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Resum / Resumen: Demostro amb tècniques, subjectes promotors, executors i 
opinions de grans protagonistes que la comunicació juga un paper vital per 
l’organització d’un esdeveniment, com el tema és molt ampli, m’he centrat en un estudi 
de casos, les Olimpíades que es van celebrar a Barcelona el 1992; per la seva 
proximitat, per ser més fàcil l'obtenció d'informació i per tenir més a mà persones que 
van participar.  
 
 
Paraules clau / Palabras clave: Tècniques de comunicació i relacions públiques, 
subjectes promotors, subjectes executors, entrevistes, acte de comunicació , Jocs 
olímpics, Barcelona 1992, informació, organització.  
  
  
Abstract: I demonstrate with techniques, subjects, promoters, executors and opinions 
of big protagonists that communication plays a vital role in organizing of a event, as 
the subject is very broad, I have focused on a case study, the Olympics that are 
celebrated in Barcelona in 1992; for its proximity, to be easier to obtain information 
and to have more people who have participated at hand. 
 
  
Keywords: Communication techniques and public ralations, promoters subjects, 
executers subjects, interviwes, act of communication, Olympic Games Barcelona 
1992, information, organization, research.  
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1 INTRODUCCIÓ 
 

Quin paper juga la comunicació en un gran esdeveniment?  
 

Considero que la comunicació és un element importantíssim en l’organització d’un 

gran esdeveniment, és per això que he escollit investigar el paper de la comunicació 

en unes olimpíades, ja que aquestes comporten infinits d’esdeveniments.   

 

Des del meu punt de vista les Olimpíades són pura comunicació i l’esport és una petita 

excusa per crear el major esdeveniment esportiu a escala internacional. La seva 

organització és molt complexa, tant en termes d'estructura organitzativa, nombre 

d'atletes, participants, període de durada de les diferents fases, cobertura mediàtica, 

instal.lacions, com per l'alt impacte que té a tots els nivells; econòmic, polític, social, 

esportiu, i tot això promocionant els valors de l'esperit olímpic. 

 

Em sembla un repte de comunicació impressionant, amb un alt nivell de planificació i, 

al mateix temps, amb capacitat d'improvisació per a resoldre les incidències que, 

inevitablement, apareixen en un projecte que no té possibilitat d'assaig previ, ni 

experiència en què basar-se, doncs cada Olimpíada es desenvolupa en una ciutat 

diferent, en una cultura diferent de l'anterior, i per tant, es necessiten empreses noves, 

personal nou, organització nova.  

 

És per això que vull endinsar-me més en aquest món, l’objectiu principal d’aquest 

treball és investigar el paper que va tenir la comunicació en unes olimpíades 

concretes, en aquest cas les que es van celebrar a Barcelona el 1992, ja que tinc més 

a mà l'obtenció d'informació.  
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2 METODOLOGIA: 
 

Primer de tot en el marc teòric contextualitzaré una mica sense aprofundir, els 

conceptes de comunicació i esdeveniments, per veure realment que les Olimpíades 

no són un simple esdeveniment sinó un conjunt d’esdeveniments amb gran 

complexitat d’organització i comunicació. Tot seguit després de ficar en context la 

comunicació, els esdeveniments i la complexitat d’organitzar uns jocs Olímpics 

passaré a l’estudi de casos esmentat a la introducció, Barcelona 92.   

Documentant-me he decidit començar 13 anys previs als Jocs del 92, ja que és quan 

es va començar a crear la idea, durant aquests anys trobem quatre anys per 

l’avantprojecte dos més per a tota la preparació de la proposta de la ciutat, amb un 

munt d'arguments pels quals escollir Barcelona, sis anys des del moment de la 

nominació fins al dia de la cerimònia d'inauguració, que es duen a terme les fases de 

planificació i organització, els setzè dies de celebració dels Jocs corresponen a la fase 

d'execució, i posteriorment, trobem la fase de tancament i liquidació. Per últim també 

he analitzat tres anys més després dels jocs per veure els resultats. Per tant faré una 

revisió de totes les tècniques de comunicació i relacions públiques empleades des del 

1979 fins al 1995.  

 

Com he dit a la introducció d’aquest treball l’objectiu principal és saber quin paper juga 

la comunicació en grans esdeveniments, com són les Olimpíades, per tal de fer-ho 

em marcaré uns objectius concrets i mesurables per demostrar que tot el que investigo 

és amb un perquè. Els objectius són els següents:  

 

• Investigar tots els subjectes promotors i executors que van participar a 

Barcelona 92’; ja que són claus en la comunicació.  

• Fer una revisió de totes les tècniques empleades en relació a la comunicació i 

a les relacions públiquesà 1979-1995.  

• Quantificar i classificar l’abans, el durant, el després i l’actualitat de les 90 

tècniques de comunicació i relacions públiques del llibre del Manel Palencia. 	 

• Contrastar informació amb l’opinió dels grans protagonistes. 
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3 MARC TEÒRIC: La comunicació en esdeveniments 
 

3.1 Acte de comunicació  
La comunicació és un procés en el qual un emissor comunica un discurs a una 
audiència en una determinada situació, generant un efecte específic. (Aristòtil 384-
322A.C) 
 
Com ja sabem des de ben petits perquè es pugui dur a terme l’acte de comunicació 
necessitem una sèrie d’elements:  
“Emissor: és la persona que emet el missatge prenent la iniciativa de comunicar. 
Receptor: és la persona que rep el missatge, és a dir, a qui va destinat, no 
necessàriament ha de ser-hi present, com succeeix, per exemple, amb la comunicació 
telefònica. Missatge: és el contingut de la comunicació, és a dir, el conjunt d’idees, 
informacions, sensacions o sentiments que es transmeten en comunicar. Codi: és el 
conjunt que conformen el llenguatge, les normes, els símbols, les claus, etc., que 
serveixen per transmetre el missatge. Ha de ser compartit per l’emissor i el receptor 
per tal que la comunicació sigui efectiva. Canal: és la forma a través de la qual s’emet 
el missatge de l’emissor al receptor. Els canals poden ser: Personal, o canal auditiu, 
si l’emissor i el receptor mantenen un tracte directe i personal. Per exemple: una 
conversació amb un amic. Impersonal, o canal gràfic-visual, si no existeix tracte 
personalitzat perquè no hi ha interacció. Per exemple: TV, ràdio, premsa, etc. 
Context: és la situació concreta en què es desenvolupa la comunicació. No és el 
mateix la comunicació en un entorn familiar que davant d’un grup de persones 
desconegudes.”(pàgina 4, Mac Millan Education)  
 
La comunicació és un acte importantíssim en el desenvolupament de la persona i de 
la societat, ja que aporta relacions interpersonals. En l’actualitat la xarxa de 
comunicacions ens permet presenciar en directe esdeveniments que estan succeint 
en qualsevol lloc del món, la comunicació és vital per aconseguir objectius 
organitzacionals, com són els esdeveniments.  

 

3.2 Esdeveniments 
 

L’esdeveniment és un acte públic o privat al qual assisteixen un grup de persones 

amb objectius o motivacions comunes. Aquestes poden ser culturals, socials, 

esportives, comercials, empresarials, solidàries, mediambientals,etc.  

Per tant els esdeveniments són bàsicament, actes de comunicació a través dels quals 

es fa arribar un determinat missatge a un públic concret.  
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Els grans esdeveniments tenen una sèrie de característiques que han de complir per 

considerar-los com a tal.  

 

1. Creativitat 

2. Dinamisme 

3. Serietat 

4. Bona organització  

5. Protocol marcat 

6. Premsa 

7. qualitat  

8. Seguretat  

 

3.3 Com es comuniquen els grans esdeveniments?  
 
El treball de comunicació previ als esdeveniments és la clau per generar expectatives 

i interès, aquest públic al qual et dirigiràs és essencial, l’has de conèixer a la perfecció. 

També és important saber com ho volem fer, és a dir, tenir els objectius molt clars. S 

i fas bé aquest treball, el públic objectiu difondrà les notícies i es mantindran informats 

fins el dia de la seva celebració, tot això a través de boca orella o internet, cosa que 

has d’aconseguir sempre que puguis.  

La clau per garantir l’èxit d’un esdeveniment és la comunicació tant en els mitjans 

digitals com els convencionals, ja que per aconseguir una comunicació 360 no es 

suficient crear una pàpigna web on s’actualitzi tota la informació. També necessitem 

molta dinamització de les xarxes socials, email màrqueting, publicitat en xarxes i 

Google, moltes notes de premsa informatives pels mitjans de comunicació i sobretot 

no es pot deixar de banda facilitar entrevistes per resoldre qualsevol dubte o pregunta.   

Com hem dit el treball de comunicació previ és molt important però no podem deixar 

de banda el durant i el després d’aquests esdeveniments, ja que durant poden sorgir 

preguntes, dubtes o imprevistos que s’hi han de solucionar. El després conté infinites 

tècniques de rememoració, amb videos, fotos, etc amb la finalitat que no s’oblidin i 

recordin l’esdeveniment sempre. També fan reunions per veure resultats i compara’n 

amb altres esdeveniments fets prèviament.  
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3.4 Quins són els grans esdeveniments?  
 
Podem trobar-nos amb múltiples formats: ja siguin festes, celebracions, congressos, 

fires, jornades, conferències, seminaris, exposicions, debats, curses… A continuació 

explicaré els esdeveniments que considero més complexos tant de comunicar com 

d’organitzar.  

 
- Fira: aquest esdeveniment se sol realitzar de forma periòdica amb l’objectiu que les 

empreses d’un mateix sector exposin els seus productes i serveis. És una bona ocasió 
per fer negocis i col·laborar amb especialistes del mateix sector. 

- Exposició: L’objectiu és l'intercanvi d'informació i la generació de negocis, però  al 
ser un públic més especialitzat no es realitzen transaccions en el moment. Podríem 
dir que les exposicions es dirigeixen a un públic més professional, mentre que les fires 
a tothom. 

- Convencions: Les convencions les organitzen les grans empreses amb l’objectiu 
principal de motivar i formar al seu personal. Es poden classificar en convencions, 
seminaris i junta de ventes. 

- Congressos: és una reunió realitzada de forma periòdica en la qual diferents 
membres d'un mateix organisme, professió, es reuneixen per estar al corrent de les 
últimes novetats del sector. Sol durar entre dos i cinc dies i es requereix, depenen de 
la magnitud del congrés, d’entre un i quatre anys per planificar-se. S’ha d’organitzar el 
programa de totes les activitats que es portaran a fi durant el congrés, perquè els 
assistents sàpiguen on i quant dirigir-se segons els temes que més els interessi 
participar. 

 

Al fer aquest repàs de tots els grans esdeveniments, em plantejo un altre pregunta, i 
És: No seran les Olimpíades molt més complexes que aquests esdeveniments? 
Doncs si, la veritat és que les Olimpíades tenen una gran complexitat que a 
continuació explicaré.  
 
 
LA CARTA OLÍMPICA. 
 
Doncs bé les olimpíades estan subjectades per la carta olímpica que és la norma 
reguladora del Moviment Olímpic, que conté els principis fonamentals, les regles i els 
textos d'aplicació adoptats pel Comitè Olímpic Internacional (COI) i fixa les condicions 
per a la celebració dels Jocs Olímpics i la participació en aquests.  
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Objectius carta olímpicaà  

• Fixa i recorda els principis fonamentals i els valors essencials de l'Olimpisme.  

• Es considera com els estatuts del Comitè Olímpic Internacional.  

• Defineix els drets i obligacions del Moviment Olímpic (Comitè Olímpic 

Internacional, Federacions internacionals, Comitè Olímpic Nacional, i Comitè 

Olímpic Organitzador dels Jocs). 

MOVIMENT OLÍMPIC dirigit pel Comitè Olímpic Internacional (COI), té com a objectiu 

contribuir a la construcció d'un món millor i més pacífic, educant la joventut a través 

de l'esport sense discriminacions de cap mena i dins de l'esperit olímpic, que exigeix 

comprensió mútua, esperit d'amistat, solidaritat i joc net. L'activitat del Moviment 

Olímpic, es simbolitza amb cinc anells entrellaçats, és universal i permanent. Abasta 

als cinc continents i aconsegueix el seu punt màxim en la reunió dels atletes de tot el 

món en el gran festival de l'esport que són els Jocs Olímpics. 
comprèn: 
 

• Comitè Olímpic Internacional (COI) 
• Els Comitès Olímpics Nacionals (CON) 
• Les Federacions Internacionals (FI) 
• Els Comitès Organitzadors dels Jocs Olímpics (COJO) 
•  Les associacions nacionals, els clubs i les persones que en formen part, 

especialment els atletes, així com els jutges / àrbitres, els entrenadors i altre 
personal tècnic de l'esport. 

 
 
 
 
 

Moviment	Olimpic	

Comite	olimpic	
internacional

COI

Comites	olimpics	
nacionals	
CON

Federacións	
internacionals	

FI

Comites	
organitzadors	de	JJOO

COJO	
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Comitè Olímpic Internacional- COI El Comitè Olímpic Internacional (COI) té la seva 
seu a Lausana (Suïssa), i va ser creat el 23 de juny de 1894 per Pierre de Coubertin, 
a París per tal de reviure els antics jocs olímpics grecs. La missió del COI consisteix 
a dirigir el Moviment Olímpic d'acord amb la Carta Olímpica.  
 

- Membres: El COI compta entre els seus membres amb atletes en actiu, 
presidents o dirigents al més alt nivell de les Federacions Internacionals, 
d'organitzacions reconegudes pel COI i dels Comitès Olímpics Nacionals. El 
nombre de membres del COI no pot excedir de 115. El COI recluta i elegeix els 
seus membres entre les persones que jutja com qualificades. 

 
Comitès Olímpics Nacionals- CON El Comitè Olímpic Espanyol, creat el 1912, és una 
associació privada, que es regeix pels seus propis estatuts i reglaments, d'acord amb 
els principis i normes del Comitè Olímpic Internacional, que és l'entitat de tutela i 
control de les seves activitats.  
 

- Membres: Els membres del COI al seu país, totes les federacions nacionals 
afiliades a les FI que regeixen els esports inclosos en el programa dels Jocs 
Olímpics, atletes en actiu o en situació de retir que hagin participat en els Jocs 
Olímpics. També, però sense dret a vot: federacions nacionals afiliades a les 
FI reconegudes pel CIO i els esports no figurin en el programa dels Jocs 
Olímpics; grups multiesportius; i altres organitzacions amb vocació esportiva. 

 
Federacions Internacionals Esportives -Fi Són organitzacions internacionals no 
governamentals que administren un o diversos esports en el pla mundial i que abasten 
organitzacions rectores d'aquests esports en el pla nacional. Per a cada esport que 
forma part dels Jocs Olímpics existeix una Federació Internacional. Aquestes FI 
treballen per assegurar que els seus esports es desenvolupen d'acord amb la Carta 
Olímpica i l'esperit olímpic. Són expertes en el seu esport en particular.  
 
Comitè Organitzador de Jocs Olímpics- COJO L'organització dels Jocs Olímpics és 
confiada pel COI al CON del país de la seu de la ciutat, així com a la pròpia seu de la 
ciutat. Amb aquesta finalitat, el CON serà responsable de la constitució d'un Comitè 
Organitzador Jocs Olímpics que, des del moment de la seva formació, ha de retre 
comptes directament a la comissió executiva del CIO. Per a la planificació i execució 
dels Jocs es va crear el COOB'92 (Comitè Organitzador Olímpic Barcelona 92). 
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4 Estudi de casos Barcelona'92 
 

 
 

“A LA VILLE DE BARCELONA” 
Juan Antonio Samaranch, 17 d’octubre de 1986 

 
 
 
 
 
 
L’objectiu d’aquest treball és investigar el paper que juga la comunicació en un gran 
esdeveniment com són les Olimpíades de Barcelona ‘92, per fer-ho investigaré la 
quantitat de subjectes promotors i executors van participar, desenvoluparé un resum 
de com es va organitzar el COOB’ 92 amb totes les tècniques comunicatives delimitat 
per dates i quantificaré a mode de resum les 90 tècniques de comunicació i relacions 
públiques del llibre del meu tutor; Manel Palencia, per concloure extraure i contrastaré 
informació d’entrevistes dels grans protagonistes de comunicació.  
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4.1 SUBJECTES PROMOTORS I EXECUTORS 
Tal com ens explica el Manel Palencia en el seu llibre (90 técniques de relacions 

públiques. Manual de comunicación corporativa) els subjectes, que intervenen en les 

relación públiques són els següents:  

o Subjectes promotors (SP)- és el client i aquest pot ser:  
 

- Una persona física, un actor, un esportista d’elit, un milionari... 
- Una persona Jurídica: Una empresa en forma de societat limitada, anònima 

o cooperativa o  una organització no lucrativa (ONL) en forma de fundació o 
associació, o de partit polític, patronal, sindicat. 

- Les entitats Públiques: Ajuntaments, ministeris, conselleries.  
- Entitats mixtes públiques-privades: com les corporacions o consorcis.  

 
o Subjectes executors 

Per una altre banda, les relacions públiques és porten a fi, és a dir s’executen 
amb especialistes de la matèria, contractats i per encèrrec dels SP, aquests 
són els subjectes executors SE. 1 
 

 
A les Olimpíades de Barcelona 92 van intervenir un munt de subjectes, el comitè 

organitzador de les Olimpíades de Barcelona (COOB 92’) va neixer el 1987 i tenia la 

seva seu central a Barcelona, es va constituir com un consorci d'ens públics i privats 

sense ànim de lucre: Ajuntament de Barcelona + Comitè Olímpic Espanyol + 

Administració de l'Estat + Generalitat Catalunya. El projecte comptava amb unanimitat 

institucional i gran entusiasme social. 

 

Organització i funcions COOB 92’ 
 
1. Assemblea General. Òrgan responsable i integrat pels representants de les 

institucions implicades en la celebració dels Jocs. 

2. Comitè Executiu. Era l'òrgan de direcció. Les competències que tenien eren:  

aprovar el pressupost global de l'organització dels Jocs; aprovar els informes que es 

presenten al COI; aprovar el pla definitiu de les instal·lacions de competició, aprovar 

                                                
1 Palencia Lefler Ors, M. (2008). 90 técnicas de las relaciones públicas. Manual de 
comunicación corporativa.  
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el programa d'activitats de la cerimònia d'inauguració; escollir el símbol, el logotip i la 

mascota a partir d'un concurs; designar càrrecs executius i realitzar l'organigrama. 

3. Comissió Permanent. El comitè executiu delegava en la comissió permanent les 

competències que permetien el funcionament del COOB. 

4. Conseller delegat. Les seves funcions es concentraven en la definició de les grans 

estratègies d'acció, en les relacions amb el COI, en la direcció del seu equip i el control 

directe sobre la comissió de seguretat i sobre la comissió de Ràdio-TV. Aquest càrrec 

va recaure sobre Josep Miquel Abad. 

Per millorar l'organització dels Jocs Olímpics i fer més fàcil l'entesa entre el COI, el 

COJO, les FI i els CON, es va nomenar una Comissió de Coordinació dels Jocs 

Olímpics tenia com a missió gestionar i harmonitzar les relacions de treball de totes 

aquestes parts. La comissió de coordinació incloïa a representants del COI, de les FI, 

dels CON i dels atletes 

 

Dintre del COOB ’92 tenim, els òrgans de govern, un munt d’empleats I la direcció de 

les unitats territorials. Tots aquests més els noms de la delegació Oficial a Lausana 

els trobem a l’annex 1.  

A part de subjectes promotors i executors també van participar un munt de socis 

col·laboradors, patrocinadors mundials, proveïdors,llicenciataris i col·laboradors 

d’olimpíada cultural S.A. Aquests llistats els trobareu a l’annex 2.  
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4.2 FASES I TÈCNIQUES 
Per començar i situar-vos he fet un resum de la cronologia que seguiré.   

ABANS DELS JOCS 

1. Etapa d’avantprojecte i dossier de candidatura.  

o Des de 1979 al 1984 Avantprojecte. 

o Des de 1985 al 1986 Propostes, arguments per a triar la ciutat, dossier 

de Candidatura.   

o El 1986 Barcelona va ser escollida com a ciutat organitzadora dels jocs 

de la XXV Olimpíada. 

2. Etapa de planificació/organització 

o Des de octubre de 1986 a finals de 1990. És la fase de planificació i de 

construcció de totes les instal·lacions. 

o Des de l'octubre-1990 fins a setembre-1991. És la fase d'organització i 

proves, per tal de fer possible l'aprenentatge i la rectificació d'errors. 

o Des de l'octubre-1991 fins Juliol-1992. És la fase d'implementació de les 

operacions. Canvi d'organització funcional a organització lineal. 

Condicionament de les instal·lacions. 

DURANT ELS JOCS  

3. Etapa d’execució 

o 16 dies  

DESPRÈS DELS JOCS  

4. Etapa de resultats   

o 1992-1995 Valoracions-Resultats   
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ABANS DELS JOCS 

4.2.1 Etapa d’avantprojecte i dossier de candidatura:1979-1986 
 

o Des de 1979 al 1984 l’Avantprojecte de Candidatura.  

Durant tots aquests anys van haver-hi estudis i propostes amb l’objectiu principal 
d’elaborar l'Avantprojecte de Candidatura. L'Avantprojecte proposava els llocs on es 
podien celebrar les competicions i explicava com serien els Jocs Olímpics de 
Barcelona. Es tractava de definir el que fins aleshores havien estat idees al paper. Un 
equip d’especialistes va perfilar les següents qüestions importantíssimes:  

o Necessitats esportives 
o Tecnològiques 
o Adequació urbanística 
o Allotjament 
o Planificació financera. 

 
 

A partir de la meva investigació annexada al treball he elaborat aquesta taula 
resum.  

 
 

 
TÈCNIQUES 

 
1979 

 
1980 

 
1981 

 
1982 

 
1983 

 
1984 

 
Llibre 

  X X  X 

 
Exposició 

    X X 

 
Fulleto 

    X  

 
Reunions 

 

  X X X X 

 
Audio-visual 

     X 

 
Informes 

   X   

 
Bulletins 

    X  

 
Patrocini 

     X 

 
Viatges 

 

     X 
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Exposició 

     X 

 
Cartells 

   X   

 
Estudis 

  X X  X 

 
Actes 

  X X X X 

 
Premsa esportiva 

   X   

 
Concurs 

   X   

 
Signatura de  

convenis 

   X   

 
Logotip 

     X 

 
Catàleg 

     X 

 
Seminari 

     X 
 

Conferencia de 
premsa 

 X     

Comunicat de 
premsa escrit 

   X   

 
 

o Des de 1985 al 1986 Propostes, arguments per a triar la ciutat i el 

dossier de candidatura.  

“L’any 1985  va  ser un any clau en la consolidació no solament  d’una idea i un 
projecte, sinó també de l’entorn institucional i social que els acabaria fent realitat” 
(Cuyas, 1992, Vol.I: 249) 
 
En aquests anys vull destacar la tècnica del Lobbisme que evidentment no puc trobar 
directament informació com a tal, però llegint entrevistes i llibres he pogut confirmar 
que el Lobbisme va a ajudar al fet que Barcelona fos la ciutat elegida pels jocs del 92. 
 
“Podria guanyar avui una proposta olímpica com la de Barcelona? 
 
Josep Miquel abad respon que “Per condicions tècniques intrínseques i per la qualitat 
del projecte de candidatura, sí. Però sense Joan Antoni Samaranch, rotundament no. 
Barcelona va guanyar perquè es va donar la circumstància històrica, quasi astral, de 
reunir una proposta excel.lent i un president del COI de casa. La influència de 
Samaranch no hagués pogut compensar un mal projecte tècnic nostre, però sense ell 
a la presidència haguéssim tingut poc o res a fer” 
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“Según El país Olímpico de 25-7-92 los promotores de la candidatura lograron ver un 
promedio de siete veces a cada uno de los miembros del COI. Se realizaron viajes a 
87 países. Setenta y dos miembros del COI viajaron invitados a Barccelona. 
LEOPOLDO ROLDES dio 69 cenas íntimas en su casa, siempre con un miembro del 
COI en la mesa. Esa relacion personal con los miembros del COI, viajes y regalos 
costó casi 400 millones de pesetas. En aquellos días, una fuente olímpica no 
identificada pero fiable hasta el momento, comunició a Rodés que los juegos estaban 
seguros si se ofrecia una cierta cantidad de dinero a una quincena de miembros del 
COI. Roldés explico el asunto a Maragall, alcalde de Barcelona. Éste sentenció con 
un espeso y determinante silencio. Para evitar abusos, el COI ha fijado recientemente 
un limite de 200 S, unas 20.000 ptas, a los “regalos”que los miembros pueden recibir 
de las ciudades que compitan para la obtención de futuras ediciones de los juegos.“2 
 
També vull destacar d’aquests anys el Dossier de candidatura, i la idea de la 
maquetació anomenada caixa Màgica que va facilitar l’accesibilitat i classificació de 
la informació.  
 

El dossier de candidatura és el compromís 
formal d'una ciutat que s'ofereix a ser seu 
olímpica.  
El conjunt definitiu del Dossier de Candidatura 
de Barcelona estava integrat per sis volums i 
altres elements complementaris.  

1. Sol·licitud de candidatura al Comitè Olímpic 
Internacional per a la celebració a Barcelona 
dels Jocs de la XXVa Olimpíada.  

2. Requisits mínims que asseguraven la 
cobertura escrita, fotogràfica i electrònica dels 
Jocs per a la premsa, la radio i la televisió.  

3-4-5-6: contenien el programa esportiu dels 
Jocs del 1992 i les respostes a les preguntes 
de les federacions internacionals sobre cada 
un dels esports olímpics previstos en el 
programa oficial.  

“L'elaboració del Dossier de Candidatura va comportar un treball de selecció entre 
més de 100 projectes previs, unes 3.000 fotografies, 2.000 plànols i 150 gràfics. A 
més, es van enregistrar 50 hores en àudio i vídeo. En conjunt, l'elaboració del Dossier 
va comportar unes 500.000 hores de treball durant quatre anys i la col·laboració d'uns 
750 professionals de diverses disciplines.” 3 

                                                
2 Introducción de Juan Antonio Samaranch Pere Escorsa Ramon Maspons 
Objetico: medallas olímpicas. Alianza Editorial.  
 
3 (Memòria Oficial dels jocs de la XXVa Olimpiada Barcelona 1992, pag 269 punt 
3.6; El dossier de candidatura,) 
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o Al 1986 Barcelona va ser escollida com a ciutat organitzadora dels jocs 

de la XXV Olimpíada. 

El 17 d’octubre de 1986 Joan Antoni Samaranch va proclamar, durant la 99ª Sessió 
del COI a Lausana, la nominació de Barcelona com a seu de la XXVa Olimpíada de 
l’era moderna.  

L’estratègia final de la candidatura va estar orientada a la nominació a través 
d’una campanya de relacions públiques al voltant de la ciutat suïssa, amb una forta 
presència institucional en fires i exposicions, per tal de crear-hi un ambient propici. En 
aquest sentit va destacar l’elaboració d’un mapa d’Europa on s’il·luminaven totes les 
ciutats olímpiques, repartides arreu del continent, i on visualment hi havia un 
desequilibri pel que fa a Espanya, ja que allà mai s’hi havien celebrat uns Jocs 
Olímpics i, per tant, quedava a les fosques. 

