes de capital social llegat; vegeu la figura 8).

Els indicadors econòmics restants certifiquen el progrés de Barcelona els anys posteriors als Jocs. És el cas, sobretot, del 
sector de la construcció. El gràfic B de la figura 7 presenta l’auge en el consum de ciment, que es va multiplicar 2,5 vegades 
entre el 1986 i el 1992, i va continuar augmentant fins a un total de 3,5 vegades el 2001. També es va expandir la construcció 
d’habitatges, fins i tot en una ciutat relativament finalitzada com Barcelona.

El nombre de places hoteleres disponibles a Barcelona es va incrementar extraordinàriament, i li va seguir el nombre de 
visitants (gràfic C de la figura 7). Podem comparar els resultats de quatre ciutats olímpiques (Sydney, Atlanta, Seül i Barce-
lona): els resultats de Barcelona sempre són els millors i, sovint, molt millors, sobretot pel que fa a oferta hotelera i visitants 
estrangers (figura 4).

La resposta de Barcelona a l’estímul olímpic va ser molt més intensa i més sostinguda que la d’altres ciutats organitzadores. 
Per això Barcelona’92 és un model d’impacte. Aquesta és l’excepcionalitat de Barcelona: una capacitat extraordinària i sos-
tinguda per aprofitar l’impuls olímpic.

2.3. El “model Barcelona” d’impacte econòmic dels Jocs Olímpics

L’organització dels Jocs i les seves inversions van tenir un impacte immediat molt sensible. Però el més sorprenent és des-
cobrir ara la importància de l’impacte del llegat olímpic permanent i la continuïtat de l’impuls olímpic durant el període 
subsegüent, 1992-2004. El “model Barcelona” d’impacte dels Jocs Olímpics i els seus resultats principals se sintetitzen a la 
figura 9 i la taula 2.

L’element clau del “model Barcelona” d’impacte dels Jocs Olímpics són les inversions, per quantitat i per qualitat. Però el 
model d’impacte pressuposa un model d’organització dels Jocs i implica un model de transformació urbana de la ciutat.

El model d’impacte econòmic es basa en la maximització d’inversions, en la seva atracció i concentració temporal. A causa de la 
profunditat perseguida en la transformació urbana, la continuïtat de les inversions és essencial, com passa precisament a Barcelona.
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Figura 9: Les claus de l’èxit de Barcelona’92

Òrgans
separats de gestió

(organització
i obres)

Unanimitat
institucional

Economia
mixta

Capacitat
de renovació

urbana

Excel·lència
en el programa

esportiu i 
urbanistic

 
Font: Brunet 2002.

Taula 2: Un decàleg olímpic. Per una estratègia d’èxit en l’organització de megaesdeveniments

1. Acord institucional
2. Economia mixta: direcció pública i gestió privada
3. Organismes diferents: per a organitzar els Jocs (esport) i per a portar a terme la construcció (pedra)
4. Principi dels cercles concèntrics. Els recursos olímpics no són despeses sinó inversions
5. Maximitzar les inversions i minimitzar les despeses
6. Principi d’excel·lència: en dues setmanes d’excel·lència, s’igualen no tan sols els esforços organitzadors anteriors, sinó 

també els futurs
7. El primer beneficiari dels Jocs és l’Estat: a mitjà termini, sempre es donarà un superàvit fiscal
8. Des d’una perspectiva estratègica, el període més important comença després dels Jocs 
9. Les inversions olímpiques són el llegat
10. Es requereix una continuïtat en les inversions per a mantenir i treure profit del nou posicionament estratègic de la ciutat i del país

 
Font: Brunet 2006.

Barcelona mostra una gran capacitat per aprofitar l’impuls olímpic i l’impacte de les inversions; en aquest sentit, és idò-
nia per al canvi. Els recursos aplicats en inversions urbanes es concreten en ocupació temporal per instal·lar-les i, més 
endavant, en ocupació permanent per explotar-les. En tots dos casos té lloc una activitat econòmica més gran, encara que 
no tota se centra a la mateixa ciutat. Una capitalització i una activitat més grans redunden en més renda i benestar, més 
cohesió social i atractiu.
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2.4. Impacte comparat dels Jocs Olímpics