Resultats de la nominació, en nombre de vots: 
 
1ª ronda: Barcelona (29), París (19), Belgrad (13), Brisbane (11), Birmingham (8), 
Amsterdam (5, eliminat) 
2ª ronda: Barcelona (37), París (20), Belgrad (11), Brisbane (9), Birmingham (8, 
eliminat) 
3ª ronda: Barcelona (47, nominació), París (23), Brisbane (10), Belgrad (5) 
 
 
TÈCNIQUES  
 

 
TÈCNIQUES  

 
1985 

 
1986 

 

Lobbisme 

X X 

 

 Argumentaris 

X X 

 

Viatges 

X X 

 

Reunions  

X X 

 

Signatura de 

Convenis  

X X 
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Entrevistes 

X  

 

Cartas 

X  

 

Visitas  

X X 

 

Informe 

X  

 

Seminari 

X  

 

Promocions 

X  

 

Dossier candidatura 

 X 

 

Revistas 

 X 

 

Guia 

 X 

 

Llibre 

 X 

 

Aprovacions /adors 

 X 

 

Exposicions 

X X 

 

Congresos 

 X 

 

Material gràfic  

institucional 

X  

 

Concert 

 X 

 

Esdeveniments 

X X 
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4.2.2 Etapa de planificació/organització: 1986-1992 4 
 

o Des de octubre de 1986 a finals de 1990.  

És la fase de planificació i de construcció de totes les instal·lacions. Es defineixen els 

tres instruments de previsió: 

- Pla Pressupostari 

- Pla Director 

- Pla de Recursos Humans. 

-Es creen dues empreses independents: OCSA i RTO 

 

Pla Pressupostari 
 
Per finançar aquest gran esdeveniment, hi ha tres models: el públic, el privat, i la 

barreja entre tots dos. Barcelona va optar per aquest últim, el finançament mixt. 

És un model que està bàsicament orientat a utilitzar el gran esdeveniment com un 

mecanisme de remodelació urbana integral, tant en la millora de les infraestructures 

com de la imatge nacional i internacional de la ciutat. 

A Barcelona es va complir el pressupost previst. Es va fer una inversió de 6.884.000 

d'euros, dividits en 2.727.000 de despesa pública i 4.157.000 d'euros de despesa 

privada (repartit entre la inversió privada, els drets televisius i el taquillatge). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Volum III- L’Organització. Memòria Oficial dels jocs de la XXVa Olimpíada 
Barcelona 1992 
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Pla Director 
El pla director definia les línies bàsiques a seguir, era la guia que incloïa totes les 

tasques que el COOB havia de fer en cada moment, era l'instrument en el qual es 

basava la direcció per controlar el compliment dels objectius. 

Recollia tots els projectes que havia de portar a terme el COOB. Aquests projectes 

(315 en total), al principi eren funcionals i estaven assignats a divisions (s'ocupaven 

de la preparació de les activitats dels seus àmbits corresponents: construcció, 

tecnologia, premsa, esport, comercial ...). Com ja veurem, durant els 5 últims mesos, 

i per experiències olímpiques anteriors, aquests projectes funcionals van canviar a ser 

unitats operatives (instal·lacions esportives, vila ... .62 en total) descentralitzades, 

dotades d'autonomia, recursos i autoritat. 

 

El Pla Director era revisable cada sis mesos i quinzenal a partir de gener 1992. Es 

feia balanç dels objectius aconseguits en el període anterior i es feia servir per 

reestructurar i ajustar els projectes i els programes a la situació del moment. A cada 

Pla Director hi havia un capítol destinat a recollir els FITES que eren els fets 

remarcables que han de passar perquè el projecte arribi a bon fi. S'analitzaven les 

fites significatius que s'havien aconseguit en el semestre anterior i els previstos per al 

següent semestre. 

 

Pla de Recursos Humans 
 
En un inici la contractació es va externalitzar, però finalment es va crear un equip dins 

del COOB'92 que va arribar a ser de 15 professionals dedicats a les tasques de gestió 

de personal. En total es va arribar a un total de 1.078 treballadors a finals de 1991, 

xifra que va anar augmentant fins als 5.956 contractats durant els 6 mesos i mig abans 

dels Jocs. Es va configurar una plantilla majoritàriament jove, que també va poder 

gaudir d'una sèrie de "beneficis socials" que anaven des de la formació en idiomes i 

ofimàtica, com l'accés a la compra d'entrades i productes de les empreses 

d'esponsorització a preus reduïts. Els processos de selecció i formació d'aquests 

recursos humans van sumar un cost d'uns 3.950.000 d'euros i des de 1989 fins a la 

liquidació posterior als Jocs, el pressupost destinat a personal sumar uns 629 milions 

d'euros. Un dels reptes principals de l'equip de recursos humans va ser la coordinació 
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amb el treball no remunerat dels voluntaris, i per facilitar aquest objectiu es va crear 

la unitat Equip'92, que va servir de pont entre tots dos col·lectius. 

Com hem dit, es va prendre l'encertada decisió de crear dues empreses organitzatives 

específiques per a l'olimpíada de Barcelona: 

 

1. OCSA (Olimpíada Cultural SA), per gestionar específicament el programa cultural, 

artístic i científic. 

2. RTO'92 (Ràdio Televisió Olímpica), per produir el senyal internacional de ràdio i 

televisió. Per primera vegada en la història d'uns Jocs Olímpics es va crear un 

organisme autònom al si del Comitè Organitzador. 

 

Ràdio Televisió Olímpica- RTO 
 
El màxim responsable va ser Manuel Romero Canela, enginyer espanyol amb gran 

experiència, ja que va organitzar la cobertura internacional dels Jocs de Los Angeles 

el 1984. Segons Romero, “Los Juegos no serían lo que son, el gran espectáculo 

mundial, sin la televisión, no solo por la repercusión que le dan, sino también 

económicamente, por lo que generan los derechos deportivos” 

La funció principal de RTO'92 era la producció del senyal internacional de ràdio i 

televisió i a més era responsable del transport dels senyals internacionals des de les 

seus i de la distribució als radiodifusors al Centre Internacional de Ràdio i Televisió 

(CIRTV). També era responsable d'atendre les necessitats de la premsa, la ràdio i la 

televisió al recinte firal de Montjuïc. En total ocupaven una extensió de gairebé 

100.000 metres quadrats. A més, cada àrea esportiva es va equipar amb un centre 

específic perquè periodistes i professionals dels mitjans desenvoluparan la cobertura 

dels Jocs. En concret, RTO'92 va concedir acreditacions a 140 ràdios i televisions, el 

que va implicar 1.500 posicions de comentarista, una xifra que gairebé duplicava la 

dels Jocs anteriors. Per primera vegada és retransmetrien en directe tots els esports. 

Pel bon funcionament es van necessitar més de 3.000 professionals; 800 dels quals 

eren de TVE, 100 de TV-3, 600 de la UER, i 1.500 contractats per la RTO'92. 

Els drets de televisió van ser una de les principals fonts de finançament de la XXV 

Olimpíada, juntament amb el patrocini. Amb aquest objectiu, el COOB'92 es va 

encarregar de garantir la correcta distribució del senyal internacional en totes les 
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cadenes compradores dels drets, així com de proveir la infraestructura necessària per 

als professionals encarregats de la cobertura comunicativa dels Jocs. 

És interessant saber que el 2001 el COI va crear l'Olympic Broadcasting Services 

(OBS), per gestionar les imatges dels Jocs Olímpics que facilita als canals 

compradors dels drets a tot el món. És una empresa suïssa que té la seu central a 

Madrid, dirigida des de la seva creació per Manuel Romero Canela, hi treballen prop 

de 200 persones fixes de totes les nacionalitats. Aquest nombre augmenta a mesura 

que s'acosta la data de realització de l'Olimpíada. Molts d'ells es traslladen a la seu 

dels Jocs. L'avantatge d'aquest organisme és que no cal partir de zero en cada 

Olimpíada, com dèiem, gran part de l'equip es trasllada a la nova seu olímpica i 

desenvolupa el projecte amb tota la infraestructura propietat de OBS. 

 
TECNIQUES  
 

 
1987 

 
1988 

 
1989 

 
1990 

 
Homenatge 

X   X 

 
Signatura de convenis 

X X X X 

 
Reunió 

X X X X 

 
Visita 

X X X X 

 
Exposició 

X X X X 

 
Viatge 

X X X X 

 
Informe 

X X X  

 
Butlleti 
 

 X   

 
Festival de música 

 X   

 
Audiovisual 

  X  

 
Conferencies 

  X X 

 
Seminari 

  X X 

 
Festival 

 X X X 

 
Certamen 
 

  X  
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Signatura de contracte 

 X X X 

 
Conferencia 

    

 
Portes obertes 

  X X 

 
Aprovacions/acords 

X X X X 

 
Actes/esdeveniments 

X X X X 

 
Presentació 

 X X X 

 
Concurs 

X    

 
Signatura de programes 

 X X  

 
Inauguració 

  X X 

 
1 pedra 

  X X 

 
Entrevista 

   X 

 
Pla Marketing 

   X 

 
Pla director 

   X 

 
Ajudes i beques 

   X 

 

o Des de l'octubre-1990 fins a setembre-1991. 

 És la fase d'organització i proves, per tal de fer possible l'aprenentatge i la rectificació 

d'errors. 

Signatura de contractes amb proveïdors. 

-Proves pilot. 

Es van signar molts contractes de servei per col·laborar en els Jocs: autocars, 

empreses d'alimentació, serveis logístics, serveis de seguretat, proveïdors de 

materials per al condicionament de les instal·lacions ... 

Es va realitzar la prova pilot, entre el 16 de juliol i el 5 d'agost de 1991, consistent en 

què 20 unitats de competició van acollir proves de 18 esports, va ser un assaig a petita 

escala per tota l'organització del COOB incloent les empreses col·laboradores i 6500 

voluntaris. Es van posar a prova les unitats territorials, els centres de suport i el centre 
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principal d'operacions, i també les relacions entre totes elles. Entraven en joc 

projectes com els d'acreditacions, transport, allotjament, etc .. 

La fase de proves va servir per assajar l'organització de les competicions, l'assistència 

sanitària, la tecnologia, els serveis a la premsa, i també per 

contrastar les previsions, perquè les divisions comprovessin l'eficàcia dels seus 

projectes. Al final de la prova pilot es va revisar el Pla Director i es van modificar tres 

coses: anticipar el condicionament definitiu de les instal·lacions per ajustar el 

funcionament dels sistemes tecnològics; potenciar la territorialització de l'organització 

perquè els equips humans de les unitats tinguessin temps de cohesionar-se i 

preparar-; establir amb exactitud l'àmbit d'actuació de cada unitat de suport. 

També cal destacar la capacitat d'improvisaci,  ja que es van readaptar espais, es van 

captar voluntaris a última hora, es van ajustar controls interns, es van trobar formes 

específiques de motivar el personal i de relacionar-se amb les autoritats locals. 

 

TÈCNIQUES 
 

 
TECNIQUES  
 

 
1990 

 
1991 

 
Signatura de convenis 

X X 

 
Signatura de programes 
 

X  

 
Signatura de contractes 

X X 

 
Reunió 

X X 

 
Visita 

X X 

 
Exposició 

X X 

 
Viatge 

X X 

 
Informe 

X  

 
Seminari 

X X 

 
Aprovacions/acords 
 

X  
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Actes/esdeveniments 

X  

 
Presentació 

X  

 
Inauguració 

X X 

 
Inauguració exposició 

X X 

 
1 pedra 

X X 

 
Pla alimentació 

X  

 
Ajudes/beques 

X X 

 
Formació de voluntaris 

X  

 
Jornades informatives 

X  

 
Regals 

X  

 
Cerimonias 

X X 

 
Compareixença 

X X 

 
Presentació als mitjans 

X X 

 

o Des de l'octubre-1991 fins Juliol-1992.  

És la fase d'implementació de les operacions. Canvi d'organització funcional a 

organització lineal. Condicionament de les instal·lacions. 
Fase d'implementació de les operacions. 

- Reorganització de l'organigrama 

- Descentralització. Pla territorial d'operacions. 

- Creació centre principal d'operacions 

- Condicionament de les instal·lacions 

Coincidint amb l'última revisió del Pla Director, es va canviar l'enfocament 

d'organització, es va descentralitzar. Els projectes ja no es definien per programes 

sinó per unitats territorials (43 unitats), i el seguiment era quinzenal. Però el control 

de gestió es feia setmanalment des del Comitè de Direcció (conseller delegat i els tres 

directors generals). 

Es va elaborar el Pla Normatiu d'Operacions (PNO) que definia els models 

d'organització per a les unitats de competició, entrenament i allotjament i les relacions 
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amb els centres de suport. A partir del PNO es va redactar el Pla Territorial 

d'Operacions (PTO). 

Es van nomenar als directors d'unitats, als directors esportius i els directors adjunts 

de les 43 unitats de competició i de les unitats de suport i de servei. 

 

 
TÈCNIQUES  
 

 
1991 

 
1992 

 
Presentacio llibre 

 X 

 
Presentació logotip 

 X 

 
Signatura de convenis 

X X 

 
Signatura de programes 

  

 
Signatura de contractes 
 

X X 

Reunió X X 
 
Visita 

X X 

 
Exposició 

X X 

 
Viatge 

X  

 
Informe 

X X 

 
Meeting 

X  

 
Cerimònia 

 X 

 
Seminari 

X  

 
Presentació 

X  

 
Inauguració centres,  
instal·lacions 

X X 

 
Inauguració exposició 

X X 

 
1 pedra 

X  

 
Jornades informatives 
 

X  
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Festival de música 

X  

 
Festival de dança  

X  

 
Jornades informatives 

 X 

 
Portes obertes 

 X 

 
Concert 

 X 

 
Homenatges/premis 

 X 

 
Compareixença 

 X 

 

DURANT ELS JOCS  

4.2.3 Etapa d’execució: 16 dies  
 
La inauguracio i clausura dels jocs van reflexar, en tot moment la filosofia de la cita 
Olímpica.  
 
Cerimònia Inauguració 
 
La cerimòni d’inauguració es va iniciar amb una gran coreografia, van participar més 
de 800 persones vestides de colors molt vius i estaba inspirada en les tradicionals 
floresteries de la Rambla.  
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Després el ram de flors es va dispersar i va començar a formar la paraula "hola". Les 
65.000 persones del públic van cridar tres vegades "ihola! Hola! ihola! " 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Altres coses que calen destacar de la cerimònia d’inaguració són:  
• El gest d’ulls, que van crear com emblema.  
• L’himne de Catalunya els segadors i l’himne d’Espanya.  
• El Logotip dels jocs.  
• La gran sardana titulada Benvinguts, amb música de Joan Lluís Moraleda i lletra de 

Lluís Serrahima que va culminar amb la formació dels cinc anells olímpics. 
• “La bailadora de flamenco Cristina Hoyos” vestida de vermell a grupas d’un esbelt 

caball negre.  
• Un retaule de personatges, dissenyats per Javier Mariscal, al·legòrics de la pintura i 

la cultura espanyoles, que van aparèixer a l'escenari mentre ressonava la música 
dels tambors i les bandes.  

• El grup de teatre La fura dels Baus van escenificar la legendaria creació de 
Barcelona per Hercules triunfador en els primers jocs Olimpics que inicia l’aventura 
humana, sota la protecció del sol.  

• La música del japonés Ryuichi Sakamoto, que també va dirigir l'orquestra, inspirada 
en el mar Mediterrani.  

• La fantástica nau que solca el mar, amb dificultats 
• Desfilada esportistes, ordre alfabetic establert pel protocol del COI.  
• Parlaments: Presindent del COOB’92 i l’alcalde de Barcelona Pasqual Maragall.  

El seu discurs de benvinguda, combinant els quatre idiomes oficials  
“Tinc l'honor de saludar i de donar la benvinguda a Barcelona a tots, als que són 
aquí i als milers de milions que ens veuen o que ens escolten a tot el món " 
President del COI, Juan Antonio Samaranch també va fer el seu parlament i acte 
seguit el rei d’espanya Juan Carlos I va declara la inauguració dels jocs de la XXV 
Olimpíada.  

• L’arquer i esportiste Paralímpic Antonio Rebollo llença la fecha per encendre el 
pebeter.  

• Bandera Olimpica 
• Els Castellers 
• Opera 
• Himne d’Europa.  
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Esdeveniments:  
 
Atletisme(43) Bàdminton(4) Bàsquet(1) Boxa(12) Ciclisme(10) Esgrima(8) Futbol(1) 
Gimnàstica(15) Halterofília(10) Handbol(2) Hípica(6) Hoquei sobre herba(2) Judo(14) 
Lluita(20) Natació(31) Natació sincronitzada(2) Pentatló modern (2) Piragüisme (16) 
Rem (14) Salts (4) Tennis(4) Tennis taula (4) Tir (13) Tir amb arc (4)  Vela (10) 
Waterpolo (1) demostració: Hoquei sobre patins(1) Pilota basca(10) Taekwondo (16) 
 
Look ciutat: 
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Cerimònia Clausura 
 
Va oferir elelments d’una gran espectacularitat:  

• El grup del teatre, Els comediants, va representar una festa de foc i color, en 

la que va destacar la dança de les estrelles i els planetas.  

• Tres integrants del grup de teatre català El Tricicle Van fer la seva aparició a 

l'Estadi vestits d'atletes, fent ostentosos signes de victòria i saludant 

anticipadament al públic. 

• Carrera  

• Ball dels cavalls  

• El foc fatuo, el moviment de les flames del floc.  

• La segona part de la cerimònia de clausura es va iniciar amb la salutació als 

esportistes i la desfilada de les banderes dels països participants, que es van 

anar col·locant al voltant de l'escenari.Una representació dels més de 15.000 

esportistes i oficials que havien participat en els Jocs Olímpics de Barcelona'92 

es va situar en les grades laterals de l'Estadi, al costat del públic. 

• Discursos protocolaris: president del COOB’ 92, Agraïments, President del 

COI.  

• Relleu de la bandera.  

• Flama Olimpíca s’apaga.  

• Adeu del COBI  

 

 

 

 

 

 

 

 

En l’anexe numero 5 podem trobar els Patrocinadors de les ceromònies 
d’inauguració i clausura: 
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TÈCNIQUES 

 
1992 

 
Cerimònia 

d’inauguració 

 
X 

 
Presentació segells 

 
X 

 
Esdeveniments 

 
X 

 
Gala premis 

 

 
X 

 
Inauguració exposició  
 

  
X 

 
Cerimònia de clausura 

 
X 

 
 
 

DESPRES DELS JOCS  

4.2.4 Etapa de resultats : 1992-1995  
Durant aquets anys van haver reunions per veure els resultats dels jocs, el balanç era 

molt positiu.  

 

 
TÈCNIQUES 

 
1992 

 
1993 

  
1994 

 
1995 

 
REUNIÓ 

 
X 

 
X 

 
 

 
 

 
ENTREVISTA 

   
X 

 

 
PRESENTACIÓ 

  
X 

  

 
CERIMÒNIA 

CLAUSURA JOCS 
PARALÍMPICS: 

 
X 
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Una vegada he fet una revisió de la quantitat de tècniques de relacions públiques 
empleades durant tots aquests anys per fer les Olimpíades de Barcelona 92 he volgut 
quantificar a mode de resum aquest quadre de les 90 tècniques de comunicació i 
relacions públiques del llibre del Manel Palencia.  
 
90 TECNIQUES DE COMUNICACIÓ Y RELACIONS PÚBLIQUES.  
De les 90 tecniques cuantes es van utilitzar i cuan, abans, durant ,després dels jocs 
o a l’actualitat?  
 

 
GRUP 1. 

S’adreça al 
client com 

individu 
 

 
ABANS 

1979-1992 

 
DURANT 
16 DIES  

 
DESPRÉS 
1992-1995 

 
De 1979 
fins 
l’actualitat.   

● Redacció de 
cartes, 
discursos, 
articles 
d'opinió, 
memoràndums 
i directives. 
 

X X X X 

● Formació de 
portaveus.  
 
 

    

● Formació 
dels líders.  
 

    

● Presentació 
pública: 
conferència, 
discurs davant 
diferents 
auditoris.  
 

X X X X 

● Presentació 
pública: 
entrevista 
davant els 
mitjans de 
comunicació.  

X X X X 
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• Formació de Portaveus considero que si que hi va haver persones que 
van ser els portaveus de tota la comunicació però aquestes persones 
no tenien cap formació de coaching, porquè encara no existia aquest 
terme .Tampoc es va crear una oficina exclusivement d'oradors / 
porateveus. Dins el COOB si que havia persones que estudiaven el 
vestuari, escenografia, so, llums, moviment, perquè tot sortís bé. 

• El mateix amb la formació dels Liders. 
 
 
 

GRUP 2. 
Es dirigeixen 
als mitjans de 
comunicació 

 

 
ABANS 

1979-1992 

 
DURANT 
16 DIES 

 
DESPRÉS 
1992-1995 

 
De 1979 

fins 
l’actualitat.   

● Comunicat 
de premsa 
escrit  

X X X X 

● Comunicat 
de premsa 
audiovisual  

X X X X 

● Dossier de 
premsa  

X X X X 

● Conferència 
de premsa  

X X X X 

● Sala de 
premsa online  

   X 

0 1 2 3 4 5

ACTUALITAT

DESRPÉS

DURANT

ABANS

TÈCNIQUES	DE	RELACIONS	PÚBLIQUES

GRUP	1:	S'ADREÇA	AL	CLIENT	COM	
INDIVIDU
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● Relació 
informativa 
lúdica amb 
periodistes  

X X X X 

● Relació 
formativa amb 
periodistes 

X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• “La relació amb els mitjans de comunicació: El COOB’92 sempre va ser 
conscient de la importància dels mitjans de comunicació amb vista a l’èxit de 
l’esdeveniment olímpic. En l’etapa de la Candidatura, els mitjans ja hi van tenir 
un paper primordial, en la mesura que van vehicular l’entusiasme de la 
societat per l’elecció de Barcelona com a seu olímpica. En aquesta etapa es 
va crear el Departament de Premsa, integrat en la Divisió d’Imatge i 
Comunicació, responsable d’establir la política de comunicació del COOB’92 i 
d’aplicar-la en la relació amb els mitjans. 
El Departament de Premsa va definir diferents nivells de relació i d’actuació 
segons la localització dels mitjans (Barcelona-Catalunya, resta d’Espanya i 
internacionals). En tots els casos es va oferir una comunicació permanent i 
personalitzada, fonamentalment per via telefònica. A més, hi va haver un 
conjunt molt diversificat d’elements d’informació produïts regularment pel 
COOB’92 i adreçats a tots els mitjans de comunicació: actes 
informatius (conferències de premsa i sessions de treball), publicacions (un 
comunicat diari, un Newsletter setmanal i un Dossier de Premsa que es 
revisava semestralment), accions de relacions públiques (visites 
organitzades, viatges de familiarització i presentacions) i una campanya de 

0 1 2 3 4 5 6 7

ACTUALITAT

DESRPÉS

DURANT

ABANS

TÈCNIQUES	DE	RELACIONS	PÚBLIQUES

GRUP	2:	ES	DIRIGEIXEN	ALS	MITJANS										
DE	COMUNICACIÓ



 36 

benvinguda (destinada a rebre els periodistes i facilitar-los la informació 
necessària durant els dies immediatament anteriors als Jocs).”5 

 
• Sala de prensa On-line: a partir de finals de la decada dels noranta es comença 

a portar a terme aquest concepte.  
 

 
GRUP 3 

Faciliten la 
Recerca i 
l'evolució 

 

 
ABANS 

1979-1992 

 
DURANT 
16 DIES 

 
DESPRÉS 
1992-1995 

 
De 1979 

fins 
l’actualitat.   

● Enquestes i 
entrevistes  

X X X X 

● Observació 
documental  
 

X X X X 

● Observació 
d'opinió 
pública  

 

X X X X 

● Grups de 
discussió  
 

X   X 

● Clipping  
 

X X X X 

● Directori 
dinàmic de 
públics  

 

X   X 

● Auditoria de 
comunicació 
organitzacional  
 

X  X X 

 
 
 
                                                

- 5 La relació amb els mitjans de comunicació. Web oficial de Barcelona Olímpica 
recuperat de URL: http://www.barcelonaolimpica.net/ca/barcelona92/com-es-van-
organitzar-els-jocs/relaciones-publicas/ 
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GRUP 4 

Gestionen els 
conflictes del 
client amb el 

seu públic 
 

  
ABANS 

1979-1992 

 
DURANT 
16 DIES 

 
DESPRÉS 
1992-1995 

 
De 1979 

fins 
l’actualitat.   

● Manual de 
crisi 

X   X 

● Formació 
d'equips de 
crisi  
 

X   X 

● Auditoria de 
riscos 
 

X X X X 

0 1 2 3 4 5 6 7

ACTUALITAT

DESRPÉS

DURANT

ABANS

TÈCNIQUES	DE	RELACIONS	PÚBLIQUES

GRUP	3:	FACILITEN	LA	RECERCA	I	
L'EVOLUCIÓ	

0 1 2 3

ACTUALITAT

DESRPÉS

DURANT

ABANS

TÈCNIQUES	DE	RELACIONS	PÚBLIQUES

GRUP	4:	GESTIONEN	ELS	CONFLICTES	
DEL	CLIENT	AMB	EL	SEU	PÚBLIC		
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• Argumentaris previ 100% per totes les decisions que es prenen 
abans dels jocs. A posteriori pot servir per afrontar diferents idees, 
decisions, objectius d'organització i noves metes per afrontar en 
futures organitzacions olímpiques. 

 
 
 
 
 
 
 

  
GRUP 5 

Promou contingut 
per al client 

 

  
ABANS 

1979-1992 

 
DURANT 
16 DIES 

 
DESPRÉS 
1992-1995 

 
De 1979 fins 
l’actualitat.   

● Argumentaris 
 

X  X X 

● Testimonis 
 

X X X X 

● Faqs 
 

X   X 

0 1 2 3

ACTUALITAT

DESRPÉS

DURANT

ABANS

TÈCNIQUES	DE	RELACIONS	PÚBLIQUES

GRUP	5:	PROMOU	CONTINGUT	PER														
AL	CLIENT		
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0 1 2 3 4 5 6 7
ACTUALITAT

DESRPÉS
DURANT
ABANS

TÈCNIQUES	DE	RELACIONS	PÚBLIQUES

GRUP	6:	TÈCNIQUES	QUE	PROMOUEN	
ESPAIS	COMUNICATIUS	A	FAVOR	DEL	

CLIENT		
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Grup 5 i 6 

• La informació al públic: Davant l’interès públic despertat pels Jocs Olímpics 
arreu del món i l’allau de sol·licituds d’informacions generals i específiques a 
què convenia donar una resposta Única sense haver de destorbar la tasca 
quotidiana de les divisions responsables de cada qüestió, es va 
crear el Departament d’Informació al públic, dins la Divisió d’Imatge i 
Comunicació.El seu objectiu era informar el públic en general i els espectadors 
sobre tots els temes vinculats directament a l’organització olímpica(venda 
d’entrades, allotjament, drets comercials, visites a les instal·lacions, calendari, 
voluntaris, participants, etc.) i també sobre les activitats ciutadanes i 
els serveis públics relacionats amb els Jocs. 

Els canals utilitzats per fer arribar aquesta informació als seus destinataris van 
ser el telèfon, el correu, el fax, l’atenció personalitzada i les publicacions de 
gran difusió.6 

 

 
GRUP 7 

Tècniques que 
promouen 

publicacions i 
materials a favor 

del client. 

 
 

ABANS 
1979-1992 

 
 

DURANT 
16 DIES 

 
 

DESPRÉS 
1992-1995 

 
 

De 1979 
fins 

l’actualitat.   

● Butlletí informatiu X   X 

● Newsletter X   X 
● Diaris i revistes 
institucionals.  

X   X 

● Memòria anual 
balanç social 

  X X 

● Informe financer 
per analistes 
d'inversors 

X   X 

                                                
6 La relació amb els mitjans de comunicació. Web oficial de Barcelona Olímpica 
recuperat de URL: http://www.barcelonaolimpica.net/ca/barcelona92/com-es-van-
organitzar-els-jocs/relaciones-publicas/ 



 41 

● Manual 
corporatiu. De 
l'empleat, del 
director. 

X   X 

● Catàleg de socis / 
alumnes. 

    

● Publicació 
commemorativa 

   X 

● Fullet institucional X   X 
● Material gràfic 
institucional; 
fotografia, 
presentació 
telematica. 

X X X X 

● Material 
audiovisual 
institucional: vídeo, 
àudio, multimèdia. 

X X X X 

● Maleta 
pedagògica. 

X X X X 

● Kid de 
benvinguda 

X   X 

● Regals 
d'empresa. 

X  X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Publicacions (un comunicat diari, un Newsletter setmanal i un Dossier de 
Premsa que es revisava semestralment), accions de relacions 
públiques (visites organitzades, viatges de familiarització i presentacions) i 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ACTUALITAT

DESRPÉS

DURANT

ABANS

TÈCNIQUES	DE	RELACIONS	PÚBLIQUES

GRUP	7:	TÈCNIQUES	QUE	PROMOUEN	
PUBLICACIONS	I	MATERIAL	A	FAVOR										

DEL	CLIENT			
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una campanya de benvinguda (destinada a rebre els periodistes i facilitar-los 
la informació necessària durant els dies immediatament anteriors als Jocs).7 
 

• Maleta Pedagògicaà Considero els LEMES una part fonamental en la maleta 
pedagògica, ja que formen una part importantissima en l’aprenentatge, 
Inicialment el lema dels Jocs Olímpics era Barcelona '92, objectiu de tots, pero 
la popularitat de la cançó de Andrew Lloyd Webber va deixar pas a la 
frase Amics per sempre. La consigna estava editada amb la tipografia "Times 
Demi Bold" i tenia com a suport textual la mascota Cobi amb la vestimenta de 
benvinguda entre els termes Amics i per sempre. 

 
“Amics per sempre sempre una senzilla frase que palesa la voluntat de 
pervivència- més enllà del 1992-de la feina efectuada al llarg de tots aquets 
anys. Amics per sempre expressa també clarament l’hanhel dels jocs de 
promoure l’establiment de vincles perdurables d’amistat entre tots els membre 
de la Familia Olímpica, entre els visitants i Barcelona entre catalunya i les altres 
comunitats autònomes espanyoles i entre tos els pobles del món” 8 

 
• Regals: Reconeixement a l'arribada a la Vila Olímpica i reconeixement per la 

trajectòria de l'organització. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
7 La relació amb els mitjans de comunicació. Web oficial de Barcelona Olímpica recuperat 
de URL: http://www.barcelonaolimpica.net/ca/barcelona92/com-es-van-organitzar-els-
jocs/relaciones-publicas/ 
8 1.4, pàg 17, llibre esportistes, guia de serveis. 

 
GRUP 8 
Actuen a 

través de la 
publicitat 

 
ABANS 

1979-1992 

 
DURANT 
16 DIES 

 
DESPRÉS 
1992-1995 

 
De 1979 
fins 
l’actualitat.   

● Publicitat 
institucional 

 

X X X X 

● Publicitat 
política 

 

X X X X 
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GRUP 9 

Organitzen 
esdeveniments per a 

públics externs del client 
 

 
 

ABANS 
1979-1992 

 
 

DURANT 
16 DIES 

 
 

DESPRÉS 
1992-1995 

 
 

De 1979 fins 
l’actualitat.   

● Reunions tancades 
sense espectadors 
 

X X X X 

● Reunions obertes amb 
espectadors 
 

X  X X 

● Sessió informativa. 
jornada informativa 
 

X  X X 

● Sessions de treball / 
celebració. 
 

X X X X 

● Audiència i recepció. 
 

X   X 

● Esdeveniment lúdic: 
festa, concert, cita 
esportiva 
 

X X  X 

● Conferència Online 
 

   X 

● Showroom 
 

X X  X 

0 1 2

ACTUALITAT

DESRPÉS

DURANT

ABANS

TÈCNIQUES	DE	RELACIONS	PÚBLIQUES

GRUP	8:	ACTUEN	A	TRAVÉS	DE																						
LA	PUBLICITAT				
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● Performance / 
happenning 
 

X X  X 

● Presentació de 
producte 
 

X   X 

● Fira / saló / exposició. 
 

X  X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUP 10 
Organaizan 
esdeveniments 
per a públics 
interns del client. 
 

 
 

ABANS 

 
 

DURANT 

 
 

DESPRÉS 

 
 

De 1979 
fins 

l’actualitat.   

● Reunió directiva 
 

X X X X 

● Reunion amb 
treballadors 
sindicats i comitès 
empresa. 

 

X  X X 

● Sessions de 
treball. 
 

X   X 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ACTUALITAT

DESRPÉS

DURANT

ABANS

TÈCNIQUES	DE	RELACIONS	PÚBLIQUES

GRUP	9:	ORGANITZEN	ESDEVENIMENTS	PER	A	
PÚBLICS	EXTERNS	DEL	CLIENT					
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● Esdeveniment 
lúdic: festa, viatge 
(públics interns) 

 

X X X X 

● Plans de 
comunicació 
especials 
 

X   X 

● Reconeixement 
i homenatge. 
 

X  X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRUP 11  

Organitzen actuaciónes 
especifiques 

 

 
ABANS 

1979-1992 

 
DURANT 
16 DIES 

 
DESPRÉS 
1992-1995 

 
De 1979 fins 
l’actualitat.   

● Portes obertes 
 

X  X X 

● Visita concertada 
 

X  X X 

● Fases alfa: signatura, 
primera pedra, visita 
d'obres, inauguració. 
 

X   X 

● Aniversari de 
l'organització. 
 

X  X X 

● Dia temàtic 
 

   X 

0 1 2 3 4 5 6

ACTUALITAT

DESRPÉS

DURANT

ABANS

TÈCNIQUES	DE	RELACIONS	PÚBLIQUES

GRUP	10:	ORGANITZEN	ESDEVENIMENTS	PER	A	
PÚBLICS	INTERNS	DEL	CLIENT					
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GRUP 12 

Dinamitzen la 
responsabilitat social 
corporativa del client 

 

 
ABANS 

1979-1992 

 
DURANT 
16 DIES  

 
DESPRÉS 
1992-1995 

 
De 1979 fins 
l’actualitat.   

● Donació i mecenatge 
 

    

● Premis, ajudes i 
beques. 
 

X   X 

● Contractació social 
 

X   X 

● Fundació-empresa 
 

    

● Patrocini 
 

X X X X 

● Màrqueting 
relacionat amb la 
causa 
 

X X X X 

0 1 2 3 4 5

ACTUALITAT

DESRPÉS

DURANT

ABANS

TÈCNIQUES	DE	RELACIONS	PÚBLIQUES

GRUP	11:	ORGANITZEN	ACTUACIONS	
ESPECÍFIQUES
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GRUP 14 
Generen prescripció a 

través del client. 
 

 
ABANS 

 
DURANT 

 
DESPRÉS 

 
De 1979 

fins 
l’actualitat.   

● Llibre blanc, llibre 
verd 

   X 

● Llibre de valor 
intel·lectual 

 

X   X 

● Value placement X X X X 

 
GRUP 13 

Dinamitzen 
processos de 

cultivació i 
reconeixement en 

ONLs 
 

 
ABANS 
1979-
1992 

 
DURANT 
16 DIES 

 
DESPRÉS 
1992-1995 

 
De 1979 

fins 
l’actualitat.   

● Esdeveniment 
social contributiu 
 

    

● Contraprestacions 
en reconeixement a 
ajudes i donatius / 
clubs de donants. 
 

    

0 1 2 3 4 5 6
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TÈCNIQUES	DE	RELACIONS	PÚBLIQUES

GRUP	12:	DINAMITZEN	LA	RESPONSABILITAT	
SOCIAL	CORPORATIVA	DEL	CLIENT
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● Lobbisme directe 
 

X   X 

● Lobbisme de 
mobilització de bases 
(Grassroots lobbying) 
 

X   X 

● Organización 
d'antics alumnes 
 

    

● Convergència amb 
líders d'opinió. 
 

X   X 

● Prescriptor científic / 
cultural / esportiu. 
 

X X X X 

● Aliança de 
celebrities 
 

X X X X 

● Comitè d'experts 
 

X X X X 

● Signatura de 
conveni: coliaciones, 
pactes i acords 
 

X  X X 

● Clústers 
 

X X X X 
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ACTUALITAT

DESRPÉS

DURANT

ABANS

TÈCNIQUES	DE	RELACIONS	PÚBLIQUES

GRUP	14:	GENEREN	PRESCRIPCIÓ	A	TRAVÉS	
DEL	CLIENT
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73

3848

79

ABANS 1979-1992

DURANT

DESPRÉS 1992-1995

DE 1979 FINS 
L'ACTUALITAT

RESULTATS 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pel que fa a els resultats podem dir que de les 90 tècniques que conté aquest llibre 
73 han sigut utilitzades per fer possible aquest esdeveniment i 79 al llarg del temps 
amb el desenvolupament de nous termes i internet. Per tant puc afirmar que el paper 
que va jugar la comunicació va ser vital pel que és ara Barcelona. Justifico tots 
aquests quadres i resultats a través de tota la meva investigació annexada en l’annex 
número 3 i amb tota la webgràfia i bibliografia investigada en relació a les tècniques 
de comunicació i relacions públiques en l’annex número 4.  

4.3 OPINIÓ DELS GRANS PROTAGONISTES  
Per acabar d’endinsar-me en aquest treball he volgut investigar entrevistes ja 
existents de: Lluis Bassat, Xavier Mariscal, Josep Miquel Abad, Jordi Vallverdú i 
Gerard Condé, un voluntari. I extreure informació sobre aquests temes concrets que 
són els que més curiositat tinc:  
 

• Cerimònies. 
• Anys de treball comunicatiu. 
• Mascota Cobi. 
• Influencia Samaranch. 
• Com érem i com som. 

TOP 3 TÈCNIQUES 
DESTACADES 1979-1995 

SIGNATURA DE 
CONVENIS

FASE ALFA: 
Signatura, primera 
pedra,visita 
d'obres,inauguració 

90 TÈCNIQUES   
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• Publicista 
• Va organitzar les ceremonias de 

obertura i clausura dels JJOO 
  

LUIS BASSAT 
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• Luis Bassat es va encarregar de fer les ceremonias dels jocs Olímpics, i 

aquestes ceremonias van ser una gran oportunitat per fer pura comunicació de 

Barcelona,cataluña i espanya davant de tot el món.  
 
 “Pasqual me pidió una ceremonia diferente, que fuera como la publicidad de 

Barcelona, de Cataluña y España ante el mundo. Y utilicé en las ceremonias todo lo 

que había aprendido del mundo de la publicidad. Le dimos una extraordinaria 

importancia a la música” 

 

• Las ceremonia dels jocs Olímpics no va ser gens fàcil, Lluis Bassat va treballar 

moltissim per aconseguir el que volia, fer el millor anunci de la seva vida.  

 
 “Sin duda. No he hecho nada profesional en mi vida como esas ceremonias. Tres 

años de trabajo y, los últimos siete meses, ni siquiera pisé mi despacho. Estuve 

siempre en el Estadi Olímpic, donde tenía un despacho. Los últimos siete meses 

trabajé todos los días, incluso sábados y domingos, y llegué a perder la noción del 

tiempo, no sabía qué día de la semana era. Cada día era igual, ahí dentro trabajando 

y ensayando. Sin duda ha sido mi trabajo de mayor responsabilidad, y con más eco, 

con mayor audiencia y la que me ha hecho disfrutar más.” 

• Combinació de risc amb emoció es un exit asegurat 

“Amb aquella experiència vaig aprendre que tot espectacle necessita dos ingredients: 

risc i emoció. Sempre és millor un espectacle de circ amb trapezistes que facin 

acrobàcies de menys dificultat però sense xarxa, que un altre de gran dificultat però 

amb protecció. La diferència és el risc. L'espectador ha d'aplaudir encara impregnat 

de suor freda. Per això nosaltres vam idear que un arquer encengués el pebeter 

olímpic” 
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• Dissenyador 
• Creador de Cobi i petra, les 

mascotes de Barcelona 92.  

JAVIER 
MARISCAL 
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• Barcelona abans 
 
“Barcelona es com una señora gran pero molt guapa, te una força, una identitat, unes 
coses, pero està grisa, esta lletja i sobretot ningú li ha fet un retrat. 
 

• El cobi va guanyar perquè Maragall va creure en una mascota trencadora9 
 

“si vaig guanyar és perquè hi havia un jurat de 20 persones i el Maragall va dir que 
creia molt en una cosa trencadora. I penso també que la gent que hi havia al jurat 
també van pensar que jo era capaç d’evolucionar-ho.” 
 

• El Cobi, polifacétic.  
 

“Jo vaig pensar que necessitàvem una persona feliç i que de vegades pogués estar 
trista, i per què no, deprimida. I que no fos un superheroi. Tota la gent que vivia al 
meu barri de Barcelona era gent que podia anar en bici, a cavall, jugar a tenis o a 
futbol, però que mai guanyarà. Gent que té panxeta, com els nens petits. Els nens 
petits són feliços perquè tenen panxeta.” 
 

• Panxeta= felicitat  
 
“El cobi està dient: “Hola, com va? Benvinguts”. I la panxeta és senyal de felicitat. És 
la corba que et surt quan estàs bé. I era evident que estàvem en una ciutat que té el 
Llobregat, el Besòs, el Tibidabo, el mar i una Diagonal. A més és la capital d’un país 
molt petit que és Catalunya, que està dins d’una península i d’un estat que es diu 
Espanya, a Europa i el Mediterrani. I tenim les millors gambes del món. M’agrada molt 
el Japó i el Carib, però de gambes com les d’aquí no n’hi ha. Anxoves sí, les del 
cantàbric.” 
 

• El cobi va funcionar molt bé per comunicar 
 

“El Cobi va funcionar molt bé interiorment per comunicar. Va funcionar per dir que 
estàvem d’obres però que al cap de quatre anys tindríem els Jocs. Donava valor i 
carinyo, i que organitzaríem uns Jocs molt ben parits. Al principi li va agradar a molt 
poca gent, és normal. Jo estava molt content. Quan hi ha una innovació és com quan 
et porten a un restaurant de fusió i vols anar directament a un d’original. Però proves 
la fusió i no està malament.” 
 
 

                                                
9 Entrevista de Antoni Bassa a Xavier Mariscal recuperat de 
https://interactius.ara.cat/barcelona-92/entrevista/antoni-bassas-javier-mariscal 
 



 54 

 

JOSEP MIQUEL 
ABAD 

Va ser l’ànima dels Jocs Olímpics. 
Enginyer tècnic de professió, havia sigut conseller 
d’urbanisme a l’Ajuntament de Barcelona amb el Pacte 
de Progrés, pel PSUC, i després de dirigir la Fira i el 
COOB ha sigut director general de Planeta i d’El Corte 
Inglés a Catalunya. 
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1985  
 
“Que el mon senser estigui pendent del que passarà en aquesta ciutat i en aquest 
país no te preu”10  
 

• El pà amb tomaquet.  
 

“El Pa amb tomaquet formarà part del menu dels atletes, segur que pasa el control 
antidooping i segur que comporta una norma caudal de energies i vitamines, serà 
menu obligat pels atletes.   
 
1990 
 

• Els jocs són un legítim pretext per intentar modernitzar la ciutat 
 
“Els jocs serveixen, a més de demostrar que som capaços de fer honor a un 
compromís històric, davant el COI i el món, i perquè ja ho hem dit moltes vegades: els 
jocs són un legítim pretext per intentar modernitzar la ciutat, per fer en 4 o 5 anys tot 
allò que normalment no s’havia fet en els trenta anys anteriors a que trigaria trenta 
anys més a fer-se. Perqué difícilment es disposaria dels recursos concentrats en el 
temps per fer aquestes grans inversions. Tinc l’absolut convenciment que en el 
moment dels jocs- i per soposat després- els ciutadans de Barcelona trobaran unes 
infraestructures molt més completes, que solucionarian molts problemes i resoldran 
antigues aspiracions, com ara la recuperació del front marítim. També serviran per a 
les dotacions- no tant visibles però absolutament estratègiques per al funcionament 
de Barcelona com a capital europea.- de la xarxa fibra òptica, dels sistemes de 
comunicació, del patrimoni esportiu, i del patrimoni moral de la societat barcelonina, 
catalana i espanyola. També es molt important que ens sentim orgullosos del que 
aquesta ciutat és capaç de fer. 11 
 

• Balanç extraordinàriament positiu 
 

“ El balanç és extraordinàriament positiu. Potser ara, no podem apreciar-ho perquè 
tenim massa coses davant els ulls, però després del 93 ho veurem millor” 
 
Al cap dels anys… 
 
 

• Barcelona és mundialment coneguta des dels jocs del 92 
 

                                                
10 Programa Piano Bar “22 novembre 1985” 
11 Entrevista La municipal (núm 5, octubre 1990- Pàgines 12 a 14)  
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“Els beneficis dels jocs han estat superiors als costos. La ciutat és coneguda 
mundialment des dels jocs del 92. Hi han coses positives molt més grans que les 
negatives. Els jocs van ficar a Barcelona en els mapas” 
 

• NO CORRUPCIÓ.  
En 25 anys. Podríem parlar d’altres esdeveniments de l’època, en els quals hi va haver 
gent processada. I dels Jocs no se n’ha dit mai res. Érem molt estrictes amb el tema 
de la contractació, i érem absolutament impermeables a pressions, recomanacions, 
etc. I en això el Pasqual Maragall i jo anàvem absolutament de bracet. Ell va haver de 
defensar el conseller delegat perquè estava defensant una posició conceptual de 
manera de fer, que era la nostra. 
 

• VOLUNTARIS 
“És la part més generosa i sensible de l’organització. Eren allà perquè volien. No 
cobraven” 
 
 

• SAMARANCH MOLT INFLUENT.  
 
“Podria guanyar avui una proposta olímpica com la de Barcelona?  
Per condicions tècniques intrínseques i per la qualitat del projecte de candidatura, sí. 
Però sense Joan Antoni Samaranch, rotundament no. Barcelona va guanyar perquè 
es va donar la circumstància històrica, quasi astral, de reunir una proposta excel. lent 
i un president del COI de casa. La influència de Samaranch no hagués pogut 
compensar un mal projecte tècnic nostre, però sense ell a la presidència haguéssim 
tingut poc o res a fer” 
 
 

• Llegat polític:  
“El llegat polític és clar: a casa nostra, els grans projectes només prosperen quan els 
polítics posen l’interès col. lectiu per damunt de llurs interessos i diferències. Els Jocs 
van ser l’exemple paradigmàtic que el consens és imprescindible per afrontar amb 
solvència reptes transcendentals. Malauradament, temes com l’aeroport, el TGV, la 
Fira i tants d’altres demostren que la lliçó es va oblidar tot seguit, si és que es va 
arribar a aprendre.” 
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JORDI 
VALLVERDÚ 
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Jordi Vallverdú 12 
 

• Una candidatura guanyadora necesita molts anys de treball  
 
“Gracias al trabajo de mucha gente, pero destacaría dos nombres: Pasqual Maragall 
y Josep Miquel Abad. También fue determinante la buena sintonía entre las 
administraciones. En 1983, tres años antes de la proclamación, ya estaban 
representadas las cuatro instituciones en el comité ejecutivo de la candidatura: el 
Ayuntamiento, la Generalitat, la Diputación (del que Vallverdú era representant) y el 
Estado. Todas ellas asumieron el proyecto como propio y se pusieron manos a la 
obra. 
 

• La influencia de Samaranch en l’elecció de Barcelona- LOBBISME  
 
“Jugó un papel trascendental. No de forma directa, porque no podía, pero sí 
facilitándonos los contactos internacionales. En la captación de votos, que al final era 
lo más importante, tuvieron un rol determinante tres personas ya fallecidas: Carles 
Ferrer Salat, Leopoldo Rodés e Ignasi Masferrer.” 
 

• Barcelona es va  presentar al món en la inauguració i  va ser un éxit 
gràcies a Lluís Bassat i Pepo Sol.  

 
“La persona clave fue Lluís Bassat. Y evidentemente Pepo Sol, el productor de las 
ceremonias. Elegir a la Fura dels Baus y als Comediants era una apuesta arriesgada 
pero imaginativa, que salió a la perfección. David Stern (comisionado de la NBA) me 
dijo tras los Juegos: “Yo esperaba de vosotros una imaginación desbordante en la 
ceremonia de apertura, pero no esperaba que una carrera programada a las 22:03 
empezara exactamente a las 22:03". El éxito de Barcelona fue la combinación entre 
la imaginación mediterránea y una precisión germánica”. 
 

• Els jocs van significar molt per la Ciutat de Barcelona 
 
“La recuperación de la playa y la creación de las rondas son los dos grandes legados 
urbanísticos de los Juegos. Y el tercero tendría que haber sido el metro, pero no pudo 
ser. Estos cinco kilómetros de playa, que van del Fòrum al Hotel Vela, nos han situado 
como gran destino turístico mundial.” 
 
 
 

                                                
12Entrevista a Jordi Vallverdú Recuperat de  https://www.metropoliabierta.com/el-pulso-de-
la-ciudad/deportes/barcelona-92-combino-imaginacion-mediterranea-con-precision-
germanica_2081_102.html 
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VOLUNTARIS:  
GERARD CONDE  
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VOLUNTARIS 

Mereixen especial atenció els Voluntaris, per la seva dedicació, pel seu entusiasme, 
pel seu bon fer. 

Durant la fase de candidatura, el projecte Barcelona'92 va captar 60.000 inscrits com 
a voluntaris procedents de tot Espanya disposats a col·laborar en l'organització 
olímpica. Era una xifra rècord i que va augmentar fins 102.000 a finals de 1986, un 
cop nominada com a ciutat seu. 
 
A diferència d'altres candidatures, la de Barcelona primer va captar voluntaris i 
després es van definir les tasques que realitzarien. A Los Angelesi a Seül la recerca 
de voluntaris va ser posterior a la definició de les necessitats de l'organització. 
El pla de formació dels voluntaris, finançat per Seat (un dels patrocinadors oficials de 
Barcelona'92), es va estructurar en tres etapes: 
 
1. formació general sobre el projecte olímpic, l'Olimpisme i els esports, impartida a 
través de cursos, entrevistes, la participació en conferències i projeccions de 
pel·lícules 
2. formació específica per al lloc de treball assignat 
3. formació en la instal·lació per conèixer els espais i l'equip operatiu. 
El pla de formació es complementava amb un pla motivacional que pretenia crear i 
mantenir la il·lusió i l'orgull de ser voluntari, la qual cosa comprenia el lliurament de 
productes de marxandatge per als voluntaris, beques d'estudis, un programa de ràdio 
setmanal, i la revista Voluntaris'92 distribuïda gratuïtament entre els 102.000 inscrits. 
 
L'esperit voluntari ha de ser jove, actiu, dinàmic, emprenedor, responsable i disposat 
a assumir compromisos. Ha de tenir la capacitat d'escoltar i empatitzar amb els 
receptors de la seva acció voluntària. No hi ha un únic perfil voluntari a causa dels 
diferents nivells i diversitats que es poden fer, el que no treu que cada voluntari ha de 
tenir una preparació per realitzar la seva tasca. El perfil tipus del voluntari olímpic, 
segons l'entitat organitzadora, era d'un estudiant de l'entorn vint anys que 
habitualment practica algun esport i parla més d'un idioma. Tots parlaven castellà, un 
77% dominava el català mentre que un 57% parlava anglès i un 22% francès. La 
participació d'homes i dones va estar equilibrada, tot i que la balança es va decantar 
lleugerament a favor de les voluntàries que van suposar el 54,5% enfront del 45,5% 
d'homes. La joventut era la característica general dels voluntaris, un 80% no superava 
els 30 anys. La xifra total de voluntaris que van formar part dels Jocs de Barcelona va 
ser de 34.548. Aquests van ser distribuïts en diverses unitats: competició, suport, 
residència, serveis, control als accessos, entrenament, acomodació i serveis al públic, 
serveis interns, tecnologia, assistència sanitària i premsa. El millor premi que se'ls va 
poder donar als voluntaris per la seva excel·lent tasca van ser els reconeixements en 
els discursos de clausura. 
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Reconeixements 
 
L'eslògan Amics per sempre va simbolitzar els llaços d'unió que el COOB volia crear 

al voltant de la "família" de voluntaris. 

Reconeixements oficials de Samaranch i Maragall a la cerimònia inaugural dels Jocs 

són una clara mostra de la realitat competent dels voluntaris. Samaranch agraïa el 

treball de "els milers de voluntaris que tant han contribuït a aquesta organització". 

L'alcalde barceloní, per la seva banda, agraïa "la seva entrega i dedicació". 

Josep Miquel Abad, director de la secció de voluntaris de Barcelona, va fer èmfasi en 

la "extraordinària qualitat humanitària dels voluntaris i assistents, que donen la dosi 

de moral essencial per a l'organització d'aquest esdeveniment. 

Abad els va batejar com el "Dream Team" o equip de somni, comparant al cos de 

voluntaris amb les estrelles de la NBA de la selecció de bàsquet nord-americana. 

"Després dels Jocs Olímpics i les Paralimpíades, es va publicar el Llibre d'or en què 

figurava el nom de tots els voluntaris que havien participat. Aquest era un 

reconeixement oficial al seu treball. 

El reconeixement final de l'esforç voluntari es va plasmar en la Plaça dels Voluntaris, 

situada a la Vila Olímpica de Barcelona. 

 
GERARD CONDE 
 

• Xofer voluntari i portador de la torxa olímpica. 13 
 

“Participé como voluntario en Barcelona'92, aunque empecé mi colaboración un año 
antes de los JJOO, en 1991, como chófer-acompañante de los presidentes de 
las federaciones internacionales en todos los deportes de las pruebas-test de 1991. 
 
Durante los JJOO fui chófer del vicepresidente primero del CIO,Kevan Gosper, y 
acumulé una serie de anécdotas muy buenas duranet los 29 días que duró mi 
colaboración. Actualmente, junto con los compañeros olimpicos de Voluntaris 2000, en 
un local super-céntrico de Barcelona, estamos preparando una exposición de nuestros 
mejores recuerdos olímpicos.  
 
Fui portador de la Antorcha Olímpica por el Paral.lel de Barcelona. Los Juegos de 
Barcelona 92 y el nacimiento de mi hija y de mi nieta son lo mejor que me ha pasado en 
la vida.” 

                                                
13Entrevista a Gerard Conde recuperat de  https://www.elperiodico.cat/ca/entre-
tots/participacio/chofer-voluntario-olimpico-129559 
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Per acabar aquest treball deixo un petit resum dels records tant de  barcelonins com 

de voluntaris dels jocs de Barcelona 92’  

 

• L'experiència única de ser voluntari olímpic 

• El valor i la responsabilitat 

• La tornada de tots els participants a la Vila Olímpica després de la inauguració, tots 

amb els seus vestits i súper il·lusionats 

• Bon ambient i amics per sempre ... 

• Conèixer molta gent 

• La il·lusió de participar en un esdeveniment rellevant per a la ciutat 

• La generositat dels voluntaris 

• Els amics (x5) 

• Treball en equip Anella 

• Bon treball en grup, amics i una Barcelona esplèndida 

• Els Jocs i Barcelona. 

• La il·lusió de la cerimònia inaugural (x3) 

• Poder veure les competicions de gimnàstica en directe (x2) 

• L'experiència (x2) 

• Cerimònia Clausura 

• La il·lusió i el desig que tot fos perfecte 

• La frase de Samaranch "han estat els millors jocs de la història" 

• La il·lusió de la gent 

 

5 CONCLUSIONS 
 
Per conclouré, m’agradaría dir que vaig decidir les olimpiades, ja que sóc esportista 

d’alt nivell i sempre he tingut interès en investigar més sobre aquest esdeveniment en 

concret. És fàcil fer-se una idea aproximada de com volem fer alguna cosa, però és 

molt més difícil respondre a l'interrogant de què hem de fer per aconseguir-ho, com 

anem a planificar-lo, com anem a organitzar-ho, com anem a executar-lo. L’incertesa 

és un tret característic de qualsevol organització. En el cas d'uns Jocs passa el mateix, 
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amb l'afegit que no hi ha experiència olímpica prèvia. El que es pot aprendre d'altres 

olimpíades anteriors és molt limitat. 