S’ha elaborat una base de dades per comparar els impactes de diversos Jocs Olímpics a través de la seqüència següent: orga-
nització, inversions i impacte econòmic induït (vegeu la taula 2 i la figura 6).44

L’excepcionalitat de Barcelona s’observa clarament. Les inversions olímpiques i el seu impacte econòmic no tenen com-
paració amb cap altra ciutat organitzadora de Jocs Olímpics. Únicament Tòquio, en el passat, arriba a la meitat de l’esforç 
inversor de Barcelona. A Seül, les inversions van ser notables, però a Atlanta i Sydney les inversions olímpiques van ser molt 
limitades. Atenes ho va intentar, i Pequín va seguir el model Barcelona d’impacte urbà i econòmic profund (Brunet i xinwen 
2009), com ho farà Rio. Londres 2012 es mou per millorar la seva posició estratègica entre les regions creatives d’Europa 
(Poynter i Macrury 2009).

3. Valoració del llegat olímpic

3.1. La continuïtat inversora impulsa la nova posició estratègica

Les inversions són la clau dels recursos econòmics mobilitzats per a Barcelona’92, del seu impacte econòmic, de la transfor-
mació urbana i del increment subsegüent de l’activitat, la renda i el benestar.

Una bona part de l’èxit i del caràcter modèlic de Barcelona’92 es deu a les inversions, a la seva qualitat (infraestructures) i 
la seva quantitat (10.660 milions d’euros). Si les inversions són importants per a l’impuls olímpic, també ho són per comple-
tar-ne l’impacte i donar continuïtat a la tasca de transformació urbana i millora estratègica de Barcelona. Les inversions en 
transformació urbana posteriors a la fase olímpica es van organitzar en dos eixos: els projectes vinculats al Fòrum Universal 
de les Cultures Barcelona 2004 i el pla Poblenou 22@BCN. 

En el primer cas, es tractava de transformar el llevant de Barcelona per completar el front marítim de la vila olímpica (Brunet 
2009). D’una manera semblant als Jocs, el Fòrum va ser el pretext per culminar projectes urbanístics d’envergadura, alguns 
dels quals eren difícils de dur a terme en un context corrent. Les inversions van ser substancialment públiques. En el segon cas, 
es tractava de renovar intensivament el barri del Poblenou (Brunet 1995), contigu a la zona del Fòrum. Les inversions van ser 
substancialment privades. Per completar el quadre de la renovació urbana de Barcelona fins al 2004 cal assenyalar els projectes 
de renovació interior de diversos districtes de Barcelona: Ciutat Vella, Eixample, Gràcia i Nou Barris. Així doncs, les inversions 
formen el llegat olímpic que explica una bona part de la bonança econòmica i social de la Barcelona des dels Jocs.

3.2. El llegat olímpic i les perspectives estratègiques

El nou capital públic i privat i la nova ocupació permanent, fruit de les inversions olímpiques, constitueixen el llegat dels Jocs 
de Barcelona’92. Aquest llegat se sintetitza tant en la transformació urbana de Barcelona i en els canvis en la seva estructura 
econòmica com en una capitalització, terciarització, internacionalització, atractiu, centralitat, productivitat i competitivitat 
més grans. Són prou sabudes la idoneïtat i la capacitat de Barcelona per potenciar i mantenir l’impuls olímpic, incrementar la 
seva activitat i la renda, la qualitat de vida i la cohesió social, i avançar en la seva posició estratègica.

El grau de confiança en Barcelona expressat per la preferència de les empreses d’instal·lar-se en una ciutat (un indicador 
sintètic del seu atractiu, la disponibilitat de serveis, treballadors i mercat, i, en fi, de la seva competitivitat) (Healey & Baker 
2010) va millorar notablement després de la celebració dels Jocs (vegeu la taula 4). 