Puc afirmar amb clares evidències que la comunicació juga un paper importantíssim 

en l’organització de qualsevol esdeveniment, ja que el punt de vista de la comunicació 

em fa afirmar que els jocs Olímpics constitueixen per si mateixos, pura comunicació 

fent que aquest esdeveniment i tot el que engloba arribi a tots els receptors locals e 

internacionals, directes o medits.  

 

Barcelona necessitava els jocs Olímpics del 92, ja que a conseqüencia d’aquet el 

turisme va augmentar, es va modifica la ciutat, va haver-hi un gran impacte 

internacional i una renovació urbana considerable.  

 

Considero que un esdeveniment ben dissenyat i organitzat és la millor estratègia i 

eina de comunicació possible. Ja que si ho fas bé com ho va fer barcelona, pot ser un 

escaparat mundial per la seu organitzadora, la ciutat es dóna a conèixer, serveix com 

a campanya publicitaria, obté grans beneficis, evidentment també gastos però que a 

la llarga hem comprovat i contrastat opinions que tots aquests gastos han fet que 

Barcelona sigui el que és ara. Una ciutat remodelada i situada al mapa.  

 

Pel que fa a les tècnique mira si la comunicació va tenir un paper important que ara 

al cap de 27 anys es segueix parlant, rememorant, i segueixen havent-hi articles, 

entrevistes, llibres, etc.  

 

Per concloure el meu treball de final de grau, vull dir que estic molt orgullosa de tot el 

que he après investigant i desenvolupant aquests anys tot i que m’hagués agradat 

fer-ho amb més temps i dedidació, estic satisfeta del que he après.  

 

AGRAÏMENTS 
 
Vuy agraïr al meu tutor Manel Palencia que m’ha deixat realitzar el que jo volia sense 

ficar cap empadiment, sabent que el temps que tenia era molt limitat. I sobretot per 

reconduir-me i guiar-me cuan era necessari.  
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7 ANNEXES: 
 
 
Annexe 1. SUBJECTES 
 
 
Organigrama COOB’92:  
     Abril 1989:                                                              Octubre 1990:  
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organs de gobernà Volumen I Memòria Oficial de los juegos de la XXV Olimpiada 
Barcelona ’92 (pag 369) 
 
Personal del COOB’92à  Volumen I Memòria Oficial de los juegos de la XXV 
Olimpiada Barcelona ’92 (pag 377) 
 
La dirección de las unidades territorialesà Volumen I Memòria Oficial de los 
juegos de la XXV Olimpiada Barcelona ’92 pág 378 
 
Delegació Oficial a Lausana:  
Pascual Maragall, Jordi Pujol, Felipe gonzàles, Alfons de Borvó, Josep Miquel Abad, 

Leopold Rodés, Roma Cuyas, Josep Lluís Vilaseca, Jordi serra, Fèliz Arias, Lluis 

Millet, Jordi Carbonell, Narcis Serra, Javier Solana, Manuel Fonseca, Luis Yáñez, 

Antoni Dalmau, Joan Mas Cantí, Higini Clotas, Jose Manuel de Hoz, Jordi Parpal, 

Mercè Sala, Enric Truño, Jordi Vallverdúm Ramon Trias Fargas, Enric Lacalle, Victoria 

Ybarra, Julio Feo, Ferran Perpinyà, Juan Luis Pan de Soraiuce, Ignasi Masferrer, Lluís 

Prenafeta, Conrado Durántez, Josep Roca, Miquel Company, Enriqueta Bosh, 

Salvador Blanch.  



 67 

 
Annexe 2. Socis Col·laboradors, patrocinadors mundials, proveïdors, llicenciataris 
i empreses integrants de l’Associació d’empresaris Barcelona Olímpica 92.  
 
 
Socis col·laboradors 
 
IBM Tecnologia informatica 
SEAT Automòbils 

Patrocinador del programa de formació de 
voluntaris.  
Patrocinador del recorregut de la torxa 

BANESTO Entitats financeres 
LA UNIÓ Y EL FÉNIX Entitats asseguradores  
ALCATEL Equips de serveis per a informació dels 

mitjans de comunicació  
TELEFÓNICA Telecomunicacions  

Patrocinador de la col·lecció de cartells  
RANK XEROX Sistemes d’edició  
PHILIPS Electronica 
EL CORTE INGLÉS  Moda esportiva i grans magatzems  

Patrocinadors del recorregut de la torxa  
 
Patrocinadors mundials  
 
COCA-COLA Begudes refrescants 

Patrocinador del recorregut de la 
torxa 

KODAK Productes fotogràfics 
3M Suports magnètics 
RICOH Equips de fax 
MATSUSHITA 
PANASONIC  

Equips de vídeo 

SPORTS 
ILLUSTRATED/TIME 

Publicacións internacional  

MARS Snacks 
UPS Courtier internacional  
PHILIPS Equips de televisió i hudio 
BROTHER Maquines d’escriure 
VISA Mitjans de pagament 
BAUSCH&LOMB Productes òptics, auditius i dentals  

 
 
 
Patrocinadors  
 
COLA CAO Cacau soluble 
DAMM Cervesa 
CAMPOFRIO Productes carnis 
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DANONE Iogurts,postres i formatges frescos 
EDS Sofware de gestió de resultats  
FLEX Equip de descans  
ASICS Calçat esportiu 
MIZUNO Equips d’entrenament esportiu  
SEIKO Cronometratge 
IVECO-PEGASO Vehicles industrials  
FRIGO Gelats 
RENFE Transport ferroviari 
FREIXENET Cava 
IBERIA Transport aeri 
TMB Transpots metropolitans de 

Barcelona  
 
Proveidors  
 
APPLE COMPUTER Informatica 
CÀLCUL I GESTIÓ Sofware de gestió empresarial 
SEMA GROUPT&G Sofware de gestió operativa 

ERITEL Software de sistemes de comunicació i 
informació a la Família Olímpica 

ERICSSON Centraletes telefoniques 
TELETRA Radioenllagosi codificació digital del senyal de 

televisió 
MONDO-ENIMONT Pistes d'atletisme 
BALSAM Pistes de gespa artificial	 
SONY Pantalles gegants 
PIRELLI Cables d’energia i senyals 
PESA Equipaments de broadcast de RTO’92 
FERNANDO ROQUÉ 
ESPECIALIDADES 

Transport internacional de mercaderies i agent de 
duanes 

ARA SERVICES Consultoria de serveis d'alimentació 
ADIC Beques d'idiomes del COOBY9 
GAS NATURAL Gasnatural 
PLAZA& JANÉS EDITORES Publicacions	 
MOTORMASÓ Motors forabord i dins forabord 
OLYMPEZ Mobiliari per a instal.lacions esportives	 

JERROLD Equips de capgalera de teledistribució per cable 
coaxial 

JEANNEAU Llanxes de motor 
FÁBRICA NACIONAL DE 
MONEDA Y TIMBRE Documents de seguretat i medalles de competició 

MAPASA Senyalització 
BRUNSWICK CORPORATION BillarsipistesdebitllesdelaVilaOlímpica 
ENHER Serveis tbcnics energbtics 
FECSA Energia elèctrica 

 
Proveidors de material esportiu oficial  



 69 

 
SENOH CORPORATION   Material de pista de voleibol 
JUDOGI Tatamis de judo 
DAYFER Embarcacions pneumatiques plegables i 

semirígides 
JANSSEN/FRITSEN EXPORT Aparells i matalassos de gimnhtica 
SCHERLDE Cistelles de basquetbol	 
UCS, MOYPE SPORT Material de pista d'atletisme 
MIKACA Pilotes de voleibol i waterpolo 
MOLTEN CORPORATION Pilotes de basquetbol 
TOLEDO ESPAÑOLA Bàscules i sistemes de pes 
MALMSTEN Material de natació 
GAIUARCHITECKTUR-KERAMI Ceràmica per a piscines 
VANGUARD Embarcacions finn 
NIPPON T AKKYU CO.STD Xarxes I pilotes de tennis de taula 
O'JUMP Tapissos de lluita 
TECNOLOGÍA DEPORTIVA	 Xarxes esportives 
PLASTERAL Equips de filtració per a piscines 
DAE DO Material de taekwondo 
TOP TEN	 Guants I protectors de boxa 
UESAKA Material d’halterofilia 
INDUSTRIAL VELERA MARSAL	 Material de corda I efectes navals 
GOSEN	 Material d’encordatge de raquetes de tennis 
TARAFLEX	 Terra de voleibol I d’hanbol 
ADIDAS	 Pilotes de futbol I d’hanbol 
YAMAHA-HAZEN	 Pianos 
MITUFA	 Tapissos de gimnàstica rítmica 
CORSIVIA	 Plats de tir olímpics 
GPS-NA V	 Equips de seguiments I control de plataformes 
ENRAF NONIUS	 Equips de rehabilitació electroteràpia física 

esportiva 
HARKEN-TRIMER Castellatge per a vela lleugera 
F'RANCE LAMES	 Pistes d’esgrima 
YONEX	 Material de bàdminton 
ZALDI	 Seiles de muntar 
PERRY SPORTS	 Rings de Boxa 
WILSON	 Pilotes de tennis 
YAMAHA MOTOR	 Motociclestes I ciclomotors 
SMLTW & NEPHEW	 Embenatge esportiu 
SAN EL CORPORATION Taules I tanques de tennis de taula 
ALLSTAR-ULHMANN Aparells d’esgrima 
NICHIMEN CORPORA TION	 Tapissos de tennis de taula 
BAYROL PRODUCTOS QUÍMICO Productes per al tractament químic de piscines 
OTERO Bicicletesde tot terreny 
AYLLON Grafisme 
IYRU Embarcacions Lechner A-390 
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JOOLA Taules de tennis de taula 
FRERE GROUP INTERNATIONAL Vaixells 
MAVIC Ciclisme i assistencia tecnica 

 
Llicenciataris  
 
AISCONDEL	 Lamina de PVC autoadhesiva Airon-Fix  

ANTONI0 PUIG Productes de perfumeria	 

ARQUER	 Canelleres i cintes de cabell	 

AMERICAN SPORTSWEAR  Gorres i viseres  

BERMEJO  Espases i tallapapers  

CARJO	 Encenedor marca Zippo  

CEBAL CELOGRAF  Paper de regal i paper per folrar llibres  

COMANS1 Figuretesde PVC, clauers de PVC i estoigs 
amb figuetes de PVC  

COMERCIAL AURÓ Pilotes saltadores  

COMERCIALDEFORMESTEXTILES  Ninots,figuresi sabatillesderoba  

COMERCIAL TRES	 Marcs per a fotografies  

CHUP A CHUPS	 Caramels per jugar  

DAEA SELONA	 Clauers,pinsi culleretes de metalls no nobles  

DEVIQ	 Para-sols de cartó per a cotxes  

DISTRIBUCIÓN ALMACENES  Papereres,portallapis,guardioles,posavasos, 
plumiers, maletins i safates de metall-llautó  

DISET	 Jocs de sobretaula, puzzles i joc del Trivial 
Pursuit  

DUNKE	 

 

Articles de plàstic d'un sol 5 
:vasos,plats,coberts,safates.. 

DYNAMIC TRADE SERVICES  

 

Recipient per a líquids, amb element xuclador	 

EDICIONES LEONESAS  Carpeta amb fotografies  

ENRUTORRAS P APEL  Agendes, blocs, quaderns i carpetes  
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ENRIQUE LOEWE KNAPPE  Carteres per a home i dona, cinturons i 
bossesde viatge de peii i de pell combinada 
amb altres materials  

ESTUCHERÍA VIPO Estoigs per a llapis  

FLAMAGAS  

 

Pissarres Veiieda i llapis Plastidecor 
Encenedors no recarregables  

FLEX METAL	 Globus metM-lic	 

FOTOS JULIÁN	 Postals de cartó 

GUT	 Bombons i productes de xocolata	 

HALLMARK RÉPLICAS  RèpIiques de segells postals encunyats en 
plata amb cobertura d'or. 

HERACLIO FOURNIER  Naips  

HILATURASDEFABRAYCOATS  Estopa i accessoris per al cabell  

HOFMANN	 Albums de fotografies	 

HOME ENGLISH INTERNATIONAL  Curs d'anglès  

 
HUMET TEXTIL	 Tovalloles i barnussos 

IMPEL MARKETING	 Cromos de cartolina col·leccionables  

INDUSTRIAL BOLSERA	 Bosses 

INDUSTRIAS BURÉS	 Jocs de llit i edredons 

INDUSTRIAS D.N.J.	 Ambientadors de cel·lulosa 

INDUSTRIAS PLASTICAS 
PAÑELLA  

Estoigs penjants portaobjectes de plàstic 

INORSA  Clavell Oiímpic  

INOXCROM  Bolígrafs de plàsctic 

JOIERIA ORIOL  Figures del Cobi,pins, clauers, penjolls, agulles, 
arracades, etc., de metalls nobles i pedres 
precioses  

LÍNEA ESPUMA Coixins per a decoració  
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MANUFACTURAS ANTONIO 
GASSOL  

Mitjons i mitges  

 
MANUFACTURES GRE Infiables per a platja (embarcacions, banyeres, 

matalassos, circulars, braqalets, coixins i 
pilotes)  

 
MERCEDESSASTRE DESCALS	 Arracades de metacrilat 

MICROTECNICA	 Rellotges i despertadors 

MIZUNO CORPORA TION	 Bosses d’esport 

MUNDIPAPER  Targetes de felicitaci6  

NENÚFAR  Posters (de paper i pliistic)  

PELUCHES VIR  Ninots de peluix  

PILMA Figures del Cobi d'alumini, altres metalls no 
preciosos i resina  

PLASTIC SCREEN ESP ANOLA  Adhesius  

PLAZA & JANÉS Productes editorials 

PRODUCCIONES 
DISCOGRÁFICAS 
INDEPENDIENTES  

Discos, cassets, i discos compactes  

R-TEK MUSIC  Joc de pales (adhesives) i pilota  

RED LABEL Banderins  

REIMASA  Gerres de ceràmica Mugs  

RICHEL  Corbates de seda i poliester. Fulards de seda. 

ROISE  Motxilles, bosses i carteres de material tbxtil i 
niló  

TEXTIL B.C.H.  Tovalles, bosses de pa, davantals i manyoples 
de cuina  

TEXTIL MASSANA  Samarretes, xandalls,joggings, dessuadors, 
polos i pijames  

TRAMA DE GASLLAR  Paper continu d'ordinador  
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UNICE	 PilotesdecuiripilotesdePVC  

UNIÓN DE ARTE  Agulles de corbata, botons de puny, arracades, 
braqalets i pinqa subjecta-billets de metalls no 
nobles. Plats decoratius (en cerhica o 
porcellana)  

VELAMP  Llanternes	 

VIDRE ESTELLER  Gots,copes,cendrers,ampoílesamb got i 
bomboneresde vidre  

 
Col·laboradors d’Olimipíada Cultural, SA 
 
GROUPE VANDALE  PIRELLI  

REPSOL	 RANK XEROX  

DENTSU	 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS  

FRIGO	 MARS 

IBM	 APPLE COMPUTER  

COCA-COLA	 CAMBRA OFICIAL DE COMERG, 
INDUSTRIA I NA VEGACIO DE 
BARCELONA  

CAIXA DE CATALUNYA  LA VANGUARDIA	 

IBERIA TELEVISIÓ ESPANYOLA (TVE)  

INSTITUT NACIONAL D'INDUSTRIA 
(INI)  
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Empreses integrants de l’Associació d’empresaris Barcelona Olímpica 92.  
 

Abengoa, S.A.	 Banc de Sabadell  Basi Herrnanos, 
S.A. 

Casinos de 
Catalunya, 
S.A. 

Construcciones 
Núñez y Navarro, 
S.A 

	ENHER 

Acems 
Boixareu. S.A 

Banca Catalana BBC Brown 
Boveñ. S.A. 

Catalana de 
Gas i 
Electricitat  

Control 
Aplicaciones. S.A 

ENASA  

 

ACESA Banco Atláhtico Belloc Escuté  

 

Cementos 
Asland, S.A.	 

cubiertas y  Mzow 
S.A.  

EMTE 

 
Antonio Puig, 
S.A 

Banco Central  	Bodegas Torres  Cementos 
Uniland	  

DAMM, S.A. 

 

Enrique Masó, 
E.D.S. 

Arthur 
Andersen 8 Cia. 

Banco de Bilbao  Caixa de 
Barcelona 

CEPSA	 Danone, S.A. Entrecanales y 
Tavora, S.A. 

ASEPEYO  

 

Banco de Europa 

 

Caixa d'Estalvis 
de Catalunya	 
 

COBEGA, 
S.A. 

 

Dragados y 
Consmicciones, 
S.A. 
 

FECSA 

 

Banco de 
Santander 

Banco Hispano i 
Americano  

Caixa de 
Pensions	 

Compañía 
Telefónica 
Nadonal de 
España  

El Corte Inglés, 
S.A. 

Ferrer 
Internacional. 
S.A.  

Banco de 
Vicaya	 

BarnicesValentine,S.A.  CAMUNSA COMSA  El Pais Ferrocarril 
Metropolità de 
Barcelona 

Ferrovial. S.A 	FOCSA Francisco 
Quintana 
Ylzarbe. S.A. 

Fujitsu-
España, S.A.  

Grupo 
Asegurador 
Catalana  

Grupo Ramel 

 

Fichet S.A.E. 

 

Foret, S.A. Freixenet, S.A. 

 

Galerías 
Preciados	 

Occidente  

 

Grupo z 

HECSA	 Henry Colomer Hispano 
Alemana de 
Constnicción. 
S.A. 

Hispano 
Olivetti. S.A.  

 

HUSA  

 

IBM 

lndicesa Iberia, S.A. Industrias Burés  Isoux, S.A.  J. Uriach 8 Cia, 
S.A.  

La Vanguardia  

Laboratorios Dr. 
Esteve. S.A. 

Leche Pascual Maquimpres, 
S.A.	 

Maquinista 
Terrestre y 
Marítima. 
S.A. 

Material y 
Construccibn, 
S.A.	 

Med Playa 
Hotels  

Mestre i 
Ballbé,S.A. 

Motor Ibérica, S.A. Nestlé, A.E.P.A. Nutrexpa, 
S.A.  

Obras y 
Construcciones, 
S.A.  

Philips Ibérica, 
S.A.E.	 

Rank Xerox 
Española. S.A. 

Roca Radiadores, S.A.  Sanyo  Semens. S.A.  Sintel, S.A.  Torras 
Hostench 

Banco de 
progreso 

Banco Exterior de 
España 

Torres Herrena y 
Construcciones 
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Annexe 3. Resum de técniques, esdeveniments i comunicació.  
Croonologia del COOB’92 (pag 403 Memòria Oficial de los juegos de la XXV 
Olimpiada Barcelona ’92 Volumen I) 

 
 

 RESUM DE TÈCNIQUES, ESDEVENIMENTS, COMUNICACIÓ 

1979 
 

- La idea neix l’estiu del 1979 

1980 

 
- Serra es va desplaçar a Moscú per tractar el tema amb 

Samaranch. 
- 17 juliol 1980	La premsa es fa ressò per primera vegada dels 

projectes de I'alcalde de Barcelona, Narcís Serra, de celebrar 
uns jocs olímpics a la ciutat.  

- 5 octubre 1980	Joan Antoni Samaranch, elegit recentment 
president del COI, declara a la premsa que Barcelona és capaç 
d'organitzar uns jocs olímpics. 

 
 

1981 
 

 
- 31 de Gener 1981: Durant el sopar de proclamació dels millors 

esportistes de l’any, l’alcalde Narcis Serra va fer públic per 
primer cop, davant el president del COI, Joan Antoni 
Samaranch, el seu desig de presentar la candidatura de 
Barcelona per als Jocs Olímpics de 1992.  

- Maig de 1981: Durant la visita dels reis d’Espanya a Barcelona, 
l’alcalde de Barcelona va reiterar el seu propòsit. 
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1982 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ESTUDI: 11 de Novembre es va presentar als mitjans de 

comunicació l’estudi projecte de Jocs Olímpics Barcelona 1992. 
Primeres aproximacions.  

- INFORME :Volum que formaven l'estudi Projecte de Jocs 
Olímpics Barcelona 1992. Primeres aproximacions. En aquest 
informe ja es feia una proposta de localització de les àrees 
olímpiques de Barcelona i es preveia la participació d'altres 
ciutats en el programa esportiu com a subseus. 

- SUCCESSOR: 2 de decembre de 1982, I'alcalde Narcis 
impulsor inicial de la Candidatura olímpica, va deixar el càrrec a 
mans de Pasqual Maragall, fins a les hores primer tinent de 
l’alcalde de I’ajuntament 

- CARTELL: 4 gener 1982 Surt del taller del pintor Antoni Tapies 
el primer cartell de la Candidatura, que figura a les cobertes 
de les publicacions destinades a difondre el projecte olímpic de 
Barcelona, entre elles Barcelona pretén els Jocs de 1992.  

- ESTUDI: 14 gener 1982 L'Ajuntament de Barcelona encarrega 
a Romà Cuyàs que faci un estudi sobre la viabilitat 
d'organitzar els Jocs a la ciutat de Barcelona.  

- LLIBRE: 6 abril 1982	Es presenta el llibre Guia de l'esport, 
publicat per I'Ajuntament, que conté una relació exhaustiva de 
les instal·lacions, els espais i les entitats esportives de 
Barcelona.  

- LLIBRE: 27 abril 1982 Es publica el llibre Barcelona pretén 
els Jocs de 1992, que és la primera publicació sobre el 
projecte de la Candidatura de Barcelona.  

- ACTE: 12 juny 1982 S’inaugura el Campionat del Món de 
Futbol, a Barcelona. En aquest acte es fa conèixer a la premsa 
esportiva internacional l'aspiració de la ciutat respecte els jocs 
olímpics.  

- ESTUDI: 11 novembre 1982	Es presenta, a l’ajuntament de 
Barcelona, I'estudi sobre la viabilitat d'organitzar els Jocs del 
1992 a Barcelona titulat Projecte de Jocs Olímpics Barcelona 
1992. Primeres aproximacions, elaborat per Roma Cuyas.  

- LLIBRE: 10 desembre 1982	El nou alcalde de Barcelona, 
Pasqual Maragall, lliura al rei Joan Carles el llibre Barcelona 
pretén els Jocs de 1992.  

- 14 desembre 1982	El nou president del Govern espanyol, 
Felipe González, comunica a I'alcalde de Barcelona, Pasqual 
Maragall, el suport total del seu gabinet a la Candidatura de 
Barcelona.  

1983 

 
- SIGNATURA DE CONVENI: 7 gener 1983	 Brisbane comunica 

al COI la intenció	de presentar la seva candidatura per 
a	I'organització dels Jocs Olímpics del 1992. El president de la 
Generalitat, Jordi Pujol, i l'alcalde de Barcelona, Pasqual 
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Maragall, signen el conveni de constitució del Consell Rector 
de la Candidatura de Barcelona  

- ACORDS: Febrer 1983 	La Corporació Metropolitana de 
Barcelona, amb els municipis que la formen, s'adhereix al 
projecte de la Candidatura.  

- BUTLLETÍ : L’oficina Olímpica va començar a editar el març del 
1983, el butlletí Barcelona Olympic News en 4 idiomes, per 
tal d’anar informant periòdicament la Família Olímpica dels 
avenços de la candidatura. 

- BULLETI 16 Març 1983	Es presenta el butlletí informatiu de la 
Candidatura Barcelona Olympic Néws, dirigit per Andreu 
Mercé Varela. 

- EXPOSICIÓ Què és Barcelona? Explicaven tots els 
progressos de la Candidatura. 

- CARTELLS 16 Juny Es celebra la 1 Jornada Olímpica de 
Barcelona. Exposició al Saló del Tinell amb els trenta-tres 
cartells oficials dels jocs aprofitant la I jornada Olímpica. + 144 
cartells que va cedir el president temporalment del seu fons 
particular. 

- REUNIONS L’estiu del 1983 començaren les reunions de 
coordinació de l’equip de l’Oficina Olímpica per preparar 
l’avantprojecte. 

- REUNIO: 24 Novembre L'alcalde de Barcelona, Pasqual 
Maragall, es reuneix amb un grup d'empresaris a la seu de la 
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, i els 
demana que participin en la gestió i el finançament de la 
Candidatura.  

- AVANTPROJECTE : Abans d’acabar l’any 1983 va quedar 
llest l’avantprojecte de Candidatura. 

- AVANTPROJECTE: 22 desembre 1983	L'alcalde de 
Barcelona, Pasqual Maragall, lliura I'Avantprojecte de la 
Candidatura de Barcelona'92 al president del Govern 
espanyol, Felipe González.  
 

1984 

 
- VIATGE: El 8-9 de febrer, una delegació barcelonina es 

desplaça a Sarajevo per assistir als Jocs d'hivem i promoure-hi 
la Candidatura de Barcelona 

- LOGOTIP: ABRIL Es fan públiques les bases del concurs per 
al logotip identificatiu de la Candidatura.  

- EXPOSICIÓ: 5 abril S'inaugura I'exposició  Montjuïc Olímpic 
al Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, on es presenten 
els projectes arquitectònics de I'Anella Olímpica S’edita un 
catàleg amb el mateix títol.  
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- ACTE:6 Juny la II Jornada Olímpica 
- INAUGURACIÓ: 27 agost S'inaugura el Velòdrom de la Vall 

d'Hebron, amb motiu de la celebració del Campionat Mundial de 
Ciclisme.  

- SEMINARI: 12-14 setembre Es celebra a la Universitat 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) un seminari sobre el 
tema «Anàlisi i perspectives de l'impacte metropolita dels Jocs 
Olímpics»  

- REUNIÓ: 7 novembre Es presenta la Candidatura de 
Barcelona davant I'ACNO, reunida a Mèxic.  

- LLIBRES: 1) Es va publicar el llibre Barcelona’92, era un 
resum de l’Avantprojecte amb les idees inicials.2) Montjuïc 
Olímpic. Barcelona 1992. 3) Barcelona 92 Avantprojecte 
presentat a Los angeles.  

- Juliol de 1984 La candidatura, l’avantprojecte i el logotip oficials 
van ser presentats formalment a la familia Olímpica i a la 
prensa internacional en l’hotel Biltmore de Los Angeles.  

- AUDIOVISUAL Primer audiovisual Barcelona’ 92 
- L’oficina Olímpica no deixà de publicar INFORMES, 

BUTLLETINS I LLIBRES DE DIFUSIÓ. 
- Imatge gràfica, logotip de la candidatura (Sánchez) 
- PATROCINI El Logotip va ser adaptat a nombrosos objectes, 

com samarretes, tovalloles, llapis, bolígrafs, encenedors, 
viseres, rellotges, plànols, corbates, postals, mocadors o xapes. 

- Contactes amb els organitzadors dels Jocs Olímpics de Los 
Angeles ’84 

- VIATGES: El mes de juliol, amb motiu dels Jocs de la XXIIIa 
Olimpíada de Los Angeles, Barcelona es va presentar 
formalment davant el Moviment Olímpic i va donar a conèixer a 
la premsa internacional i a la Família Olímpica l'Avantprojecte 
de Candidatura i, així mateix, el logotip que la identificava. 

- REUNIONS També es començaven a aprofitar les reunions 
dels organismes olímpics per fer-hi acte de presència; el mateix 
any, la Candidatura va ser present a Mèxic, a l'assemblea anual 
de l'Associació de Comitès Olímpics Nacionals (ACNO). 

- EXPOSICIÓ La Candidatura hi va muntar una petita exposició 
que mostrava per mitjà de panells i maquetes els aspectes més 
tècnics del projecte olímpic. 
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14 Pressupost inicial del comitè Organitzador en milers de milions de pessetes del 
1983. Font: Oficina Olímpica. Volum 1 Memorial Oficial dels jocs Olímpics de 
Barcelona 92. (.pàg 246) 
15 Volum 1 Memorial Oficial dels jocs Olímpics de Barcelona 92. Cronologia General 
de la Candidatura. (Pàg 363 a 370) 

 
 
 
 
 
 

- PRESSUPOST AVANTPROJECTE  

 
Pressupost inicial del comitè Organitzador en milers de milions de 
pessetes del 1983. 
14 15 
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FASE 
CANDIDATURA 

 

 
RESUM  DE TÈCNIQUES, ESDEVENIMENTS, COMUNICACIÓ  

 
 
 
 
 
 

 
1985 

 
- ESLÒGAN: Febrer 1985 S'adopta el lema Objectiu de tots 

com a eslògan de la Candidatura. 
- ENTREVISTES: 5 febrer 1985 El president del COI, Joan 

Antoni Samaranch, s'entrevista amb el president del Govern 
espanyol, Felipe González. Comencen les obres de 
remodelatge de l'Estadi de Montjuïc.  
6 febrer 1985 El president del COI s'entrevista amb el 
president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol.  

- CONVENI: 9 març 1985 Es signa el conveni entre l’Ajuntament 
de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Govern de l'Estat 
espanyol, pel qual aquest darrer organisme s'incorpora al 
Consell Rector de la Candidatura.  

- 2 abril 1985	 El Consell Plenari de l'Ajuntament	de Barcelona 
crea la societat	privada municipal Anella Olímpica de 
Montjuïc,S.A. (AOMSA), perquè executi els projectes d'aquesta 
àrea i altres construccions incloses en el programa olimpic.  

- VIATGES: 17-24 abril 1985	Es presenta la Candidatura de 
Barcelona a Buenos Aires, durant la sessió del Comitè Olímpic 
Argentí.  

- 26 abril 1985	S'encarrega la planificació de I'Àrea del Parc de 
Mar i de la Vila Olímpica a l'equip d'arquitectes format per 
Josep Mana Martorell, Oriol Bohigas, David Mackay i Albert 
Puigdomenech.  

- CARTA: 13 maig 1985 El president del COE, Alfons de Borbó, 
i el comissionat de la Candidatura, Joan Mas Cantí, presenten 
a Lausana una carta en la qual la ciutat de Barcelona sol·licita 
ser candidata per a I'organització dels Jocs Olímpics del 1992.  

- VISITES: 16 maig 1985	 Els reis d'Espanya visiten les 
instal·lacions de L’Oficina Olímpica, i els és presentat el 
projecte olímpic de Barcelona. Joan Carles 1 accepta la 
presidència del Consell &Honor de la Candidatura.  

- INFORME: 1-5 iuny 1985	En la 90a Sessió del COI, la 
Candidatura de Barcelona presenta el seu Informe de 
progrés: de Los Angeles a Berlín, 1984-1985.  

- 17 juny 1985	El president de la Generalitat, Jordi Pujol, lliura la 
medalla d'or de la Generalitat -la medalla de Sant Jordi- a Joan 
Antoni Samaranch.  

- ACTE: 18 juny 1985	Es celebra la 11Jornada Olímpica de 
Barcelona, durant la qual s'inaugura l'exposició on es mostren 
les medalles lliurades en els Jocs Olímpics d'estiu de l'era 
moderna, al Saló del Tinell.  

- SEMINARI: 10 setembre 1985	A la Universitat Internacional 
Menendez Pelayo (UIMP)es fa un seminari sobre el tema, 
present i futur dels jocs olímpics».  
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- PROMOCIONS: 10-15 ootubre 198s	Es duen a terme 
activitats promocionals de la Candidatura durant el Campionat 
del Món de Gimnàstica Rítmica, a Valladolid.  

- VIATGES: 14-19 octubre 1985	Es presenta la Candidatura de 
Barcelona a Lisboa, davant dels comitès executius del COI i de 
PACNO.  

- 4 novembre 1985	S’inaugura la nova seu de I'Oficina Olímpica 
a Montju¨c, a l'antic pavelló de l'Institut Nacional d'Indústria 
(INI), dins el recinte de la Fira de Barcelona.  

- Desembre 1985	Comença la campanya “compte a zem 
olimpic” en els mitjans de comunicació escrita de Barcelona.  

- DIBUIX: 6 decembre 1985	 Es presenta el concurs de dibuix 
infantil Operació mascota, promogut per l’Oficina Olímpica.  

- REUNIÓ: 7 desembre 1985	Una de la delegació l’alcalde de  
l'Oficina Olímpica, presidida per l'alcalde de Barcelona, Pasqual 
Marall, assisteix a Lausana a la reunió de les ciutats candidates 
per a I'organització dels Jocs Olímpics del 1992.  

- CAMPANYA: 23 desembre 1985	Un grup de 150 joves inicia 
la Campanya Gasolinera, que consisteix en el repartiment 
d'adhesius amb el logotip de la Candidatura.  

 
 

 
1986 

 
El 1986 
Barcelona va ser 
escollida com a 
ciutat 
organitzadora 
dels jocs de la 
XXV Olimpíada.  
 
 
"À la ville de 
Barcelona ..." 
Samaranch 

 

 
 

- LOGOTIP: 3 febrer 1986	L'alcalde de Barcelona, Pasqual 
Maragall, lliura un gallardet de 9 m de llarg amb el logotip de la 
candidatura al comandant del Juan Sebastidn Elcano, vaixell 
de I'armada espanyola.  

- DOSSIER CANDIDATURA: 10 febrer 1986	El Consell Rector 
aprova el Dossier de Candidatura. Diversos esportistes 
olímpics presenten la campanya de, jo ja participo, destinada a 
sol·licitar I'ajut de voluntaris olímpics per a la preparació i 
l'organització dels Jocs.  

- REUNIONS: 13 febrer 1986	Els responsables d'Esport de les 
comunitats autònomes es reuneixen a Barcelona per conèixer 
el projecte olímpic i assistir a la presentació del Bus Olímpic.  

- 20 febrer 1986	El Consell Directiu de la Federació 
Internacional d'Atletisme (IAAF), reunit a Madrid, concedeix a 
Barcelona I'organització de la V Copa del Món d'Atletisme del 
1989, que es fa coincidir amb la inauguració de I'Estadi 
Olímpic.  

- EXPOSICIÓ: 21 febrer 1986	L'alcalde de Barcelona, Pasqual 
Maragall, inaugura I'exposició «Barcelona 92, Sa Llonja de 
Palma de Mallorca.  

- DOSSIER: 1 maig 1986	L'alcalde de Barcelona i altres 
membres del Consell Rector i lliuren el Dossier de 
Candidatura al COI, a Lausana.  

- VISITES: 6 març 1986 	El president del Govern espanyol, 
Feiipe González, visita I'Oficina Olímpica.  
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- DOSSIER: 14 març 1986 	Es presenta el Dossier de 
Candidatura als mitjans de comunicació.  

- VISITES: 19-24 març 1986	La Comissió d'Enquesta de 
I'ACNO visita oficialment Barcelona. 1-4 abril 1986	La 
Comissió d'Enquesta del COI visita oficialment Barcelona  

- CAMPANYA: 30 abril 1986	Es presenta la campanya de 
voluntaris a la seu de la Junta de Madrid; assisteixen a aquest 
acte esportistes destacats.  

- CONGRÉS: 2 maig 1986 	S’inaugura el 49é Congrés de 
I'Associació Internacional de Periodisme Esportiu (AIPS), al 
Palau de Congressos de Montjuïc, amb I'assistencia de 
representants de 58 països. Presideixen aquest acte I'alcalde 
de Barcelona i el president del COI.  

- ACTE: 3 maig 1986	El president del COI, Joan Antoni 
Samaranch, inaugura a Barcelona el Museu i Centre d'Estudis 
de I'Esport Melcior Colet.  

- EXPOSICIÓ: 6 maig 1986	 Es fa una exposició sobre la 
Candidatura al campus de la Universitat Autonoma de 
Barcelona, acte en el qual 6.000 voluntaris s'adhereixen a la 
campanya.  

- 7 maig 1986	Es desplega una bandera enorme de la 
Candidatura a I'estadi Sgnchez Pizjuan de Sevilla, amb motiu 
de la final de la Copa &Europa de futbol entre el	FC Barcelona 
i el Steaua de Bucarest.  

- 22 maig 1986	El president del COI, Joan Antoni Samaranch, 
clou el cicle de conferències «Barcelona i els Jocs Olimpics», a 
I'Ateneu Barcelones.  

- ACTE: 25 maig 1986	 En solidaritat amb I'organització Sport 
Aid, dins la campanya mundial contra la fam a d’Africa, 53.145 
persones participen en la Cursa Popular de Barcelona.  

- PRESSUPOST: 27 maig 1986	 El Consell Rector presenta el 
projecte definitiu del pressupost i informa del resultat del 
concurs BIT'92.  

- ACTE: 7 juny 1986	 Comença el cicle de cinema olímpic en el 
marc de la 54a edició de la Fira Internacional de Barcelona i de 
la Setmana Internacional de Cinema.  

- VISITES: 11 juny 1986	 El president de la Generalitat de 
Catalunya, Jordi Pujol, visita oficialment I'Oficina Olímpica i s'hi 
inscriu com a voluntari.  

- REVISTA: 20 juny 1986	 Es presenta la revista Barcelona'92, 
editada per I'Oficina Olímpica i dirigida per Pedro Palacios.  

- GUIA: Juliol 1986 Es presenta la Guia Barcelona'92, editada 
per I'Oficina Olímpica.  

- ACTE: 2 juliol 1986 	El ministre d'Indústria presideix I'acte de 
presentació de I'Estudi de planificació de les necessitats 
informàtiques i de telecomunicacions pels Jocs Olimpics 
de 1992, BZT'92.  
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- LLIBRE: 14 juliol 1986 	La Diputació de Barcelona presenta el 
llibre de Joaquim Molas Passió i mite de Iresport.  

- REVISTA: 31 juliol 1986	La revista d'art L'Oeil, que s'edita a 
Lausana. publica un número de caracter monografic dedicat a 
I'art de Barcelona.  

- PATROCINI: Agost 1986 L'empresa SEAT incorpora adhesius 
de la Candidatura als vehicles que surten de les seves 
fabriques.  

- VISITES:8-12 agost 1986	 El president del COE, Alfons de 
Borbó, acompanyat per Roma Cuy&, secretari d'Estat per a 
I'Esport, visita Panamk, Venquela i Colombia, per tal de 
presentar-hi el projecte de Candidatura de Barcelona.  

- EXPOSICIÓ:13 agost 1986	 S'inaugura a I'Escala I'exposició 
d'art «Per una flama 92 a Empúries.  

- VIATGES: 22 agost 1986	La Candidatura es presenta a 
Madrid davant la premsa internacional acreditada, amb motiu 
dels	V Campionats del Món de Natació.  

- VOLUNTARIS: 6 setembre 1986	 En la campanya d'inscripció 
de voluntaris, s'arriba a la xifra de 61.547 inscrits.  

- ACTES: 19 setembre 1986	En la IV Jornada Olímpica de 
Barcelona, celebrada al Saló de Cent de l'Ajuntament de 
Barcelona, es constitueix el Consell de Suport a la Candidatura, 
que aplega més de tres-centes personalitats del món de la 
política, la cultura i l'esport.  

- EXPOSICIÓ:9 octubre 1986 	S'inaugura l'exposició «Tresors 
de Barcelona, a la Fundació de l'Hemitage, a Lausana.  

- ACTES: 13 octubre 1986 	Montserrat Caballer fa un concert a 
la catedral de Lausana.  

- BARCELONA ESCOLLIDA: 17 d’octubre de 1986 Joan 
Antoni Samaranch va proclamar, durant la 99ª Sessió del CIO 
a Lausana, la nominació de Barcelona com a seu de la 
XXVa Olimpíada de l’era moderna.  

- VISITES: 18 octubre 1986	El rei Joan Carles I rep en 
audiència l’alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall.  

- VOLUNTARIS: 10 novembre 1986	Es clou, amb 102.000 
inscrits, la campanya d'inscripció de voluntaris.  

- APROVACIONS/ACORDS: 4 desembre 1986	El Ministeri de 
Transports, Turisme i Comunicacions aprova el remodelatge de 
l'aeroport de Barcelona.  
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ETAPA: 
Planificació i 
organització 
 

 
RESUM  DE TÈCNIQUES, ESDEVENIMENTS, COMUNICACIÓ 

1987  
- ACTE-HOMENATGE:16 gener Els clubs esportius de la ciutat fan un 

homenatge a totes les persones que van fer possible la concessió a 
Barcelona dels Jocs Olímpics del 1992.  

- APROVACIONS/ACORDS : 9 febrer	L'Ajuntament de Barcelona 
aprova el projecte basic de I'INEFC, que s'ha de construir a l'Anella 
Olímpica de Montjuïc.  
26 febrer S'aprova definitivament el Pla Especial d'ordenació de la 
Muntanya de Montjuïc.  

- SIGNATURA ACORD: 12 març Es constitueix el Comitè Organitzador 
Olímpic de Barcelona'92 (COOB'92). Pasqual Maragall, alcalde de 
Barcelona; Jordi Pujol, president de la Generalitat de Catalunya; Javier 
Solana, ministre de Cultura, i Alfons de Borbó, president del COE, 
signen els estatuts, el protocol econòmic i el protocol esportiu.  

- 13 març 1987 Es constitueix la primera Assemblea General del 
COOB'92.   

- REUNIÓ: 30 de març Primera reunió del Comitè Executiu del COOB'92. 
On s'aproven les competències del conseller delegat i es nomenen als 
directors de divisió. 

- VISITA:5 abril El president del COI, Joan Antoni Samaranch, visita les 
obres del Anill Olímpic. 

- EXPOSICIÓ:10 d’abril s’inagura l’exposició com hem guanyat els jocs 
en la universitat de Barcelona.  

- GERMANOR: 20 d’abril Germanor entre Barcelona, seu dels Jocs 
olímpics d'estiu i Sevilla seu de l’exposició universal del 1992.  

- REUNIÓ: 15 de juny primera reunió de la comissió de seguretat dels 
jocs, presidida per el secretari d’estat per la seguretat, Rafael Vera.  

- VISITA: 29 juliol  El ministre d’esports de la república popular de china, 
Li Mengua, visita les instal·lacions olímpiques de Barcelona.  

- VIATGE: 29 d’agost una delegació del COOB’92 va com observadora 
al campionat del mon de atletisme, a Roma.  

- VISITA: 14 de Setembre El president del Comitè Organitzador Olímpic 
de seül (SLOOC'88), Park Seh-Jik, visita Barcelona 

- PROGRAMA: Setembre 19 Montserrat Caballé I Freddie Mercury 
participen en el programa de TVE «Eivissa 92 interpretant cançó 
Barcelona 

- CONCURS: 21 de Setembre Es convoca el concurs restringit per a 
l'elecció de la mascota i el logotip dels Jocs Olímpics de Barcelona. 

- VISITAS: 20 D’octubre primera visita a Barcelona de la comissió 
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coordinadora del COI, Presidida per Gunnar Ericson.  
27 D’octubre una delagació del COOB’92 visita Seül i manté reunions 
de treball amb representants del SLOOC’88  

- LOGOTIP: 1 Desembre el jurat selecciona el disseny de Josep Maria 
Trias com logotip dels jocs Olímpics de Barcelona.  

- APROVACIONS/ACORDS: 4 de desembre el COI accepta incloure en 
els jocs el hockey patins i la pilota Vasca com esports de demostració. 
El comité executiu del COOB’92 aprova el pla de instal·lacions de 
compretició.  

- INFORME: 11 Desembre una delegació del COOB’92 presenta 
l’informe de progrés a la comissió executiva del COI  

- INSTAL·LACIONS: 14 Desembre es crea el institut Municipal de 
Promoció Urbanística (IMPU)  

1988 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- VISITA: 20 gener. El president de Portugal, Mario Soares, i el president 
de l'empresa Coca-Cola, Roberto Goinieta, visiten la seu del COOBY9 

- REUNIÓ: 21 gener. Reunió de la Comissió de Seguretat, en la qual es 
decideix elaborar el Pla de Seguretat Olímpica. 

- 26 gener 1988 Es signa el conveni establert entre el COOB’92 i  la 
Federació Internacional de Tir amb Arc(FITA) 

- SIGNATURA: 29 gener El COOB'92, la Universitat Autònoma de 
Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
signen el conveni de Els idiomes oficials dels Jocs Olímpics i de 
Col·laboració amb els serveis lingüístics. 

- MASCOTA: 29 de gener La comissió Executiva del COOB'92 designa 
com a mascota olímpica el Cobi de Xavier Mariscal. 

- SIGNATURA CONVENI: 5 febrer es signa el conveni entre el COOB'92 
i la Federació Internacional d’Halterofilia (IWF). 

- VISITA: 8 febrer Una delegació del COOB'92 formada per dinou 
membres visita la ciutat de Calgary(Canadà) durant la celebració dels 
Jocs Olímpics d'hivern. 

- INFORME: el president del COOB’92 i l’alcalde de Barcelona Pasqual 
Maragall, presenta l’informe de progrés en la 93ª Sesió del COI, 
Celebrada a Calgary.  

- PROPOSTES: 12 de Febrer el president del COOB ’92 i l’alcalde de 
Barcelona Pasqual Maragall, presenten a la Federació Internacional de 
Vela la proposta de construir el Port Olimpic davant de la Vila Olímpica 
de Barcelona.  

- SIGNATURA: El COOB'92 firma a Calgary una carta d’intencions amb 
el COI i el Comitè Organitzador dels Jocs de Albertivelle per posada el 
funcionament d'una nova edició del programa de patrocini mundial TOP-
2 

- ESDEVENIMENT: 24 Febrer celebren les Jornades tècniques 
d'Electrònica en els Jocs Olímpics de Barcelona, a la seu del COOB'92. 

- SIGNACIONS: 25 Febrer 1988 Es signa el conveni entre el COOB'92 i 
la Federació internacional de Bàsquet (FIBA). 

- MASCOTA I LOGOTIP: 15 de Març es presenten oficialment la 
mascota i el logotip dels jocs de Barcelona 92 a la Fundació Joan Miró.  



 86 

- FORMACIÓ VOLUNTARIS: Voluntaris dels Jocs Olímpics assisteixen a 
la presentació oficial del programa de formació de voluntaris i s'inicien 
els primers cursos pilot. 

- VISITA: 18 Març Els membres del cos consular acreditats a Barcelona 
visiten l'Anella Olímpica i Lavila Olimpica. 

- SIGNATURA DE CONVENI: 19 Març1988 Es signa el conveni entre el 
COOB'92 i la Federació Internacional de Lluita (FILA). 

- SIGNATURA DE CONVENI: 21 Març1988 Es signa el conveni entre el 
COOB'92 i la Federació Internacional de Rem (FISA). 

- SIGNATURA DE CONVENI: 23 Març 1988 Es signa el conveni entre 
elCOOB'92yla Federació Internacional de Beisbol (IBA) 

- SIGNATURA DE CONVENI: 28 de Març es firma el conveni entre el 
COOB’92 i la Federació Internacional de Taekwondo 

- SIGNATURA DE CONVENI: 29 de Març es firma el conveni entre el 
COOB ’92 i la federació internacional de Hípica.  

- ACTE:6 d’Abril el president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol i 
el president del COOB’92 i l’alcalde de Barcelona Pasqual Maragall, 
assisteixen a l’acte de col·locació de la primera pedra del futur edifici 
institud Nacional d'Educació FISICA de Catalunya (INEFC). 
Es constitueix la Comissió d'Enllaç entre el COOB'92 i el Comitè 
Organitzador dels Jocs Olímpics d'hivern d'Albertville. 

- SIGNATURA DE CONVENI: 7 d’abril Es signa el conveni entre el 
COOB'92 i la Federació internacional d'Hoquei sobre Patins (FIRS) 

- SIGNATURA DE CONVENI : 21 abril Es signa el conveni entre el 
COOB'92 i la Federació internacional de Boxa Amateur (AIBA). 
Es signa el conveni entre el COOB'92 la federació Internacional de 
tennis taula.  

- INFORME: 22 d’Abril una delegació del COOB'92 lliura a Lausana un 
nou informe de progrés a la Comissió Executiva del COI i a l'Associació 
de Federacions Internacionals Olímpiques d'Estiu (ASOIF). 

- PLA DIRECTOR: 9 Maig  El COOB'92 presenta el Pla Director per a 
l'organització dels Jocs Olímpics. 

- SIGNATURA DE CONVENI:13 Maig es signa el conveni entre el 
COOB'92 i la Federació Internacional d'Atletisme Amateur sobre els 
requisits que ha de complir l'estadi Olímpic de Montjuïc 

- REVISIÓ INFORME: 19 Maig es presenta la revisió de l'informe 
Barcelona Informàtica i Telecomunicacions1992 (BIT'92). 

- EXPOSICIÓ: Maig 20 El conseller delegat del COOB'92, Josep Miquel 
Abad, inaugura a Terrassa l'exposició Terrassa olímpica. 

- CONCURS: 25 maig El projecte de l'arquitecte Norman Foster guanya 
el concurs per a la construcció de la futura torre de telecomunicacions 
de Collserola. 

- BUTLLETÍ: 26 de Maig  El butlletí oficial de l'Estat (BOE) publica la llei 
de beneficis fiscals per a l'Exposició Universal de Sevilla la societat 
estatal del Cinquè Centenari i els Jocs Olímpics de Barcelona 

- SIGNATURA DE CONVENI:1 de juny es signa el conveni entre el 
COOB'92 i la Federació Internacional de Pentatló Modern i Biatló 
(UIPMB). 
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- VISITA: 8 de juny el president del Govern espanyol, Felipe González, 
visita la seu del COI a Lausana per formalitzar el suport del Govern als 
Jocs Olímpics de Barcelona. 

- OBRES: Juny 2 Finalitza la primera fase de les obres de construcció de 
la Vila Olímpica. 

- APROVACIONS: Juny 17 S'aproven les bases de l'Olimpíada Cultural. 
- REUNIÓ: Reunió de l'Assemblea General del COOB'92 i la Junta 

General d'Accionistas del COOB'92, SA 
- VISITA: Juny 22 Una Delegació de la cadena de televisió nord-

americana ABC visita Barcelona. 
- INFORME: Juny 24, una delegació del COOB'92 presenta l'informe de 

progrés a l'Associació de Comitès Olímpics Nacionals d'Europa 
(ACNOE), a la ciutat de Malta. 

- SIGNATURA DE CONTRACTE:Juny 27 Es signa el contracte entre el 
COOB'92 i l'empresa de automobils SEAT, per al subministrament del 
parc de vehicles durant els Jocs Olímpics de Barcelona. 

- SIGNATURA DE CONVENI:1 juliol Es signen els convenis entre el 
COOB'92 i la Federació Internacional de Ciclisme (FIAC) i la Federació 
Internacional de Tennis (FIT). Es celebra a Barcelona la Gimnasiada'88, 
en què col·laboren voluntaris olímpics. 

-  12 de juliol Els directors generals de joventut i esports de les 
comunitats autònomes espanyoles visiten la seu del COOB'92. 

- SIGNATURA DE PRECONTRACTE: Juliol 1 Es signa el precontracte 
entre el COOB'92 i l'entitat financera Banesto, pel qual aquesta passa a 
ser soci col·laborador. 

- SIGNATURA DE CONVENI:Juliol 19 Es signa el conveni entre el 
COOB'92 i l'Ajuntament de Terrassa, que esdevé subseu olímpica. 

- SIGNATURA DE PROGRAMA: 27 juliol El COI, el Comitè 
Organitzador d'Albertville i el COOB'92 signen a Lausana el programa 
de patrocini mundial TOP-2. 

- SIGNATURA DE CONVENI:29 juliol  La Generalitat de Catalunya, la 
Diputació de Barcelona i el COOB'92 firman el conveni de finançament 
de les instal·lacions olímpiques. 

- Una delegació de Barcelona'92 arriba a Seül per seguir de prop a 
l'organització dels Jocs de la XXIV Olimpíada. 

- SIGNATURA DE CONVENI: 2 agost es signa el conveni entre el 
COOB i la Federació Internacional de Gimnàstica 

- 15 setembre El COOB'92 presenta a la 94.Sesión del COI, celebrada a 
Seül, el tercer informe de progrés. 

- VIATGES: Setembre 17 Cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de 
Seül. El COOB ’92 va ser-hi present per fer-ne un seguiment 
exhaustiu  

- VIATGE: 2 octubre Una representació de Barcelona 92 participa en la 
cerimònia de clausura dels Jocs olímpics de Seül. El president del 
COOB 92, i alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, rep la bandera 
olímpica de mans de l'alcalde de Seül. Grup de voluntaris que van 
acompanyar la delegació olímpica espanyola, i que van muntar un 
estand informatiu en aquesta ciutat coreana.  

- LOGOTIP: 3 octubre Es presenta la primera emissió de segells 
preolímpics amb el logotip dels Jocs de Barcelona'92 i els esports 
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d'atletisme, bàdminton i bàsquet, dissenyats per Josep Maria Trias i 
Pere Torrent, Peret, respectivament. 

- VISITA: 5 octubre El president de la República Democràtica Alemanya, 
Erich Honecker, visita la seu del COOB'92. 

- EXPOSICIÓ: 8 octubre Els reis d’espanya acompanyats per , Pasqual 
Maragall inauguren en l’Edifici de les Aigües la exposició: Barcelona, la 
ciutat el 92. Aquesta exposició presentava tots els projectes 
urbanístics, tecnologics i culturals i els canvis que la ciutat 
experimentaria fins al final dels Jocs 

- FESTIVAL DE MUSICA: A la nit, es celebra l'espectacle musical La Nit, 
a les fonts de Montjuïc, on freddy Mercury i Montserrat Caballer canten 
a duo la cançó Barcelona obrint el pòrtic de la l’Olimpíada.  

- ESDEVENIMENT: octubre El Pòrtic de l'Olimpíada es tanca amb una 
festa popular per tots els districtes de la ciutat, amb la participació de 
més de100.000 ciutadans, per celebrar l'arribada de la bandera olímpica 
a Barcelona. 

- 17 octubre L'Assemblea General del COOB'92 la Junta General 
d'Accionistes del COOB, S.A s'aproven els estatuts de l'Olimpíada 
Cultural. 

- VISITA: 21 d'octubre Els reis d'Espanya, Joan Carles i Sofia, i la reina 
Isabel d'Anglaterra visiten la seu del COOB'92. 

- LOGOTIP: 27 octubre El logotip dels Jocs Olímpics de Barcelona 
rep la medalla d'or en la XII edició de la mostra Internacional de Disseny 
celebrada a la ciutat iugoslava de Ljubljana. 

- REUNIÓ: Novembre 4 Primera reunió dels directius de l'Organisme de 
Ràdio i Televisió Barcelona'92 (ORTB'92). 

- Novembre 10 Es constitueix a les empreses Olimpíada Cultural S.A. 
(OCSA), i Nova Icària. (NISA). 

- VISITA: Novembre 21 Directius de la cadena nord-americana CBS 
visiten la seu del COOB'92. 

- VISITA: 23 novembre Tercera visita de la Comissió Coordinadora del 
COI, que inspecciona las instalacions de la subseu olímpica de 
Terrassa. 

- ESDEVENIMENT: 28 novembre Comença l'elevació de la coberta del 
Palau Sant Jordi. 

- PACTES: 1 desembre El COOB'92 estableix un rècord històric al 
vendre els drets televisius dels Jocs Olímpics per als Estats Units a la 
cadena NBC, per 416 milions de dòlars. 

- VISITA: 2 desembre El president de la assocació de Comitès Olímpics 
Nacionals (ACNO), Mario Vázquez, visita l'Anella Olímpica. 

- INFORME: 9 de desembre El COOB’92 presenta el informe de progrés 
a la Comisió Executiva del COI i asisteix a la Asamblea General de la 
ACNO a Viena.  
SIGNATURA DE CONTRACTE: Es signa el contracte entre el 
COOB'92 vi l'empresa Argentnina per a la fabricació i la comercialització 
a Espanya de les medalles oficials commemoratives. 