44. Sobre l’impacte dels Jocs, a més d’IOC 2002 i 2010, vegeu: per a Seül, Jong-Gie et al. 1989 i Pyun 1999; per a Atlanta, Humphreys i Plummer 2002; 
per a Sydney, Centre for Regional Economic Analysis — Arthur Andersen 1999 i Preuss 2004; per a Atenes, ATHOC 2002; per a Pequín, BOCOG 2007 i 
Brunet i xinwen 2009; per a Londres, Thornton et al. 2006; i per a Rio, Rio 2016 Bid 2009.
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La capacitat de Barcelona d’aprofitament de l’impuls olímpic li ha permès esquivar limitacions —com la dissensió entre 
administracions públiques—, limitar l’impacte negatiu del retard en la construcció d’infraestructures —com el tren d’alta 
velocitat (AVE)— i no naufragar en la indefinició, més que cultural, de projecte urbà i façana marítima. I, tot i que presenta 
alguns elements no excessivament atractius (no és capital d’estat, no acull la seu central de moltes empreses multinacionals, 
no pot presumir gaire d’oferta en transport públic, ni de formació en idiomes, ni de mobilitat laboral, ni de sòl, etc.), Barce-
lona manté la seva capacitat captivadora i emprenedora.

3.3. Barcelona, model i realitat

Ens referim al “model Barcelona” almenys en tres sentits:

• Model d’organització dels Jocs Olímpics (vegeu la figura 1).

• Model d’impacte econòmic de l’organització i la celebració d’uns Jocs Olímpics, en particular de les inversions en obres 
d’ús no directament olímpic (vegeu la figura 2 i la taula 1).

• Model de transformació urbana en millora de l’atractiu i de la posició estratègica de la ciutat (vegeu les figures 8 i 10).

Als Jocs Olímpics de Barcelona’92, els objectius van ser molt clars (excel·lència i transformació urbana de Barcelona), així 
com els procediments (unanimitat institucional, economia mixta, etc.). I com que els resultats d’aquest “model Barcelona” 
van ser tan positius, el model s’utilitza també sovint en l’accepció d’exemple per als altres, per a altres ciutats organitzadores 
de grans esdeveniments. Així, els Jocs de Barcelona es van convertir en un model per a altres megaesdeveniments i per a 
altres ciutats.

Barcelona és una altra ciutat gràcies als Jocs. Els va organitzar de la millor manera, es van fomentar inversions enormes i, 
gràcies al bon ús del llegat olímpic, d’un capital i un atractiu més grans de la ciutat, el procés de foment urbà va tenir conti-
nuïtat després del 1992.

Per tant, hi ha qualitat pel que fa als objectius i excel·lència pel que fa a la seva implantació, tant a la fase de preparació dels 
Jocs com després. Però també hi ha capacitat i idoneïtat de la ciutat per aprofitar l’impuls olímpic. En una comparació amb 
Jocs precedents i posteriors (1964-2008), s’observa una resposta millor de Barcelona als estímuls olímpics i la gran impor-
tància del seu impacte (vegeu les figures 4 i 7 i les taules 3 i 4).

La continuïtat del procés inversor, impulsat per esdeveniments com el Fòrum 2004 i amb treballs com ara la conversió del 
Poblenou en districte d’activitats amb un alt valor afegit aplicades al coneixement i la tecnologia, va ser clau per millorar la 
posició de Barcelona entre les ciutats europees.

Des del 1986 fins al 1992, i des del 1992, els èxits han estat gegantins. Però els reptes actuals estan a l’altura dels èxits passats, 
són molt alts i exigents. Les inversions en projectes de transformació urbana no poden flaquejar. La integració europea i la 
globalització afavoreixen el nou lloc de Barcelona, mentre no es contrariï l’esperit olímpic, el “model Barcelona”.
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Figura 10: Els cercles concèntrics dels recursos olímpics

1. Organització

2. Inversions

3. Impacte

L’organització dels JJ.OO. impulsa les inversions i 
aquestes tenen un fort impacte sobre l’activitat 
econòmica, l’ocupació, la renda i el nivell de vida.

L’efecte dels JJ.OO. de Barcelona, temporal fins a 1993, 
es fa permanent gràcies al llegat de les fortes inversions 
olímpiques i de la més gran atractivitat i qualitat de la 
ciutat.

Font: Brunet 2002.

Taula 3: Economia dels Jocs Olímpics: organització, inversions i impacte, 1964-2016

En milions de US $ 
constants de 2010

Organització direc-
ta dels Jocs

Inversions aplicades 
als Jocs i atretes 
per ells

Impacte econòmic pro-
duït per l’organització i 
inversions olímpiques’

Tòquio 1964 169  5.106  5.550

Munic 1972 617 1.652 . . 