- 12 desembre Es presenta la primera sèrie de monedes 
conmemorativasde els Jocs al Museu Melcior Colet. 

- 15 de desembre El conseller delegat del COOB'92, Josep Miquel Abad 
intervé davant la Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya. 
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- SIGNATURA DE CONTRACTE :19 desembre Es signa el contracte 
entre el COOB'92 l'empresa IBM, pel qual aquesta passa a ser soci 
col·laborador en tecnologia i informàtica.  
El COOB'92 s'adjudica el Projecte de telecomunicacions dels Jocs 
aTelefónica, i escull tres empreses proveïdores: lntelsa (centraletes), 
Telettra (equips de radiocomunicació) v Amper (telèfons i perifericos) 
ACORDS: Les empreses Eritel, Sema Group T & G i EDS són 
designades proveïdores oficials dels paquets de programari de gestió 
d'informació, gestió d'operacions i gestió de resultats, respectivament. 

- Desembre 20 Es lliuren a la sala Zeleste els premis LAUS88 als segells 
de la sèrie preolímpica. 

- REUNIÓ: 27 desembre Tercera reunió de la Comissió Superior de 
Seguretat Olímpica. 

- INSTAL·LACIONS: El 1988, amb l'impuls olímpic, es va accelerar la 
construcció dels cinturons de ronda. Es pretenia donar més fluïdesa a 
les entrades i sortides de la ciutat, i millorar la connexió de la xarxa 
general de carreteres amb els bams i les Àrees centrals de Barcelona.  
 

1989 - EXPOSICIÓ: 8 gener Es clausura l'exposició Barcelona la ciutat i el 92, 
que van visitar més de 350.000 persones. 

- REUNIÓ: 16 Gener  Reunió de l'Assemblea General del COOB'92 i de 
la Junta General d'Accionistes del COOB'92. S.A. 

- ACORDS: 19 gener 1989 La cadena australiana Channel 7 obté a 
Nova York l’exclusiva dels drets de televisió de Barcelona'92 per 
Austràlia, per 33.750.000 de dòlars. 

- OBRES: Gener 24 Conclou la instal·lació de la coberta de la tribuna de 
l'Estadi Olímpic, que mesura 40m d'ample per 130m de llarg. 

- VISITA: Gener 27 El director esportiu del SLOOC'88, Moon Dong Hoo, 
visita l'Anella Olímpica. 

- OBRES: 1 de febrer es presenta el projecte de construcció de la torre 
de comunicacions de Barcelona 92 que tindrá una altura de 260 m.  

- SIGNATURA PATROCINI MUNDIAL: 14 de Febrer: El COOB 92 i 
l’empresa Coca-Cola firmen el programa de patrocini mundial TOP-2 a 
Atlanta.  

- SIGNATURA DE CONVENI: 23 de Febrer es firma el conveni entre el 
COOB’92 i la federació internacional de Voleibol (FIVB) 

- REUNIÓ: 27 febrer Els alcaldes de les subseus olímpiques es 
reuneixen amb el president del COOB'92 i alcalde de Barcelona, 
Pasqual Maragall, al Palauet Albéniz. 

- SIGNATURA DE CONVENI: 2 de març  El COOB'92 i l'Assemblea 
Catalana de la Creu Roja signen el conveni per a la prestació de 
diversos serveis sanitaris durant la celebració dels Jocs. 

- Març 7 Es presenta la segona emissió de segells preolímpics, formada 
per quatre segells dissenyats pel pintor Rafael Bartoloizi, amb 
representacions dels esports de boxa, ciclisme, equitació i handbol. 

- SIGNATURA DE CONVENI: març 9 Es signa el conveni entre el 
COOB'92 i la Fira Filatèlica per a la comercializació de les emissions 
filatèliques de Barcelona'92. 

- VISITA: 10 de març el president del Parlament de Catalunya, Joaquim 
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Xicoy, visita l'Anella Olímpica. 
- SIGNATURA DE CONVENI: Març 14 El COOB'92 i el Gremi d'Hotels 

de Barcelona signen un conveni que preveu la reserva de 15.000 places 
en hotels de cinc, quatre i tres estrellas per la celebració dels Jocs. 

- SIGNATURA DE CONVENI: 15 març El COOB'92 i la Creu Roja 
Espanyola signen un conveni sobre la coberta de primers auxilis durant 
el recorregut de la torxa olímpica. 

- març 16 Lliurament de la bandera de Barcelona'92 al president de la 
Comunitat Autònoma de Castella i Lleó, José María Aznar. 

- ESDEVENIMENTS: Març 19 Un grup de voluntaris olímpics participen 
en la XII Marató de Catalunya'89. 

- SIGNATURA DE CONVENI: 29 marzo Es signa el conveni entre el 
COOB'92 i la Federació Internacionalde Futbol (FIFA). 
SIGNATURA DE CONVENI: Es signa el conveni entre l 'Ajuntament de 
Badalona, Montigalà S.A. i el COOB792. 
ACORD: El COI, la Unió Europea de Radiodifusió (UER) i el COOB'92 
arriben a un acord per a l'exclusiva de retransmissió de les imatges dels 
Jocs Olímpics a Europa, per la qual el COOB'92 cobrés 90 milions de 
dòlars. 

- 3 abril La primera promoció dels cursos de voluntaris olímpics rep els 
diplomes de final de curs. 

- SIGNATURA ACORD: es signa l'acord entre el COOB'92 la Federació 
Internacional de Natació [FINA). 

- REUNIÓ/VIATGE: 4 abril El president del COOB'92 i alcalde de 
Barcelona, Pasqual Maragall, es reuneixen a Brussel·les amb el 
president de la Comissió Europea, Jacques Delors i els representants 
del Comitè Organitzador dels jocs d'hivern de Albertviiie, Jean-Claude 
Killy i Michel Bardier. 

- PORTES OBERTES: 8 abril Durant els caps de setmana obren l'Estadi 
Olímpic al públic. 

- El president de la República Federal d'Alemanya, Richardvon 
Weizsacker, visita la ciutat de Barcelona. 

- SIGNATURA DE CONVENI: 10 abril Es signa el conveni entre el 
COOB'92 i la Fira de Barcelona, per a la cessió d'algunes instal·lacions 
del recinte firal de Montjuïc durant els Jocs. 

- APROVACIONS: 17 d'abril la comissió permanent i el comitè executiu 
del COOB 92 aproven el pla de només allotjament que garanteix 40.000 
places per a la Família Olímpica. 

- VISITA: La Comissió Coordinadora del COI visita per quarta vegada la 
Vila Olímpica i l'Anella Olímpica. 

- VISITA: 22 abril Alcaldes de tot Catalunya visiten les obres de l'Estadi 
del Palau Sant Jordi 

- INFORME: 24 abril El COOB'92 presenta l'informe de progrés a la 
Comissió Executiva del COI. 

- El príncep d'Astúries, president d'Honor del COOB'92, presideix l'acte 
d'inauguració de les jornades COI-ASOIF al palau de la música de 
Barcelona. 

- 25 Abril va obrir al Palau de la Música  
- VISITA: El príncep Felip de Borbó i Constantí de Grècia visiten les 

obres de la Vila Olímpica i l'Anella Olímpica. 
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- VISITA: La Comissió Executiva del COI visita l'Anell Olímpic. La 
delegació del COOB'92 i les federacions internacionals assisteixen a un 
sopar al Palau de la Generalitat de Catalunya. 

- VISITA: 26 d'abril la princesa Anna d'Anglaterra, com a presidenta de 
la FEI. visita Barcelona. 

- INFORME: El COOB'92 presenta l'informe de progrés a l'Assemblea de 
la ASOIF que se celebra a Barcelona. 

- AUDIOVISUAL: 27 abril Es presenta al Palau de Congressos de 
Barcelona la pel·lícula oficial dels Jocs Olímpics d'hivern de Calgary. 

- INFORME: El COOB'92 presenta l'informe de progrés a l'Assemblea del 
COI. 

- SIGNATURA DE CONtracte: Es signa el contracte entre la cadena 
nord-americana NBC i el COOB'92. 

- PLA: Es presenta, a la seu del COOB'92, el Pla d'Assistència del temps 
dels Jocs. 

- Maig 7 Es col·loca la primera pedra del Palau d'Esports de Badalona. 
- REUNIÓ: Maig 8 Reunió de l'Assemblea General i la Junta General 

ordinària del COOB'92, on s'aprova el pressupost global del COOB'92. 
- VISITA: Maig 12 Una delegació de France Press visita la seu del 

COOB'92 i l'Anella Olímpica. 
- EXPOSICIÓ PLANETA ESPORT:  El 1989 va tenir lloc una gran 

exposició, Planeta Esport, amb l'objectiu d'apropar l'esport als 
ciutadans. Es va inaugurar el 12 de maig i va romandre oberta al públic 
fins al mes de juliol, a l'antic Mercat del Born. 

- VISITA: Maig 19 El president de la junta de Gaiicia, Manuel Fraga, 
visita les obres olímpiques. 

- SIGNATURA DE CONVENI : Maig 23 Es signa el conveni entre el 
COOB'92 i la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió 

- (CCRTV) així com el conveni entre el COOB'92 i Televisió Espanyola 
(TVE), per a la col·laboració amb Radiotelevisió Olímpica (RTO 92) 

- Maig 30 S'instal·len les escultures eqüestres restaurades de Pablo 
Gargallo. 

- Juny 5 La Comissió Permanent del COOB'92 crea una nova categoria 
de patrocini, material Esportiu Oficial. 

- VISITA: 6 juny El president de la Generalitat Valenciana, Joan Lerma, 
visita la seu del COOB'92, l'Anella Olímpica i la Vila Olímpica. 

- SIGNATURA DE CONVENI:Juny 8 Es signa a Nova York el conveni 
entre el COOB'92 el Comitè Olímpic dels Estats Units (USOC), per a la 
col·laboració mútua dins el programa comercial dels Jocs Olímpics. 

- INFORME:Juny 20 El COOB'92 presenta l'informe de progrés a la 
reunió de la ACNOE, a la ciutat de Troia (Portugal). 

- SIGNATURA DE CONVENI:Febrer 2 juny es va signar a Banyoles el 
conveni entre el COOB'92 l'Ajuntament de Banyoles sobre l'ús del Llac 
d'aquest municipi per a la competició olímpica de rem. 

- SIGNATURA DE CONTRACTE:Juny 23 Es signa el contracte entre 
l'empresa kodak, el COI i els COJO d'Albertville i Barcelona, dins el 
programa de comercialització TOP-2. 

- Juny 24 Sorteig especial de la Loteria Nacional dedicat a Barcelona'92. 
- APROVACIONS: Juny 28 S'aprova el Pla Director de Seguretat per als 

Jocs Olímpics. 
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- VISITA: 30 Juny El president del Consell Superior d'Esports, Javier 
Gómez Navarro, funcionari d’esports de la Comunitat europea visiten la 
ViIa i l'Anella Olímpica. 

- VISITA:Juliol 1 el príncep de Tailandia, Maha Vajiralongkorn, visita la 
seu del COOB'92. 

- SIGNATURA DE CONTRACTE:Juliol 2 Es signa el contracte entre el 
COI, laTelevisión de Nova Zelanda (TVNZ), el seu associat Sky Network 
Television i el COOB'92, pel qual la cadena neozelandesa obté 
l'exclusiva dels drets de televisió dels Jocs per a aquell país, per una 
suma de 5.9 milions de dòlars. 

- VISITA: 4 Juliol Els caps dels principals partits polítics catalans visiten 
la seu del COOB'92, l'Anella Olímpica i la Vila Olímpica. 
VISITA: El president de la Comunitat Autònoma de Castella Lleó, José 
María Aznar, visita la seu del COOB 

- VIATGE: Juliol 6 una delegació del COOB'92 viatja a Atenes per visitar 
l'Acadèmia Olímpica Internacional. 

- SIGNATURA DE CONVENI: Es signa el conveni entre l'Ajuntament de 
Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i 
OCSA per dur a terme els Festivals deTardor. 

- OBRES: Juliol 12 Comencen les obres de construcció del Palau 
d'Esport de Granollers, on tindran lloc les proves d'handbol masculí. 

- SIGNATURA DE CONVENI:14 juliol Es signa el conveni entre el 
COOB'92, la Diputació de Lleida i la Generalitat de Catalunya, per al 
financiament de les instal·lacions olímpiques a la Seu d'Urgell 

- PRESENTACIÓ:  Juliol 17 Es presenta el Pla d'Assistència Sanitària 
Olímpica (PAS '92). 

- SIGNATURA DE CONTRACTE: 18 de juliol es signa el contracte entre 
el COOB'92 i Campofrío S.A., pel qual aquesta empresa passa a ser 
patrocinadora dels Jocs en productes carnis. 

- Juliol 20 Lliurament de la bandera olímpica a l'expedició alpinista 
catalana a la muntanya Cho-Oyu. 

- MASCOTA: 21juliol Presentació oficial del Cobi amb la imatge dels 28 
esports. 

- 25 juliol Conclouen formalment les obres de l'Estadi Olímpic, tres anys 
abans de la inauguraciónde dels Jocs Olímpics. Els representants de la 
ACNO Marian Renke i Wolfang Gitter visiten l'Anella Olímpica, la Vila 
Olímpica i las subseus de Badalona i Terrassa. 

- ESDEVENIMENT: Juliol 28 es celebra el BarceWomad'89 (World of 
Music, Arts and Dance) al Parc de la Ciutadella de Barcelona, amb el 
suport de OCSA. Es celebra a Lausana la segona ronda de 
negociacions entre el COOB'92 i la cadena de televisió japonesa Nippon 
Hoso Kyokai (NHJS). 

- SIGNATURA DE PROTOCOL: Agost 24 El conseller delegat del 
COOB'92, Josep Miquel Abad i el conseller de Govern de la Generalitat 
de Catalunya, Joan Gomis, assisteixen a la firma del protocol 
d'intencions per a la cessió de l'Escola de Polida de Catalunya, a Mollet 
del Vallès, per a la celebració de les proves de Tir Olímpic. 
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- INFORME: Agost 29 El president del COOB'92 i l'alcalde de Barcelona 
Pasqual Maragall presenta el quart informe de progrés del COOB'92 en 
la 95a Sessió del COI, celebrada a San Juan de Puerto Rico. 

- 30 agost Joan Antoni Samaranch és reelegit resident del COI en un 
període de quatre anys en la 95a Sessió del COI, a San Juan de Puerto 
Rico. 

- 7 Setembre  Membres del Comitè Olímpic de Noruega visiten l'Anella 
Olímpica i la Vila.Una representació de l'Associació Espanyola de 
Premsa Esportiva (AEPD) es reuneix a Barcelona i visita les obres de 
l'Estadi Olímpic. 

- INAUGURACIÓ: 8 Setembre  El rei Joan Carles inaugura oficialment 
l'Estadi Olímpic amb motiu de la celebració de la v Copa del Món 
d'Atletisme.Es signa el contracte entre el COOB'92 i Philips ibèrica, pel 
qual aquesta empresa esdevé soci col·laborador. 

- SIGNATURA DE PROGRAMA 12 Setembre El COOB 92 i l'empresa 
3M signen a París el programa de patrocini mundial TOP-2. L'Institut 
Municipal de Promoció Urbanística es constitueix com a societat 
anònima i adoptala sigla IMPUSA. 

- Setembre 14 El COOB'92 celebra el seu 22è Comitè Executiu. S'acorda 
presentar la consideració del COI la proposta del que el golf i el futbol 
femení siguin esports de excibició a Barcelona. 

- SIGNATURA DE CONVENI:  Setembre 15 Se signa el conveni entre el 
COOB'92 i el Club Patí Vic, per a la celebració dels partits preliminars 
de la competició d'hoquei sobre patins. 

- 16 setembre Es posa la primera pedra del canal olímpic del Parc del 
segre de la Seu d'Urgell 

- SIGNATURA DE CONTRACTE 19 de setembre es signa a Tokio un 
contracte comercial entre Albertville'92 i Barcelona 92, pel qual es 
concedeixen autorització mútua per a la venda a França ia Espanya 
dels productes llicenciats en els dos països.  
L'empresa Matsushita (Panasonic) i la signatura Ricoh signen el 
programa de patrocini mundial TOP-2en Tòquio. 

- ACORD: Setembre 23 Acord a Seül amb la cadena pública de televisió 
japonesa NHK i cent emissores privades japoneses associades per a la 
venda dels drets de televisió de Barcelona '92en l'àrea de Japó. 

- 1 PEDRA: Setembre 29 El president del COOB'92 i alcalde de 
Barcelona, Pasqual Maragall, l'alcalde de Granollers, Josep Pujades, i el 
resident de la Diputació de Barcelona, Manuel Royes, assisteixen a la 
col·locació de la primera pedra del Palau d'Esports de Granollers. 
S'inicia el 1Festival de Tardor de Barcelona. 

- SEGELLS: 3 octubre Es presenta a les Drassanes de Barcelona, la 
tercera emissió de segells preolímpics, amb dibuixos del pintor Robert 
Llimós que representen els esports d'esgrima, futbol i gimnàstica. 

- VISITA: 10 d'octubre Visita dels reis de Suècia, Carles Gustau i Sílvia, 
a l'Estadi Olímpic. 

- SIGNATURA DE CONVENI: 11 octubre Es signa el conveni entre el 
COOB'92 i el Real Club de Polo de Barcelona sobre la utilització de 
les instal·lacions i la residència dels cavalls durant els Jocs Olímpics. 
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- SIGNATURA DE CONVENI:  12 octubre Es constitueix el comitè de la 
subseu olímpica de Castelldefels. El COOB'92 signa el conveni amb la 
Federació Internacional de Tir Olímpic (UIT). 
COOB'92.  

- 1 PEDRA: 17 octubre El president del COOB'92 i alcalde de Barcelona, 
Maragall, l'alcalde de Madrid, Antonio Rodriguez sahagun i el secretari 
general d'Esports de la Generalitat de Catalunya, Josep Lluís Vilaseca, 
assisteixen a la col·locació de la primera pedra de la Vila Olímpica de 
Barcelona. El president del COOB'92 i alcalde de Barcelona, Olímpic i 
ofereix una roda de premsa a la seu del Pasqual Maragall, lliura la 
bandera olímpica a l'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat, Josep Ignasi 
Pujana. 

- INFORME: 19 octubre El COOB'92 lliura l'informe de progrés al Comitè 
Olímpic Espanyol. 
Es constitueix el Holding OlímpicoS.k (HOLSA) l'origen es troba en els 
dos convenis signats entre el Ministeri d'Economia i Hisenda i l 
'Ajuntament de Barcelona al maig i setembre del mateix any. HOLSA 
agrupa les empreses Vila Olímpica S.A. (VOSA), Institut Municipal de 
Promoció Urbanística S.A. i Anella Olímpica de Montjuïc S.A. 

- INAUGURACIÓ: 20 octubre El president del COOB'92 i alcalde de 
Barcelona, Pasqual Maragall, assisteix a la inauguració de l'Estadi Pau 
Negre a l'Anella Olímpica. 
El COOB'92 i la Federació Internacional de Gimnàstica (HG) signen el 
conveni sobre les característiques requerides en les instal·lacions. 

- VISITA: 25 octubre La Federació Internacional de Ciclisme (FIAC) 
visita el Velòdrom de Barcelona. 

- VISITA: 4 Novembre El nadador nord-americà Mark Spitz visita l'Anella 
Olímpica i les Piscines Benurt Picornell. 

- ACORD: 6 Novembre  La Comissió Permanent del COOB'92 acorda el 
Pla general de proves de les instal·lacions olímpiques.El COOB'92 
convida a set grups d'empreses presentar propostes per a les 
cerimònies de Barcelona'92. 

- INFORME: 8 Novembre  La delegació del COOB'92 presenta l'informe 
de progrés a la ACNO, a Mèxic. 
VISITA: La Federació Internacionalde Hípica (FEI) visita al Montanyà 

- SIGNATURA DE CONTRACTE: 13 Novembre  Es signa el contracte 
entre el COOB92 i Rank Xerox, pel qual aquesta empresa esdevé soci 
col·laborador en sistemes d'edició. 

- INAUGURACIÓ: 14 Novembre  S'inauguren a Madrid les conferències, 
Tots amb Barcelona'92, organitzades per l'Associació Espanyola de 
Premsa Esportiva (AEDP). 

- SIGNATURA PROGRAMA:  15 Novembre  Les empreses Time, Mars i 
USPS signen el programa de patrocini mundial TOP-2, en els Estats 
Units 

- SIGNATURA DE CONVENI:  17 Novembre  Se signa el conveni entre 
el Consorci d'Hospitals de Barcelona, l'Institut Municipal d'Assistència 
Sanitària i el COOB'92, per l’atenció sanitaria de la Família Olímpica 

- VISITA: 20 Novembre  Cinquena visita a Barcelona de la Comissió 
Coordinadora del COI. 

- SIGNATURA DE CONVENI:  23 Novembre  es signa el conveni entre el 
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COOB'92 i PireIli S.A pel qual aquesta empresa esdevé proveïdora 
oficial de cables d'energia i senyals. 

- 1 PEDRA: 27 Novembre  Es col·loca la primera pedra de la Vila de 
Montigalà, a Badalona. 

- 29 Novembre  El conseller delegat del COOB'92, Josep Miquel Abad, i 
l'alcalde de Sant Sadurni d'anoia Marcel Gabarró, assisteixen a la 
constitució del comitè de la subseu de Sant Sadurní d'Anoia. 

- VISITA: 30 Novembre  L'atleta nord-americà Carl Lewis visita l'Estadi 
olimpic. Comencen els cursos de formació per als coordinadors de 
voluntaris olímpics a les comunitats autònomes. 

- INFORME: 8 Desembre  El COOB'92 presenta l'informe de progrés a la 
Comisió Executiva del COI a Lausana. 
Se signa a Lausanne el contracte de drets d'televisi6n amb la UER 
(Uni6n Europea de Radiodifusió). 

- VISITA: 10 desembre La nedadora alemanya Kristin Otto visita les 
piscines Bernat Pircornell i l'Estadi. 

- ESDEVENIMENT: 11-13 desembre es celebren les Primeres Jornades 
informatives per a Empreses Col·laboradores dels Jocs Olímpics de 
Barcelona, al Palau de Pedralbes. 

- PLE: El 12 de desembre de 1989 a les 19 h se celebrava el Ple 
extraordinari de la corporació municipal per tal d’acceptar formalment la 
nostra nominació de Subseu. INAGURACIÓ EXPOSICIÓ: Després 
s’inaugurava a la Marineta l’exposició “40 fotografies dels XXIV Jocs 
Olímpics” 

- 16 desembre El presidentedel COOB'Z i alcalde de Barcelona, Pasqual 
Maragall, i l'alcalde de Viladecans. Jaume Montfort, assisteixen a la 
constitució del comitè de la subseu de Viladecans. 

- EXPOSICIÓ: 17 Desembre El president del COOB'92 i alcalde de 
Barcelona, Pasqual Maragail, assisteix a la plaça de Catalunya a la 
presentació de l'Estadi Olímpic infíable de l'exposició itinerant 
Barcelona'92. Objectiu de tots. 

- 26 desembre A iniciativa de Olimpiada Cultural, es crea la Escola Taller 
Diposit de les Aigües- Barcelona 92’.  

- CONFERÈNCIES: Paral·lelament amb aquesta exposició Planeta 
Esport, van tenir lloc un serie de simposi i conferències sobre el fet 
esportiu: El simposi internacional Salut i Esport. Organitzat per l’àrea de 
Salud publica i l’area de esport del ajuntament de Barcelona.   

- SEMINARI: dret i esport organitzat per la Univeristat Internacional 
Menendez i Pelayo.  

- JORNADES: sobre els jocs paraolímpics organitzades per la fundació 
instirut Guttman.  

- CONFERÈNCIA: el cicle del cinema i l’esport organitzat per la filmoteca 
de la Generalitat de Catalunya.  

- JORNADES: La dona i l’esport 
- JORNADES: Reetrobament de noves tecnologies i el llenguatge 

audiovisual.  
- CONFERÈNCIA: en abril es va celebrar la conferència Internacional 

Eurociutat, organitzada per l’ajuntament de Barcelona amb el patrocini 
del Parlament Europeu.  

- ACTIVITATS: Escola taller dipòsit de les aigües.  
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- FESTA:  9 d’octubre es va celebrar en el Moll de la Fusta una festa 
popular amb motiu de l’arribada de la bandera olímpica a Barcelona.  

- EXPOSICIÓ: Octubre i novembre exposició de la Revolució a la 
Perestroika: art soviètic de la Coleccio Ludwig.  

- CERTAMEN: Novembre 1989 Barcelona acull el certamen Biennal 
Jove Europea 89, organitzat per l’ajuntament de Barcelona.  

- FESTIVAL DE MÚSICA: Juny del 1989 El II Festival de Blues & 
Ritmos.  

- FESTIVAL DE MÚSICA: art i dança BARCE WOMAD’89 es va celebrar 
per primera vegada al juliol de 1989 en el parc de la Ciutadella de 
Barceona i va reunir a músics i artistes de tot el món. Es va convertir en 
el festiva m´rs cosmopolita i obert de l’Olimpíada Cultural.  

- FESTIVAL DE MÚSICA: Juliol es va celebrar el X Festival 
Internacional de Música Popular Tradicional  

 

 

 

 

Fins al 
octubre 1990 

 
 

- SIGNATURA DE CONTRACTE: 1 Gener Es signa el contracte entre el 
COOB'92 i Danone, pel qual aquesta empresa esdevé patrocinadora de 
iogurts, postres i formatges frescos. 

- SIGNATURA DE CONVENI:  3 Gener El Ministeri d'Agricuitura, Pesca i 
Alimentació comunica als organismes internacionals OIE Organització 
Internacional de Epizzotia i CE 
(Comunitat Europea) l'extinció total de la pesta equina dins el territori 
espanyol. 

- SIGNATURA DE CONVENI:  10 Gener Es signa el conveni entre el 
COOB'92 i l'Hospital del Mar pel qual aquest esdevé hospital olímpic 
oficial. 

- VIATGE+SIGNATURA DE CONTRACTE: 11 Gener El conseller 
delegat del COOB'92, Josep Miquel Abad, assisteix a Tòquio a la 
signatura del contracte amb la televisió japonesa NHK, sobre la cessió 
de drets de retransmissió, per 625 milions de dòlars. 

- VISITA:12 Gener El delegat tècnic de la Federació internacional de 
Patinatge (FIRS) José Castel-Branco, visita les subseus de Reus, Sant 
Sadurní d'Anoia i Vic. 

- VISITA: 19  Gener L'atleta nord-americà Bob Beamon visita l'Estadi 
Olímpic. 

- INFORME: 20 Gener COOB presenta l'informe de progrés. 
- 23 Gener  Celebració de l'Assemblea General del COOB'92 i de la 

Junta General d'Accionistes del COOB'92, SA 
- SIGNATURA DE CONTRACTE: 25 Gener  Es signa el contracte entre 

el COOB'92 i Apple Computer, pel qual aquesta empresa esdevé 
proveïdora oficial de ofirmatica. 

- VISITA:26 Gener  Una representació de la Federació Internacional de 
Tir amb Arc (FiT A) visita les instal·lacions de la Vall d'Hebron i el Reial 
Club de Polo de Barcelona. 
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Una representació de la Federació Internacional d'Hoquei (FIH) visita 
l'Anella Olímpica. 
Una representació de la Federació internacional de Piragüisme (FIC) 
visita al Palau Sant Jordi i el Estadi Olímpic. 

- CONSTITUCIÓ: 27 Gener  El president del COOB'92 i alcalde de 
Barcelona, Pasqual Maragall, i l'alcalde de Banyoles Pere Hernández, 
assisteixen a la constitució del comitè de la subseu de Banyoles. 