Mont-real 1976 451 3.123 . . 

Los Ángeles 1984 528 88 . .

Seül 1988 698 3.908  3.796

Barcelona 1992 1.678 10.330 20.007

Atlanta 1996 543 1.301  3.082

Sydney 2000 1.099 1.387 3.050

Atenes 2004 2.230 4.736 7.420

Pequín 2008 1.435 8.817 22.816

Londres 2012 1.742 2.078 9.035

Rio de Janeiro 2016 2.815 11.617 . .
 

Font: Brunet 1994 i 2009 i IOC 2002 i 2010.
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Taula 4: Posició estratègica i competitivitat de les ciutats europees: valoració de les facilitats per a fer negocis   

Ciutat 2010 2005 2000 1990

Londres 1 1 1 1

París 2 2 2 2

Frankfurt 3 3 3 3

Barcelona 4 4 6 11

Brussel·les 5 5 4 4

Madrid 6 7 8 17

Munic 7 9 10 12

Amsterdam 8 6 5 5

Berlín 9 8 9 15

Milà 10 12 11 9

Ginebra 11 20 12 8

Hamburg 12 16 18 14

Zuric 13 10 7 7

Birmingham 14 19 - -

Düsseldorf 15 14 17 6

Manchester 16 21 14 13

Lisboa 17 15 16 16

Dublín 18 11 13 -

Lió 19 24 20 18

Estocolm 20 17 15 19

Praga 21 13 21 23

Roma 22 26 25 -

Varsòvia 23 18 27 25

Leeds 24 28 - -

Copenhague 25 27 24 -

Budapest 26 22 22 21

Istanbul 27 29 - -

Viena 28 23 23 20

Glasgow 29 25 19 10

Bucarest 30 29 - -

Hèlsinki 31 30 26 -

Moscou 32 31 30 24

Oslo 33 33 28 -

Atenes 34 32 29 22

Fuente: Brunet 1997 i Healey i Baker 2010.
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4. Conclusió: de Jocs i megaesdeveniments, d’esport a competitivitat, d’inversions 
a qualitat de vida
Els Jocs Olímpics són l’arquetip del megaesdeveniment: són el punt de mira de milers de milions de persones durant una 
desena de dies, fomenten nombroses inversions, milloren la projecció i l’atractiu de les ciutats, les regions i els països, pro-
jecten ciutats noves, etc. 

L’anàlisi dels megaesdeveniments posa en relleu algunes de les seves característiques més rellevants, que sovint sintetitzem 
sota la denominació de model. Així, per exemple, és paradigmàtic referir-se al “model Barcelona”, compost per: 

• Model d’organització: unanimitat institucional, excel·lència dels esdeveniments, òrgans separats pel que fa a l’organit-
zació i la inversió, autofinançament.

• Model d’economia: economia mixta, minimització del cost d’organització, maximització de les inversions, continuïtat 
inversora després de l’esdeveniment. 

• Model de renovació urbana: profunditat de la transformació, multipolaritat, descentralització i sostenibilitat de les actuacions.

L’impacte de megaesdeveniments com els Jocs es pot considerar tenint en compte tres cercles concèntrics: l’organització —
com la pedra que llancem a un estany—, les inversions —component principal dels recursos econòmics mobilitzats per un 
gran esdeveniment, és l’impacte immediat— i l’impacte econòmic —conjunt d’activitat generada pels Jocs. 

Com veiem a les figures 6 i 10, relatives a la composició dels recursos econòmics relacionats amb els Jocs, el primer cercle 
concèntric, les despeses d’organització, és el més estable entre esdeveniments successius. Les despeses d’organització estan 
relativament limitades, i així s’han de mantenir en la gestió de l’esdeveniment. 

El segon cercle, el de les inversions, ja varia força entre Jocs. De fet, la gestió ha d’intentar incrementar-les, encara més quan 
la part més variable són, precisament, les inversions privades que s’autofinancen (sovint procedents de l’estranger), atretes 
per les noves oportunitats d’inversió i de negoci que creen els megaesdeveniments. 

El tercer cercle de recursos el constitueix l’impacte econòmic, que comprèn totes les despeses i inversions tangibles i intangi-
bles, passades, actuals i futures. La maximització de l’impacte depèn de la capacitat de la zona de l’esdeveniment per aprofitar 
les oportunitats generades pels Jocs i de la millor gestió d’un megaesdeveniment.