- VISITA:29 Gener Una representació de la Federació Internacional de 
Gimnàstica (FIG) visita al Palau Sant Jordi. 

- INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ: 31Gener El príncep Felip de Borbó 
assisteix a Madrid a la inauguració de l'exposició itinerant, Barcelona'92, 
que romandrà a la ciutat fins al 11 de febrer. Aquesta exposició va 
recórrer les disset comunitats autònomes espanyoles.El president del 
COOB'92 i alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, inaugura a Madrid 
una oficina permanent del COOB'92. 

- PRESENTACIÓ A PREMSA: 8 Febrer  Es presenta a la premsa el 
Projecte d'Interpretació d'idiomes dels Jocs. 
El president del COOB'92 i alcalde de Barcelona, Pasqual Marall, i 
l'alcalde de Vic, Pere Girbau, assisteixen a la constitució del comitè de 
la subseu de Vic. 

- 1 PEDRA: 10 febrero El presidentedel COOB'92 i alcalde de Barcelona, 
Pasqual Maragall, assisteix a la col·locació de la primera pedra del 
pavello L'Espanya industrial. 

- SIGNATURA DE CONVENI: 13 Febrer  Es signa el conveni entre el 
COOB'92 i Brother dins el programa de patrocini TOP-2. 

- ACORDS: 21 febrer 1990 L'Ajuntament de Barcelona, la Federació 
Catalana d'Atletisme i el COOB992 acorden la participació organitzativa 
del COOB'92 en la celebració del Miting Ciutat de Barcelona 
d'Atletisme. 

- VISITA: 22 Febrer  El president de la Federació Internacional de 
Natació (FINA), Mustapha Larfaoui, visita la seu del COOB'92. 

- SIGNATURA DE CONVENI:  1 Març se signa el conveni entre el 
COOB'92 i el Port Autònom de Barcelona per a la reserva dels molls on 
amarrarían els vaixells residència durant els Jocs. 

- INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ: 2 Març S'inaugura l'exposició itinerant 
Barcelona'92en la ciutat de Mèrida.  
PROJECTE: Es presenta el Projecte d'Acreditacions de Barcelona 92 

- SEGELLS: 7 Març Es presenta la quarta emissió de segells 
preolímpics, dissenyats per Ananz Bravo, dels esports d'halterofília, 
hoquei i judo, al Palau de Pedralbes de Barcelona. 

- INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ: 12 Març S'inaugura l'exposició itinerant 
Barcelona'92 a la ciutat deToledo. 
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- REUNIÓ: 13 març Reunió de la Comissió de Seguretat Olímpica del 
COOB'92, sota la presidència del secretari d'Estat per a la Seguretat, 
Rafael Vera. 

- VISITA: 15 Març  El príncep Felip de Borbó, president d'Honor de 
COOB. visita l'Anella Olímpica i La vila Olímpica i assisteix a la 
presentació oficial de les monedes commemoratives dels Jocs Olímpics 
al Palau de Pedralbes. 

- EXPOSICIÓNS: El Quadrat d’or i el Moderniste van ser las 
manifestacions més important de la mostra Modernisme 1990. La 
primera es va celebrar a la casa Milà, la pedrera del 14 de juny al 30 de 
novembre la segona en el museu d’art Modern del 10 d’octubre al 13 de 
Gener de 1991. 

- AJUDES: Març 16 El conseller de Sanitat de la Generalitat de 
Catalunya, Xavier Trias, assisteix al lliurament de la bandera olímpica 
als hospitals de les subseus, que col·laboraran en el desenvolupament 
del Pla d'Assistència Sanitària Olimpica (PAS). 

- REUNIÓ: Març 16 El president de l'Associació de Comitès Olímpics 
Nacionals (ACNO), Mario Vázquez Raña, visita Barcelona i es reuneix 
amb el conseller delegat del COOB 92, Josep Miquel Abad.  
VISITA: Una representació de la Federació internacional de Rem (FISA) 
visita les instal·lacions de rem de Banyoles. 

- 1 PEDRA: 17 març 1990 El president de la Generalitat de Catalunya, 
Jordi Pujol, I el conseller delegat del COOB'92, Josep Miquel Abad, 
assisteixen a l'acte de col·locació de la primera pedra de la Vila 
Olímpica de Banyoles. 

- ESDEVENIMENT: 18 de març un grup de voluntaris olímpics participen 
en el XIII Marató de Catalunya. 

- SIGNATURA DE CONTRACTE: Març 19 Es signa el contracte entre el 
COOB'92 i Flex, pel qual aquesta empresa esdevé proveïdora oficial 
d'equips de descans. 

- SIGNATURA DE CONTRACTE: Es signa el contracte entre el 
COOB'92 i l'empresa Pesa electrònica S.A., pel qual aquesta empresa 
esdevé proveïdora dels equipaments de Radiotelevisió Olímpica. 

- VISITA: Març 20 El director executiu de la Federació Internacional de 
Beisbol (IBA) visita la seu del COOB 
VISITA: El director executiu de la Federació Internacional de Vela 
(IYRU) visita la seu del COOB'E. 

- SIGNATURA DE CONTRACTE: Març 22 Es signa el contracte entre el 
COOB'92 i Mizuno, pel qual aquesta empresa esdevé patrocinadora 
oficial d'equips d'entrenament. 

- INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ: 23 març 1990 El president del COOB'92 i 
alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, i l'alcaldessa de València, 
Clementina Ródenas, assisteixen a la constitució del comitè de la 



 99 

subseu de València i a la inauguració de l'exposició itinerant 
Barcelona192. 

- 1 PEDRA: 24 març El president del COOB'92 i l’alcalde de Barcelona, 
Pasqual Maragall, i l'alcalde de l'Hospitalet, Josep Ignasi Pujana, 
assisteixen a la constitució del comitè de la subseu de l'Hospitalet i la 
col·locació de la primera pedra a l'Estadi de beisbol de la Feixa Llarga. 

- PROJECTE: 27 març  Es presenta el projecte del Pavelló de la Vall 
d'Hebron, constituït pel Palau d'Esports i el Centre Municipal de Pilota. 

- SIGNATURA DE CONVENI  Març 29 Se signa el conveni entre el 
COOB'92 i el RCD Espanyol sobre la utilització de l'Estadi de Sarrià per 
les competicions de futbol. 

- 1 PEDRA: 30 Març El president del COOB’92 i l’alcalde de Barcelona 
Pasqual Maragall, Josep Miquel Abad asisteixen a la col·locació de la 
primera pedra dels allotjaments olímpics de la vila de la Vall d’Hebron.  

- 31 Març El president del COOB'92 i alcalde de Barcelona, PasquaI 
Maragall, i l'alcalde de Reus, Josep Abelló, assisteixen a la constitució 
del comitè de la subseu de Reus. Es crea la comissió Delegada del 
Govern pels Jocs Olímpics. 

- VISITA: 2 d’Abril La Comissió Coordinadora del COI visita Barcelona 
per sisena vegada. 

- INAUGURACIÓ I VISITA: 3 d’ Abril La Comissió Coordinadora del COI 
assisteix a la inauguració oficial de l'Edifici Olímpia, nova seu del COOB 
92 i visita el real club de polo de Barcelona 

- SIGNATURA DE CONTRACTE: 4 d’Abril Es signa el contracte entre el 
COOB'92 i Mondo- Enimont, pel qual aquesta empresa devé proveïdora 
oficial de les pistes d'atletisme dels Jocs Olímpics de Barcelona. 
S'adjudica a l'empresa Seiko l'aprovisionament dels equips de 
cronometratge i medició dels Jocs. 

- INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ: 5 d’Abril s'inaugura l'exposició itinerant 
Barcelona'92 a la ciutat de Múrcia.  

- VISITA: 6 d’Abril El copresident del COJO de Albemille, Jean claude 
Killy, visita l'Anella Olímpica i el Palauet Albéniz.  

- PROGRAMA 9 d’Abril es presenta el Programa Motivacional pels 
voluntaris olímpics, pel qual 34.006 voluntaris de tot Espanya van visitar 
les instal·lacions olímpiques. 

- REUNIÓ: 17 d’Abril  primera reunió de l'Olympic Broadcasting Advisory 
Committee (OBAC) a la seu de l'Area metropolitana de Barcelona. Es 
signa el contracte entre el COOB'92 i Damm S.A., pel qual aquesta 
empresa esdevé patrocinadora de cervesa. S'inaugura la nova seu de 
RT0'92 a Sant Just Desven.  

- PRESENTACIÓ: 18 d’Abril el conseller delegat del COOB'92, Jose 
Miquel Abad, el grup català de teatre El Tricicle, el dissenyador Xavier 
Mariscal i el director de l'empresa Videocomunicació SA, Carlos Biern, 
assisteixen a presentació de la sèrie de dibuixos animats del Cobi, a 
l'auditori de la Font Màgica. 

- INAUGURACIÓ 19 abril el president del COOB'92 i alcalde de 
Barcelona, Pasqual Maragall, i l'alcalde de Saragossa, Antonio 
González Triviño, assisteixen a la constitució del comitè de la subseu 
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Saragossa i a la inauguració de l'exposició itinerant Barcelona'92 en 
aquesta ciutat. 

- SÈRIE: 20 d’Abril es presenta la sèrie de dibuixos animats The Cobi 
Troupe a la Mostra Internacional de Produccions de Televisió (MIP-TV) 
a la ciutat de Canes. El secretari general de la Federació Internacional 
de Bàsquet (FIBA). Borislav Stankovic. visita la ciutat de Badalona 

- PREMI: 23 d’Abril els voluntaris olímpics reben el premi Trofeu Amor a 
l'Esport. 

- 24 d’Abril es presenten els vint pictogrames oficials dels esports dels 
Jocs OIímpicos de Barcelona al Palau de Pedralbes. 

- INFORME: 27 d’Abril Es presenta l'informe de progrés al COI ia la 
ASOIF, a la ciutat de Belgrad. Primera reunió de la Comissió Delegada 
del Govern per als Jocs Olímpics de Barcelona'92, a Madrid. 

- 4 Maig S'inaugura l'exposició itinerant Barcelona'92 a la ciutat de Palma 
de Mallorca. 

- ENTREVISTA: 7 de Maig entrevista de Felipe González amb Juan 
Antonio Samaranch a Madrid .  

- SIGNATURA DE CONVENI:  10 Maig El conseller delegat del 
COOB'92, Jose Miquel Abad, i directius del col·legi La Salle de la Seu 
d'Urgell signen el conveni sobre la cessió del col·legi com a Vila 
Olímpica per als esportistes de piragüisme en aigües braves. 

- 15 de Maig Es presenta al moll de Sant Bertran del port de Barcelona el 
Royal Viking Sun, el vaixell que servirà d'allotjament als convidats de la 
cadena nord-americana NBC durant els Jocs Olímpics.  

- SEMINARI: 17 de Maig es celebra el primer seminari World 
Broadcaster Meeting, organitzat la RT0'92, a la seu de l'àrea 
Metropolitana de Barcelona, a la Zona Franca.  

- INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ 18 de Maig s’inaugura l’exposició itinerant 
Barcelona’92 a la Ciutat de Logroño 

- VISITA: 23 de Maig una representació de la Federació Internacional 
d'Esgrima FIE) visita l'Anella Olímpica i la Vila Olímpica. 

- 25 de Maig una repesentació de la Federació Internacional de Tennis de 
Taula (lTTF) visita Barcelona. 

- 26 maig Un grup de voluntaris olímpics col·labora en el Campionat 
d'Espanya de Eslàlom en Aigües Braves, a la Seu d'Urgell.  

- SIGNATURA DE CONTRACTE: 28 maig  Es signa el contracte entre el 
COOB'92, la naviliera Costa Crociere i l'empresa IBM per a l'ús exclusiu 
del vaixell Danae com alojamiento dels convidats de l'empresa IBM  

- INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ: 30 Maig S'inaugura l'exposició itinerant 
Barcelona'92 a la ciutat de Pamplona.  

- CONSTITUCIÓ: 1 juny  EI president del COOB'92 i alcalde de 
Barcelona, Pasqual Maragall, i l'alcalde de Badalona, Joan Blanch, 
assisteixen a la constitució del comitè de la subseu de Badalona.  

- INAUGURACIÓ:  4 de juny S'inaugura la VII Assemblea General de la 
ACNO a Barcelona.  

- SIGNATURA DE CONTRACTE : 5 de juny es signa el contracte entre 
el COOB'92 i Telefònica, pel qual aquesta empresa esdevé soci 
cólaborador en telecomunicacions.  

- VISITA: 6 Juny  La Federació Internacional d'Handbol (IHF) visita la 
subseu de Granollers. 
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- DIPLOMES: 7 de Juny Es lliuren els diplomes d'informador olímpic als 
taxistes de Barcelona.  

- INAUGURACIÓ:  10 de juny es S'inaugura l'exposició itinerant 
Barcelona'92 a Sant Sebastià  

- INAUGURACIÓ: Juny 11 S'inaugura el Simposi Internacional Olímpic 
L'esport per a la salut de tots, a Sant Sebastià. VISITA: Una 
representació de la Federació Internacional de Beisbol (IBA) visita 
l'Estadi de Beisbol de I'Hospitaiet de Llobregat i l'Anella Olímpica.  

- SIGNATURA TRACTE : 14 de juny 1990 Se signa el tracte entre el 
COOB'92 i Sony, pel qual aquesta empresa esdevé proveïdora oficial de 
pantalles gegants. INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ: S'inaugura la exposició 
El Quadrat d'Or a la Casa Mila, en el marc de l'Olimpíada Cultural El 
cap d'Estat de Polònia, Wojcieck Janizeiski, visita l'Estodi OIimpic.  

- APROVACIONS: 19 de Juny  El Comitè Executiu del COOB'92 aprova 
els criteris generals del recorregut de la torxa olímpica i escull els quatre 
cartells oficials dels Jocs Olímpics  

- SIGNATURA DE CONVENI : 20 de Juny  Es firma el conveni entre el 
COOB'92, el Consell Superior d'Esports i l'Institut de la Juventut del 
Ministeri de temes Socials, per a adjudicar als voluntaris olímpics mil 
beques per estudiar idiomes a l’extranger.  

- SIGNATURA DE CONTRACTE : 21 de Juny Es signa el contracte 
entre el COOB'92 i l'empresa Càlcul i Gestió, pel qual aquesta empresa 
esdevé proveïdora oficial de sofware de gestió empresarial. Una 
delegació d'Albertville formada per 120 persones visita les instal·lacions 
olímpiques. S'inaugura l'exposició itinerant Barcelona'92 a Vitòria. 

- CONCERT: 22 de juny voluntaris olímpics assisteixen al Palau de la 
Música Catalana al concert Una salutació musical a l'esperit olímpic.  

- DEDICACIÓ: Juny 23 Segon sorteig de la Loteria Nacional dedicat als 
Jocs Olímpics. Juny 25 Reunió entre la Unió de Federacions Esportives 
Catalanes i el COOB'92.  

- VISITA: 26 Juny  Un delegat tècnic de l'Associació Internacional de 
Beisbol (IBA) visita l'Estadi de Beisbol de I'Hospitalet.  

- ACTE: 26-28 juny Se celebren les Segones Jornades informatives per 
a Empreses Col·laboradores dels Jocs Olímpics de Barcelona, al Poble 
Espanyol de Barcelona.  

- VISITA: 27 Juny  Una delegació de la Federació Internacional de Judo 
visita Barcelona.  

- EXAMEN: 30 juny  Els voluntaris olímpics s'examinen d'anglès i de 
francès a l'estadi olímpic.  

- INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ: 2 de juliol  S'inaugura l'exposició itinerant 
Barcelona’92 en la ciutat de Santander.  

- VISITA: 4 Juliol  una delegació de la Federació internacional de Tennis 
de Taula (i'ITF) visita l'edifici Olímpia. Es signa el contracte entre el 
COOB'92 i Ara Services, pel qual aquesta empresa esdevé proveïdora 
de consultoria de serveis alimentaris.  

- FESTA: 7 Juliol  Festa de cloenda dels cursos de formació bàsica dels 
voluntaris olímpics a la Bassa de Sant Oleguer, a Sabadell.  

- EXPOSICIÓ: 17 Juliol  Exposició de les maquetes dels quatre cartells 
oficials dels Jocs Olímpics al Palau de Congressos de la Fira de 
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Barcelona. Reunió de l'Assemblea General del COOB i Junta General 
d'Accionistes del COOB'92, SA  

- CONFERÈNCIA: 18 Juliol  El conseller delegat del COOB'92, Josep 
Miquel Abad assisteix a la conferència de la Universitat Internacional 
Menéndez i Pelayo sobre «Organització i gestió dels Jocs Olímpics», al 
Palau de Pedralbes de Barcelona.  

- INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ: 23 Juliol  S'inaugura l'exposició itinerant 
Barcelona 92 a la ciutat de ValladoIid.  

- SIGNATURA DE CONTRACTE : 24 Juliol  Es signa el contracte entre 
el COOB'92 i La Unió i el Fènix ara la contractació de póIizas 
d'assegurança per als jocs.  

- VISITA: 25 juliol  Setena visita de la Comissió Coordinadora del COI, a 
la Vila Olímpica, Port Olímpic i Estadi OIimpic.  

- ACORDS: 26 juliol  El COOB'92, l'Ajuntament de Barcelona i VOSA 
acorden construir una nova instal·lació  dintre del recinte de la Vila 
Olímpica per acollir la competició de bàdminton. El primer grup de 
voluntaris olímpics becats comença els estudis d'idiomes a l'estranger. 

- INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ 5 Agost  S'inaugura l'exposició itinerant 
Barcelona'92 a Santiago de Compostel·la.  

- VISITA: 29 de agosto1990 Michael Jordan visita l'Anella Olímpica.  
- PLA DE MARKETING: 5 setembre 1990 Es presenta el Pla de 

Màrqueting d'Entrades per als Jocs Olímpics als mitjans de 
comunicació. També es dóna a conèixer la llista de preus de les, 
entrades per a tots els esports, prèvia aprovar del COI. 

- INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ: 10 setembre S'inaugura l'exposició 
itinerant Barcelona '92 a Las Palmas.  

- SIGNATURA DE CONTRACTE : Setembre 12 Es signa el contracte 
entre el COOB'92, Banesto i La Unió i el Fènix, pel qual el Grup Banesto 
esdevé soci colaborador d'entitats financeres i d'assegurances.  

- PRESENTACIÓ INFORME: Setembre 15 El conseller delegat del 
COOB'92, Josep Miquel Abad, i el vicepresident segon del COOB'92, 
Javier Gómez Navarro. presenten el cinquè informe de progrés a la 
Comissió executiva COI, en la 96ª Sessió del COI, celebrada a Tòquio. 

- PORTES OBERTES: 22 setembre El Palau Sant Jordi obre les portes 
al públic fins al 24 de setembre. Va ser visitat per més de mig milió de 
persones.  

- 26 setembre Magic Johnson, jugador de bàsquet de la NBA, visita al 
Palau Sant Jordi i efectua el llançament de la cistella O.  

- REUNIÓ: 27 Setembre  Reunió de l'Assemblea General del COOB 
Junta General d'Accionistes del COOB'92. 

- FESTIVAL: 28 de setembre comença el II festival de tardor de 
Barcelona. 

- 30 Setembre  Voluntari solímpicos col·laboren en la Gimcana sobre 
Rodes i en l'Open d'Atletisme de Veterans, al Campionat de Catalunya 
de Triatló a Banyoles, a la Cursa Popular de Vilanova i la Geltrú, a la 
Cursa Popular de Molins de Rei i en el Super Prestigi de Calafat. Es 
presenta a l'Estadi de Beisbol de I'Hospitalet de Llobregat el mural de 
l'Olimpisme realitzat per l'artista Cristóbal Gabarrón. 
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- PROJECTE: Casa Barcelona.Va promoure la creació d’objectius de 
caàacter domàstic amb una línia de disseny de qualitat que identificava 
Barcelona amb l’esdeveniment històric de la Olimpiada 1992.  

- ACTIVITATS: IX Saló del còmic de Barcelona  
- EXPOSISICIÓ: La ciutat del futur en el còmic. 
- PROGRAMA: Programa de senyalització històrica de la ciutat de 

Barcelona amb la intenció de donar a coneixer edificis singulars. El 9 de 
maig de 1991 es col·loca oficialment la primera placa a la casa Lleo 
Morera, en el paseig de Gracia. 

- EXPOSICIÓ: sobre les transformacions Urbanístiques de la ciutat en el 
Pabello de la Republica.  

- Les olimpíada Cultural va produir durant els 4 anys nombroses 
publicacions, catàlegs, programes, carteIls, vídeos, pins, objectes de 
regal, etc, que es van comercialitzar principalment a les botigues de les 
exposicions. Alguns d'aquests productes, sobretot els catàlegs, s'han 
convertit en obres de referència obligada 

 
 
 
 

FASE 
D’ORGANITZACIÓ 
I PROVES  

RESUM  DE TÈCNIQUES, ESDEVENIMENTS, COMUNICACIÓ 

 

 

 

Desde Octubre  
1990 fins a finals 
d’any  

- SIGNATURA DE CONTRACTE : 1 Octubre Es firma el 
contracte entre el COOB'92 i l'empresa Sintel pel qual 
aquesta empresa esdevé proveïdora oficial d'assistència 
tècnica a RT0'92. 

- PRESENTACIÓ: 3 d’octubre 1990 Es presenta la cinquena 
emissió de segells de la sèrie preolímpica, dissenyats per 
Gerard Sala i Rosselló, que representen els esports de 
beisbol, lluita i natació al hivernacle del parc de la Ciutadella. 

- 4 octubre Entrada d'aigües en els canals de piragüisme 
d'aigües braves del Parc del Segre de la Seu d'Urgell. 
VISITA: Una representació de la Federació Internacional 
d'Handbol (IHF) visita Granollers. 

- PRESENTACIÓ: 8 d’octubre Es presenta a Barcelona el 
projecte Alcatel.El conseller delegat del COOB'92, Josep 
Miquel Abad, recull el premi Ramblista d'Honor de 1990. 

- PRESENTACIÓ: 10 d’octubre Es presenta el calendari oficial 
a l'edifici Olímpia. 

- INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ: La reina Sofia inaugura 
l'exposició El Modernisme al Museu d'Art Modern de 
Barcelona en el marc de l'Olimpíada Cultural. 
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- SIGNATURA DE CONVENI: 11 d’octubre Es signa el 
conveni entre l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de 
Barcelona, el COOB'92 i I Associació per al Desenvolupament 
d'Iniciatives de Promoció Ocupacional (ADIPROC). 

- FORMACIÓ VOLUNTARIS: 17 d’octubre S'obre un centre 
operatiu i de formació de voluntaris. 

- PLA ALIMENTACIÓ: 18 octubre Es presenta als mitjans de 
comunicació el Pla d'Alimentació per a la Família Olímpica. 

- SIGNATURA DE CONTRACTE: 22 d’octubre Es signa el 
contracte entre el COOB'92 i Telettra, pel qual aquesta 
empresa esdevé proveïdora oficial dels sistemes de 
radioenllaços i codificació del senyal de televisió dels Jocs 
Olímpics. 

- CONSTITUCIÓ: 23 d’Octubre el president del COOB'92 i 
alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, i l'alcalde de 
Granollers, Josep Pujadas, assisteixen a la constitució del 
comitè de la subseu de Granollers. VISITA: Una delegació de 
la Federació Internacional de Tennis visita Barcelona. 
SIGNATURA DE PROGRAMA: L'empresa Bausch & Lomb 
signa el programa de patrocini mundial TOP-2 com a 
patrocinadora de material òptic, auditiu i dental. 

- VISITA: 24 d’octubre La Comissió Coordinadora del COI 
arriba per vuitena vegada a Barcelona, visita els pisos pilot de 
la Vila olímpica i de la vall d'Hebron.  

- -28 d’octubre El President de l'URSS, Mikhail Gorbatxov, 
visita les instal·lacions de l'Estadi Olímpic i el Palau Sant 
Jordi.  

- 29 d’octubre El president del COOB'92 i alcalde de 
Barcelona, Pasqual Maragall, i l'alcaldessa de Mollet del 
Vallès, Montserrat Tura, assisteixen a la constitució del comitè 
de la subseu de Mollet del Vallès.  

- 31 d’octubre Es presenta el nou lema de Barcelona '92 
Amics per sempre. El COOB'92 i la Generalitat de Catalunya 
signen el conveni de cessió del Canal olimpic de 
Castelldefels. novembre 1 Voluntaris oIímpicos participen al 
IV Triatló, a Sant Feliu de Guíxols. 

- ESDEVENIMENT: 3 Novembre voluntaris olímpics participen 
en la V Milla nocturna i en la IV Marató.  

- ESDEVENIMENT: 4 Novembre Voluntaris Olímpics 
participen en el marato popular del Vall del Naló  

- VISITA: 5 Novembre La gimnasta rumana Nadia Comaneci 
visita l’Estadi Olímpic i el Palau Sant Jordi.  
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- 7 Novembre una delegació de la federació internacional de tir 
amb arc FITA visita Barcelona.  

- REUNIÓ: 7-9noviembre1990 Segona reunió de l'Olympic 
Broadcasting Advisory Committee (OBAC), al Palau Maricel 
de Sitges.  

- PRESENTACIÓ: 10 novembre 1990 El príncep Felip de 
Borbó, president d'Honor del COOB192, assisteix a Tòquio a 
la presentació de les monedes conmemoratives dels Jocs.  

- ACORDS: 14 novembre 1990 El COOB'92 i la Federació 
Internacional de Futbol (FIFA) acorden el calendari denfinitiu 
del torneig olímpic.  

- VISITA: 15 novembre 1990 El Comitè Organitzador de 
Liilehammer'94 visita Barcelona.  

- REUNIÓ: 17 novembre1990 El Bureau de la Federació 
Internacional de Hípica (FEI), reunit a Barcelona, ratifica que 
les proves hípiques dels Jocs Olímpics es celebraran a la 
Ciutat Comtal. 

- REUNIÓ: 21 noviembre Representants del COOB'92 i 
representants de diverses ambaixades es reuneixen a Madrid. 
El president del COOB'92 alcalde de Barcelona, Pasqual 
Maragall i el president de HOLSA, Santiago Roldán 
assisteixen a la inauguració d'una versió actualitzada de 
l'exposició Barcelona, la ciutat i el 92, dels projectes a les 
realitats, a l'Edifici de les Aigües.  

- ESDEVENIMENT: 24 noviembre1990 Un grup de voluntaris 
olímpics participa en el cross comarcal de Martorell. 25 
noviembre1990 Un grup de voluntaris olímpics participa en 
diverses carreres esportives organitzades a Balaguer, 
Tarragona i Bilbao.  

- LLIURAMENT BEQUES: 27 Novembre El president del 
COOB'92 i alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, assisteix 
al lliurament de beques d'idiomes als voluntaris olímpics al 
Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona.  

- ESDEVENIMENTS: 28 Novembre  Se celebren al Palau de 
Pedralbes de Barcelona les Jornades de Seguretat Olímpica. 
Desembre 3 Se celebra al Palau Sant Jordi el Dia 
Internacional del Voluntariat.  

- 1 PEDRA: 4 Desembre  L'alcalde de Terrassa, Manuel 
Royes, assisteix a l'acte de col·locació de la primera pedra de 
les obres de remodelació de l'entorn de l'àrea olímpica de 
Terrassa. El COOB'92 signa el contracte amb Olimpex, pel 
qual aquesta empresa esdevé proveïdora d'herba artificial. 
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- REUNIÓ: 9 diciembre La delegació del COOB'92 formada 
per Josep Miquel Abad, Josep Maria Vilà Manuel Fonseca, 
Montsexrat Arquè i Armand Calvo presenta a Lillehammer 
(Noruega) Reunió de la comissió Executiva COI.  

- VISITA:11 desembre La Comissió internacional presidida per 
Javier Solana visita la Vila Olímpica i el Palau Sant Jordi. 