Els cercles segon i tercer, és a dir, les inversions i l’impacte, són el nucli del llegat d’un megaesdeveniment. En una economia 
global contemporània en la qual la innovació i el coneixement són la clau de la productivitat, la preparació i la celebració d’un 
esdeveniment complex i amb projecció mediàtica propulsa la competitivitat. Així doncs, l’organització i la celebració d’un 
megaesdeveniment afavoreixen d’una manera extraordinària l’economia i la societat creatives.

110405_Mosaic_Olímpic_cat.indd   233 05/05/11   15:41



234

Referències bibliogràfiques
Ajuntament de Barcelona. Barcelona economia: indicadors econòmics de Barcelona i de la regió metropolitana. Barcelona: 
Ajuntament de Barcelona, http://www.bcn.es/publicacions/b_economia/index.htm.

Ajuntament de Barcelona. 1999. Barcelona, 1979-2004: del desenvolupament a la ciutat de qualitat. Barcelona: Ajuntament 
de Barcelona. http://www.bcn.es/expo1979al2004.

Artur Andersen. 1999. Economic Impact Study of the Sydney 2000 Olympic Games. Sydney: University of Tasmania, Centre 
for Regional Economic Analysis.

Athens Organising Committee for the Olympic Games, ATHOC. 2002. Annual Report 2000-2001. Athens: ATHOC 2004. 

Barcelona Holding Olímpico. 1990. Barcelona, la ciutat i el 92. Barcelona: HOLSA.

Beijing Organising Committee for the Olympic Games, BOCOG. 2007. Finance Department, http://en.beijing2008.cn/bo cog/
organization/n214071835.shtml#cw. 

Blake, Adam. 2005. The Economic Impact of the London 2012 Olympics. Nottingham: Christel DeHaan Tourism and Travel 
Re search Institut. TTRI Discussion Paper 2005/5. http://www.nottingham.ac.uk/ttri/discussion/2005_5.pdf. 

Bohigas, Oriol. 1986. Reconstrucción de Barcelona. Madrid: MOPU.

Brunet, Ferran. 1994. Economy of the 1992 Barcelona Olympic Games. Lausanne: International Olympic Committee.

Brunet, Ferran. 1995. Dimensió econòmica i posició estratègica del Poblenou. Barcelona: Institut Municipal d’Urbanisme.

Brunet, Ferran. 1996. Anàlisi econòmica de les actuacions urbanístiques a Ciutat Vella. Barcelona: Procivesa.

Brunet, Ferran. 1997. “The Economic Impacts of the Olympic Games”. A The Centennial President, dirs. Ferran Brunet, 
François Carrard i Jean-Albert Corrand, 1-10. Lausanne: International Olympic Committee.

Brunet, Ferran. 2002. “Anàlisi de l’impacte econòmic dels Jocs Olímpics de Barcelona, 1986-2004”. A Barcelona: l’herència 
dels Jocs (1992-2002), eds. Miquel de Moragas i Miquel Botella, 209-243. Barcelona: Editorial Planeta.

Brunet, Ferran. 2006. An Economic Analysis of the Barcelona’92 Olympic Games: Resources, Financing and Impact. Bel laterra: 
Centre d’Estudis Olímpics (CEO-UAB). http://ceo.uab.cat/2010/docs/wp028_spa.pdf. 

Brunet, Ferran. 2009. “The Economy of the Barcelona Olympic Games”. A Olympic Cities: 2012 and the Remaking of Lon-
don, eds. Gavin Poynter i Iain Macrury, 97-119. Hants: Ashgate. 

Brunet, Ferran i Zuo xinwen. 2009. “The Economy of the Beijing Olympic Games: An Analysis of Prospects and First Im-
pacts”. A Olympic Cities: 2012 and the Remaking of London, eds. Gavin Poynter i Iain Macrury, 163-180. Hants: Ashgate. 

Busquets, Joan. 1992. Barcelona: evolución urbanística de una ciudad compacta. Madrid: Mapfre-América.

Centre for Regional Economic Analysis — Arthur Andersen. 1999. Economic Impact Study of the Sydney 2000 Olympic Ga-
mes. Full Report. [Sydney?]: Arthur Andersen ; [Hobart]: Centre for Regional Economic Analysis, University of Tasmania.

COOB’92. 1993. Memòria Oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada Barcelona 1992. Vol 2 i 3. Barcelona: COOB’92.

Esteban, Juli. 1999. El projecte urbanístic: valorar la perifèria i recuperar el centre. Barcelona: Fundació Bosch i Gimpera. Aula Barcelona.

Anàlisi de l’impacte econòmic dels Jocs Olímpics 
Ferran Brunet

110405_Mosaic_Olímpic_cat.indd   234 05/05/11   15:41



235

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

FedStats. 2007. http://www.fedstats.gov. 

Healey & Baker. 2010. European Cities Monitor, http://www.europeancitiesmonitor.eu/.

Horne, John i Wolfram Manzenreiter, eds. 2006. Sport Mega-Events: Social Scientific Analyses of a Global Phenomenon. 
Hoboken: Wiley-Blackwell.

Humphreys, Jeffrey M. i Michael K. Plummer. 2002. The Economic Impact of Hosting the 1996 Summer Olympics. Georgia: 
Selig Center for Economic Growth, Terry College of Business, Universidad de Georgia — IRE Advisors. http://www.selig.
uga.edu/forecast/olympics 

International Olympic Committee, IOC. 2002. 100 Years of Olympic Marketing Evolution of Olympic Marketing During the 
20th Century, http://www.olympic.org/en/content/The-IOC/Commissions/Marketing/Evolution-of-Marketing/. 

International Olympic Committee, IOC. 2010. Marketing Fact File. Lausanne: IOC. http://multimedia.olympic.org/pdf/
en_report_344.pdf.

International Monetary Fund. 2010. When Sports Help Economies Score. Finance and Development, No. monogràfic (Març). 

Jong-Gie, Kim et al. 1989. Impact of the Seoul Olympic Games on National Development. Seoul: Korea Development Institute.

Marshall, Tim, ed. 2004. Transforming Barcelona. London: Routledge. 

Moragas, Miquel de i Miquel Botella, eds. 1995. Les Claus de l’èxit: impactes socials, esportius, econòmics i comuni catius 
de Barcelona’92. Bellaterra: Centre d’Estudis Olímpics, Universitat Autònoma de Barcelona.

Moragas, Miquel de, Miquel Botella, eds. 2002. Barcelona: l’herència dels Jocs (1992-2002). Barcelona: Centre d’Estudis 
Olímpics (UAB), Ajuntament de Barcelona, Editorial Planeta.

Pareja Eastaway, Montserrat et al. 2007. The City of Marvels? Multiple Endeavours Towards Competitiveness in Barcelona: 
Pathways to Creative and Knowledge-based Regions. Amsterdam: University of Amsterdam, Institute for Metropolitan and 
International Development Studies, ACRE Report 2.2.

Poynter, Gavin i Iain Macrury eds. 2009. Olympic Cities: 2012 and the Remaking of London. Hants, UK: Ashgate

Preuss, Holger. 2004. The Economics of Staging the Olympics: A Comparison of the Games 1972-2008. London: Edwar 
Elgar. 

Pyun, D. Y. 1999. “The Economic Impact of the Seoul Olympic Games”. A Proceedings of the 7th Annual International 
Olympic Academic Post Graduate Seminar. Olympia: International Olympic Academy. 

Rio 2016 Bid. 2009. Rio 2016 Candidate City: dossier de candidature de Rio de Janeiro à l’accueil des Jeux olympiques et 
paralympiques du 2016. Rio de Janeiro: Rio 2016 BID. 

Roldán, Santiago. 1992. Barcelona olímpica: la ciutat renovada. Barcelona: HOLSA.

Samaranch, Juan Antonio. 1992. “Discours d’ouverture par le président du CIO et Pasqual Maragall, Maire de Barcelone, 
président du COOB’92”. Revue olympique 300: 473. 

Thornton, Grant, Torkildsen Barclay i Christel DeHaan Tourism.Travel Research Institute. 2006. Economic Impact Study of 
the London 2012 Olympic Games and Paralympic Games. Final Report. London: East of England Development Agency.

110405_Mosaic_Olímpic_cat.indd   235 05/05/11   15:41