- VISITA:12 Desembre  esportistes del comitè olímpic 
Espanyol visiten la Vila Olímpica de Barcelona 13 Desembre  
Els directors generals de Joventut i Esports de les comunitats 
autònomes espanyoles visiten l'exposició Barcelona'92.  

- SIGNATURA DE CONTRACTE: 14 desembre Es signa el 
contracte entre el COOB'92 i l'empresa Ericsson com a 
proveïdora oficial de centraletes telefòniques i telèfons digitals 
dels Jocs.  

- VISITA:17 Desembre Una delegació de la Federació 
Internacional de Bàdminton (FIB) visita Barcelona i dóna el 
vistiplau a la celebració de la competició olímpica d'aquest 
esport al Pavelló de la Mar Bella, situat a la vila Olímpica. 

- JORNADES INFORMATIVES: 20 desembre es celebren les 
terceres Jornades informatives per a Empreses 
Col·laboradores dels Jocs Olímpics de Barcelona, al Palau 
Sant Jordi. 

 
Desde 1991 fins a 
octubre d’aquest 
any.  

- REGAL: 8 Gener  El rei Joan Carles rep a Madrid un terminal 
Alcatel.  

- 16 Gener Recepció del COOB'92 a les empreses 
col·laboradores, com a part de la campanya «Amics per 
sempre», al Palauet Albéniz.  

- SIGNATURA CONVENI: 18 gener El COOB'92 i la Unió 
Hotelera de Barcelona signen un conveni per a la gestió 
d'allotjament en cases particulars de certs col·lectius de la 
Família Olímpica. 

- 1 PEDRA: 19 gener 1991 El president del COOB'92 i alcalde 
de Barcelona, Pasqual Maragall, i el alcaldede Reus, Josep 
Abelló, assisteixen a Reus a la col·locació de la primera pedra 
del Palau d'Esports de Reus  

- REUNIÓ: 22 Gener  Reunió de l'Assemblea general del 
COOB'92 i de la Junta General d'Accionistes del COOB'92, 
SA  

- SIGNATURA CONTRACTE: 24  Gener Es firma el contracte 
entre el COOB'92 i l'empresa Fernando Roque Especialitats, 
pel que esdevé proveïdora oficial de transport.  
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- VISITA: 25  Gener Membres de la Federació Internacional de 
Ciclisme (FIAC) visiten els circuits projectats de ciclisme de 
Coikerola i Terrassa. S'inicien les obres de les instal·lacions 
olímpiques per a les proves de rem a l'Estany de Banyoles.  

- SIGNATURA CONTRACTE: 29 Gener  Es signa el contracte 
entre el COOB'92 i Sema Group T & G, pel qual aquesta 
empresa esdevé proveïdora oficial de sofware en la gestió 
operativa dels Jocs. El mateix dia es presenta als mitjans de 
comunicació el Pla de Venda d'Entrades, en dues 
conferències de premsa celebrades a l'edifici olimpia i a 
l'oficina del COOB 92 a madrid. Es presenten les bases dels 
Premis Internacionals Barcelona'92 al Saló de Cent de 
l'Ajuntament de Barcelona. 

- VISITA: 4 febrer La Federació Internacional de Gimnàstica 
(FIG) visita el Edifício Olímpia S'inicia l'operació de reserva i 
venda d'entrades dels Jocs Olímpics. 

- VISITA: 6 febrer  El ministre de sanitat de Bolívia, Mario Pau 
Zamora, el comitè olímpic de Canada i una comissió de la 
candidatura de “Puerto Rico” per als Jocs Olímpics de l'any 
2000 visiten l'edifici Olímpia.  

- CERIMÒNIA: 8 Febrer Una delegació del COOB'92 assisteix 
a la cerimònia de lliurament de les invitacions del COI per als 
Jocs Olímpics d'Albertville. 

- VISITA: 11 Febrer  La Comissió d'Educació i Cultura de l'Amb 
dels Diputats visita l’Anella Olímpica, l'àrea del Parc de Mar i 
l'exposició Barcelona la ciutat i el 92.  

- SIGNATURA CONVENI: 12 Febrer  El COOB '92 i el club 
joventut de Badalona signen un conveni per a la utilització del 
pavelló del club per a la competició de boxa.  

- VISITA: 15 Febrer El president de la Generalitat de 
Catalunya, Jordi Pujol, el conseller delegat del COOB'92, 
Josep Miquel Abad, el secretari general d'Esports de la 
Generalitat de Catalunya, Josep Lluís Vilaseca, i el director 
general d'Esport de la Generalitat, Fidel Sust, visiten les obres 
olímpiques de l'INEFC, l'Estadi de Beisbol de I'Hospitalet, el 
Canal Olímpic de Castelldefels el palau d'Esports de 
Granollers i al Palau d'Esports de Badalona 

- SIGNATURA CONVENI: 24 febrer 1991 El COOB 92 i el 
Reial Club de Polo de Barcelona signen un conveni per a l'ús 
de les instal·lacions per a la competició d'hípica. Febrer -26 
Una representació de la candidatura de Brasília per als Jocs 
Olímpics de l'ANP 2000 visita Barcelona, la Vila Olímpica i 
l'Àrea de la Vall d'Hebron. Es signa el conveni entre el 
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COOB'92 i el FC Barcelona per a l'ús del Camp Nou, del 
Palau Blaugrana i del Palau de Gel.  

- VISITA: 6  Març El conseller de Cultura, Educació i Esport de 
Cantàbria, Rafael de la Serra González, visita l'Anella 
Olímpica, la Vila Olímpica, el Port Olímpic i l'exposició 
Barcelona la ciutat i el 92. Es signa el contracte entre el 
COOB'92 i Catalana de Gas, pel qual aquesta esdevé 
proveïdora oficial de gas. 

- VISITA: 11 Març Els atletes Sebastian Coe, Sergei Bubka i 
Katrin Krabbe visiten l'Anella Olímpica i l'Estadi Olímpic. 

- SIGNATURA DE CONTRACTE: 12 de Març es firma el 
contracte entre el COOB’92 i l’Enciclopedia Catalana per a la 
difusió de la MEMÒRIA OFICIAL DELS JOCS OLÍMPICS de 
Barcelona1992. 

- VISITA: El president del Comitè Olímpic Espanyol, Carles 
Ferrer Saiat, visita l'Anella Olímpica, l'Estadi Olímpic, el Palau 
Sant Jordi, el INEFC Cla, Vila Olímpica i es reuneix amb 
representants del COOB'92. 

- COMPAREIXENÇA: 13 de Març el conseller delegat del 
COOB'92, Josep Miquel Abad, compareix davant la Comisión 
de de seguiment dels Jocs Olímpics del Parlament de 
Catalunya. 

- PRESENTACIÓ ALS MITJANS: Es presenta als mitjans de 
comunicació la maqueta de la torxa olímpica dissenyada per 
Andrés Ricard. 

- INAUGURACIÓ: El president del COOB'92 i alcalde de 
Barcelona, Pasqual Maragall, i el conseller delegat del 
COOB'92 Miquel Abad, assisteixen a la inauguració de la 6 
edició Permanent Barcelona Olímpica. 

- ACTE: El conseller delegat del COOB'92, Jose Miquel Abad, i 
el secretari general d'Esport la Generalitat de Catalunya, 
Josep Lluís Vilaseca, assisteixen a l'inici de l'enregistrament 
dels himnes dels comitès olímpics nacionals en l'Aliança del 
Poblenou. 

- PRESENTACIÓ PROGRAMA: 15 de Març Es presenta el 
programa de recorregut de l'exposició BarceIona'92 per les 
subseus olímpiques de Catalunya, a l'Edifici Olímpia. 

- VISITA: La Comissió Coordinadora del COI visita el Circuir 
- 19 de Març El president del COOB'92 i alcalde de Barcelona, 

Pasqual Maragall, compareix davant la Comissió de Cultura i 
Joventut del Parlament Europeu, a Brussel·les. 

- INAUGURACIÓ: 21 de Març El president de la Generalitat de 
Catalunya, Jordi Pujol i el president de Telefònica, Cándido 
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Velázquez, assisteixen a la inauguració de la central 
internacional Teleport de Telefónica, a Castell bisbal 

- SIGNATURA DE CONVENI 22 de Març El COOB'92 i el 
Consorci per al desenvolupament de la Vila Olímpica de 
BanyoIes firmen un conveni per a la utilització dels pisos 
durant els Jocs. 

- Es presenta el Pla d'Assistència del temps per als Jocs 
Olímpics de Barcelona. 

- PRESENTACIÓ INFORME: El COOB'92 presenta l'informe 
de progrés de l'organització de la hípica a l'assemblea general 
de la federació Internacional d'Hípica, a Tòquio. 

- INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ: 27 de Març S'inaugura 
l'exposició itinerant Barcelona'92 a la Seu d'Urgell. 

- INAUGURACIÓ: 3-5 abril Sessió inaugural al Palau de 
Pedralbes de Barcelona, simposi internacional sobre Jocs 
Olímpics, Comunicació i Intercanvis Culturals. 

- INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ: S'inaugura l’exposició itinerant 
Barcelona'92 a l'Hospitalet de Llobregat. 

- BEQUES: 6 Maig Es sortegen 576 beques d'estudi entre els 
voluntaris olímpiques, a l'edifici de la Font Màgica.  

- VISITA: 7 Maig  La infanta Cristina visita les instal·lacions de 
vela del Port Olánpicy el Centre Abraham de la Vila Olímpica. 
S'inaugura l'exposició itinerant Barcelona'92 a Mollet del 
Vallès. Ei director de planificació i disseny de la candidatura 
per als Jocs Olímpics de Sidney 2004 David Churches, visita 
l'exposició Barcelona Olímpica i l'Estadi Olímpic. 1 PEDRA: 
Es col·loca la primera placa de la campanya de senyalització 
de la ciutat, promoguda per l'Olimpíada Cultural, a la Casa 
Lleó Morera del passeig de Gràcia de Barcelona. 

- SEMINARI: 10 Maig  Una representació del COOB'92 
assisteix a la jornada de cloenda del Seminari Internacional 
sobre Gestió d'Instal·lacions Esportives i Olímpiques, al Palau 
Sant Jordi.  
Els prínceps Takarnado del Japó i la infanta Cristina, amb el 
president del COOB'92 i alcalde de Barcelona, Pasqual visiten 
l'anell Olímpic, l'Estadi Olímpic, Sant Jordi i l'exposició 
BarceIona Olímpica. 

- PRESENTACIÓ REVISTA: 14 Maig El president del 
COOB’92 i l’alcalde de Barcelona assisteixen a la fundació 
Miró a la festa de llançament i presentació de la revista Time, 
com patrocinadora oficial mundial de les publicacions.  
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- INAUGURACIÓ: 21 Maig 1991 Inauguració del mural Història 
de l'olimpisme, obra de Cristobal Gabarrón, al Estadi de 
Beisbol de la Feixa Llarga, de l'Hospitalet. 
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FASE 
IMPLEMENTACIÓ 
OPERACIONS 

RESUM  DE TÉCNIQUES, ESDEVENIMENTS, COMUNICACIÓ 

Des de l'octubre-
1991 fins a finals 
d’aquest any.  

- PRESENTACIÓ:3 d’octubre El conseller delegat del COOB'92, 
Josep Miquel Abad, i Manuel Royes, asisteixen a l'Edifici Olímpia a 
la presentació del llibre Les ciutats de Barcelona. 

- SIGNATURA DE CONVENI: 9 d’octubre Es signa el conveni entre 
el COOB'92 i el Consell de la Joventut de Barcelona, sobre el Camp 
Internacional de la Joventut. S'entrega l'Estudi de Beisbol de 
I'Hospitalet de Llobregat a l'Ajuntament de la ciutat. 

- SIGNATURA DE  CONTRACTE:18 d'octubre es signa el contracte 
entre el COOB'92 i la RENFE, pel que esdevé patrocinadora oficial 
de transport ferroviari. 

- MEETING: 22 d’octubre es celebra el segon World Broadcasters 
Meeting OBAC, a l'edifici de l'INEFC 

- REUNIÓ: 29 d’octubre Reunió dels patrocinadors del programa 
TOP-2 a Barcelona. 

- VISITA: 30 d’octubre Una delegació del Comitè Organitzador 
d'Atlanta'96 visita l'Estadi Olímpic i el Palau Sant Jordi 

- VISITA: 6 Novembre  Desena visita a l'Anella Olímpica de la 
Comissió Coordinadora del COI. 

- Es posen en funcionament les escales mecàniques de Montjuïc per 
accedir a l’Anella Olímpica. 

- VISITA: 12 novembre El president del COOB'92 i alcalde de 
Barcelona, acompanya al compte de Barcelona Joan de Borbó, pare 
del rei d 'Espanya, a visitar l'Estadi Olímpic i el Palau Sant Jordi. 

- SIGNATURA DE  CONTRACTE:Es signa el contracte entre el 
COOB'92 i Iveco- Pegaso, pel qual l'empresa esdevé patrocinadora 
oficial de vehicles industrials dels Jocs Olímpics de Barcelona. 

- SIGNATURA DE  CONTRACTE:14  Novembre Es signa el 
contracte entre el COOB'92 i el grup constructor Levitt Bosch - 
Aymerich de cessió de la Vila de Montigalà. 

- VISITA: 15 Novembre   El conseller delegat del COOB'92, Josep 
Miquel Abad, i el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, 
Enric Truño, assisteixen a la visita de la premsa al Poliesportiu 
I'Estació del Nord. 

- VISITA: 16 Novembre  El president d'Itàlia, Francesco Cossiga, 
visita l'Estadi Olímpic i l'exposició Barcelona Olímpica. 

- SIGNATURA DE CONVENI: 17 Novembre es signa el conveni 
entre el Consorci de l'Hospitalet de Barcelona, l'Institut Municipal 
d'Assistència Sanitària i el COOB'92. 
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- SIGNATURA DE  CONTRACTE: 20 Novembre  Es signa el 
contracte entre el COOB'92 i Plaza & Janés, pel qual aquesta 
empresa esdevé proveïdora oficial de publicacions. 

- PRESENTACIÓ INFORME: 22 Novembre  El director general el 
director general adjunt d'Operacions del COOB'92 Pedro Fontana i 
Armand Calvo, presenten l'informe de progrés a la ACNOE, a 
Istanbul 

- VISITA: 25 Novembre El Consell de Administracionde l'Expo'92 
visita les àrees olímpiques de Montjuïc, Poblenou i Lavall d'Hebron. 

- PRESENTACIÓ INFORME: 4  Desembre El conseller delegat del 
COOB'92, Josep Miquel Abad, i el director general recursos del 
COOB'92 Josep Maria Vilà, presenten en lausana l'informe de 
progrés al COI 

- INAUGURACIÓ: 5 Desembre El president del COOB'92 i alcalde de 
Barcelona, conseller delegat i el regidor d'Esports de l'ajuntament 
Enric Truño assisteixen a la inauguració del Pavelló I 'Espanya 
Industrial. 

- SIGNATURA DE  CONTRACTE: Es signa el contracte entre el 
COOB'92 i l'empresa Freixenet, pel qual aquesta empresa esdevé 
patrocinadora oficial de cava. 

- VIATGE:13 Desembre  Una delegació del COOB'92 viatja a 
Olímpia per assistir a l'encesa de la flama olímpica de Albeme'92. 

- PRESENTACIÓ: El conseller delegat del COOB'92, Josep Miquel 
Abad, i el secretari general d'Esport la Generalitat de Catalunya, 
Josep Lluís Vilaseca, assisteixen a la presentació de la coIección de 
medalles oficials conmemorativas dels Jocs Olímpics de Barcelona, 
al Museu Melcior Colet. 

- SIGNATURA DE CONVENI: 14  Desembre Se signa el conveni 
entre el COOB'92 i les colles castelleres per la seva participació en 
la cerimònia inaugural dels Jocs. 

- INAUGURACIÓ: 15 Desembre  El president de la Generalitat de 
Catalunya, Jordi Pujol, el president del COOB'92 i alcalde de 
Barcelona, Pasqual Maragall, i el president de la, Diputació, Manuel 
Royes, assisteixen a la inauguració de l'àrea olímpica de Terrassa ia 
la signatura de cessió de les instal·lacions de  la ciutat. 

- INAUGURACIÓ: El president del COOB'92 i alcalde de Barcelona, 
Pasqual Maragall, assisteix a la inauguració oficial del Tennis de la 
Vall d'Hebron. 

- INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ: 18 desembre S'inaugura l'exposició 
de disseny Casa Barcelona a la Sala Marquès de Comillas de les 
Drassanes de Barcelona. 

- PRESENTACIÓ: Es presenta la elecció de cartells olímpics oficials 
de pintors i esports, a l'Estadi Olímpic. 
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- INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ: 19 desembre S'inaugura l'exposició 
Telefònica 92 i es presenta el Cobi telefònic a la Rambla de Santa 
Mònica. 

- JORNADES INFORMATIVES: Se celebren les Cuartas Jornades 
informatives per a les Empreses Col·laboradores dels Jocs Olímpics 
de Barcelona, a l'edifici de l'INEFC. 

- EXPOSICIONS: Durant 1991, tres exposicions van centrar l'activitat 
de l'Escola Taller: la continuació de l'exposició Barcelona, la ciutat i 
el 92; l'exposició de disseny Casa Barcelona, i Les ciutats del jütur 
en el còmic, una mostra concebuda i produïda íntegrament a 
l'Escola Taller 

- FESTIVAL DE MUSICA: Festival de Jazz a Terrassa 
- FESTIVAL : Juliol festival de dança a Castelldefels.  
- FESTIVAL: Festival Altaveu, destinat a promoure la difusió i creació 

de la música catalana.  
- FESTIVAL DE TARDOR (I,II,III)  afavoreixen la creació 

d’espectacles amb autors e intèrprets dels paísos.  
- INVITACIONS: Invitar a creadors actors i dramaturgs de gran 

prestigi.  
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Desde el 1992 
fins al 25 de 
Juliol que 
comencen els 
jocs.  

- SIGNATURA DE  CONTRACTE: 1 de Gener Es firma el contracte 
entre el COOB’92 i l’empresa Julià per el transport de la Familia 
Olímpica 

- SIGNATURA DE  CONTRACTE: 9 de Gener es firma el contracte 
entre el COOB’92 i l’empresa Ricoh, com patrocinadora mundial 
d’equips de fax 

- PRESENTACIÓ LLIBRE: 14 de Gener El secretari general 
d’esports de la Generalitat, Josep, Lluis Vilaseca, assisteix a la 
presentació del llibre L’Olimpisme i els seus jocs, de Conrado 
Durántez a l’edifici del INEFC.  

- VISITA: 16 de Gener L’atleta estadounidens de marató Alberto 
Salazar visita l’Estadi Olímpic.  

- INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ: 18 de Gener S’inaugura l’exposició 
Barcelona, la ciutat i el 92, a la ciutat de Sevilla.  

- REUNIÓ: 21 de Gener Es celebra una reunió conjunta de 
l’assamblea General del COOB’92 i OCSA i el senat Olímpic, a 
l’edifici del INEFC.  

- OBRES: 22 de Gener S’inicien les obres d’acondicionament del port 
autònom de Barcelona.  

- VISITA: 24 El conseller delegat del COOB’92, Josep Miquel Abad i 
el directo de RTO’92 , Manuel Romero acompanyan als directos de 
les televisions autonòmiques a visitar l’Estadi Olímpic.  

- PRESENTACIÓ: 25 de Gener El president del COOB’92, l’alcalde 
de Barcelona i el president de la Creu Vermella de catalunya 
asisteixen al Palau Sant Jordi a la presentació de la flota 
d’ambulàncies de la Creu Vermella per els jocs.  

- SIGNATURA DE CONTRACTE: 31 de Gener Es firma el contracte 
entre el COOB’92, e Iberia, per el que aquesta devé transportista 
oficial dels jocs Olímpics de Barcelona.  

- PRESENTACIÓ INFORME: 3 de Febrer El conseller delegat del 
COOB’92 presenta l’informe de progrés del COOB’92 a la comisió 
executica del COI a Albertiville.  

- PRESENTACIÓ LOGOTIP: 4 Febrer es presenten el nou logotip de 
Olimpíada Cultural, disenyat per Leopoldo Pomés segons un dibuix 
de Perico Pastor i el programa general de OCSA per 1992, en el 
Palacete Albeniz.  

- -5 Febrer El COI reconeix oficialment els CON de Croacia i 
Eslovenia, a Albertville.  

- PRESENTACIÓ INFORME: 6 Febrer El president del COOB’92 
Pasqual Maragall, presenta l’informe de progrés del COOB’92 a la 
98 Sesió del COI , celebrada a Albertville.  

- CELEBRACIÓ JORNADES INFORMATIVES: 10 Febrer El director 
general d’operacions del COOB’92 Pedro Fontana, assisteix a la 
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celebració de les jornades informatives per consellers d’ambaixades 
dels paisos de la CE i de Hispanoamerica, a la població madrileña 
de Chinchon.  

- REUNIÓ: 11 Febrer 95ª reunió de la comisió permanent del 
COOB’92.  

- VISITA: 12 Febrer Visita a les obres del Centre Abraham a la Vila 
Olímpica.  

- INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ: 13 de Febrer El príncep Felip de 
Borbó, el president del COOB’92, l’alcalde de Barcelona Pascual 
Maragall , l’alcalde de Madrid Jose Maria Alvarez del Manzano i el 
president de Telefonica, Cándido Velázquez asisteixen a la 
inauguració de l’exposició dels cartells oficials dels Jocs Olímpics de 
Barcelona, en el parc del “Retiro, en Madrid”.  

- SIGNATURA DE CONVENI: 14 febrer 1992 El COOB'92 i el 
Ministeri de Defensa signen el conveni de col·laboració en funcions 
específiques de seguretat i vigilància durant els Jocs Olímpics. 

- INAUGURACIÓ:15 Febrer S'inaugura el Tennis de la Vall d'Hebron. 
- SIGNATURA DE CONVENI: 26 Febrer  El COOB'92 i el Reial 

Saragossa CF signen el conveni sobre la cessió de l'ús de les 
instal·lacions de la ciutat esportiva del Reial Saragossa CF. 

- VISITA: 8 febrer El director general d'esports del COOB'92, Manuel 
Fonseca, el subdirector general de la Coordinadora Territorial de 
Banesto, Miguel Ángel Calama i el director regional de Banesto, J. 
M. Xercavins, visiten el Velodrom, l'INEFC, al Palau Sant Jordi, 
l'Estadi Olímpic assisteixen a la presentació de l'equip ciclista 
Banesto. 

- SIGNATURA DE CONTRACTE:6 març Signatura del contracte 
entre el COOB'92 i FECSA, pel qual aquesta empresa esdevé 
proveïdora oficial d'energia elèctrica. 

- 7 de Març Presentació de la Octava emisió dels segells.  
- REUNIÓ: 9 de Març Reunió entre el COOB ’92, el COI i la 

confederació dels estats independents CEI.  
- VISITA: 12  març El Gran Duc de Luxemburg, membre del COI, 
- visita l'anell Olímpic. 
- SIGNATURA DE CONTRACTE: 3 març Es signa el contracte entre 

el COOB'92 i El Corte Inglés, pel qual aquest esdevé soci 
col·laborador en moda esportiva. 

- PRESENTACIÓ INFORMES: 17 març Es presenten els uniformes 
del Equip '92 del Corte Inglés, a les Reials Drassanes de Barcelona. 

- SIGNATURA DE CONTRACTE: 20 març Es signa el contracte 
entre el COOB'92 i Transports Metropolitans de Barcelona, pel que 
esdevé patrocinador oficial de transport metropolità, en Estació del 
funicular de Montjuïc. 
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- SIGNATURA DE CONTRACTE:23 març Es signa el contracte pel 
qual Banesto concedeix un préstec al COOB'92 amb l'aval de l'Estat 

- Espanyol, a l'edifici Olímpia. 
- SIGNATURA DE CONVENI: 24 Març  se signa el conveni entre el 

COOB i les escoles de Turisme 
- 26 Març Finalitza el termini de inscripció numèrica dels participants 

dels Jocs Olímpics de Barcelona. 
- Fins aquesta data es parlen inscrit 9.686 esportistes i 4.425 oficials. 
- INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ: 2 d'abril es s'inaugura l'exposició dels 

cartells olímpics oficials de dissenyadors al Col·legi de Periodistes 
de Catalunya.  

- SIGNATURA DE CONVENI: 4 abril Es signa el compromís entre les 
entitats col·laboradores en les cerimònies, les colles sardanistes i 
l'empresa Oviedo Bassat Sport. 

- VISITA: 9 abril Un desena visita de la Comissió Coordinadora del 
COI. 

- CLOENDA EXPOSICIÓ: 10 abril Cloenda de l'exposició permanent 
Barcelona Olímpica a l'Estadi Olímpic. 

- PORTES OBERTES: 11 abril Jornades de portes obertes al públic 
a la Vila de la vall d'Hebron. 

- S'inaugura l'exposició Els Jocs Olímpics de Barcelona a la Fira de 
Mostres de Perpinyà. 

- REUNIÓ: 21 abril Reunió de l'Assemblea General i la Junta General 
d'Accionistas del COOB'92, SA i OCSA, a l'edifici de l'INEFC. 

- INAUGURACIÓ: 23 d’Abril Inauguració de la font monumental de la 
Vila Olímpica. El president del COOB'92 i alcalde de Barcelona, 
Pasqual Maragall, el president de Mercasa, Julián Arévalo, el 
president de Olímpic Moll, Josep Puxeu, assisteixen a l'acte de 
lliurament que fan Mercasa i Olímpic Moil al COOB'92 de les 
instal·lacions del complex urbanístic situat a la Vila Olímpica. 

- INAUGURACIÓ : 25 d’Abril S’inaugura oficial en el Frontó Colom, 
amb una sèrie de partits d’exhibició.  

- PRESENTACIÓ GUIA TURISTICA: 28 d’Abril Es presenta la Guia 
Turística oficial dels jocs Olímpics de Barcelona. INAUGURACIÓ 
EXPOSICIÓ: Inaguració exposició Barcelona ’92 a la ciutat de 
Valencia.  

- INAUGURACIÓ: 29 d’Abril Inauguració de la Piscina de Montjuïc.  
- INAUGURACIÓ: 30 d’abril Inauguració oficial del pavelló de la Vall 

d’Hebron.  
- PRESENTACIÓ INFORME: 6 maig Presentació de l'informe de 

progrés a l'Assemblea General de la ASOIF, a Montecarlo. 
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- INAUGURACIÓ: 9 maig S'inaugura al Pavelló d'Esports de Reus. El 
COBB presenta l'informe de progrés a la Comissió Executiva del 
COI, a Sevilla.  

- INAUGURACIÓ: 11 de Maig Inauguració del Palau d’Esports de 
Badalona.  

- INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ: 13 de Maig La reina Sofia inaugura 
l'exposició L'esport a la Grècia antiga: la gènesi de l'Olimpisme en el 
Centre Cultural de la Fundació "La Caixa", en el marc de l'Olimpíada 
Cultural. 

- INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ: El president del COOB'92 alcalde de 
Barcelona, Pasqual Maragall, i el president de HOLSA. Santiago 
Roldán, assisteixen a la inauguració de l'exposició Barcelona 
Olímpica a la ciutat de Roma.  

- INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ: 15 de Maig Inauguración exposicion 
Querida Tierrra: cambiar para vivir. Narcís Serra visita la Vila 
Olímpica i l’anell olimpic.  

- FESTIVAL: 18 de Maig s’inicia el Festival Olímpic de les Arts amb 
el concert de Jordi Savall a l’esglesia de Santa Maria del Mar 

- INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ: 20 de Maig Inauguració de la 
exposició Catalunya mediaval al Saló del Tinell.  

- PRESENTACIÓ: 22 de Maig presentació del disseny de les 
entrades dels jocs Olímpics.  

- INAUGURACIÓ 23 de Maig Inauguració del Pavelló de la Mar Bella. 
- 25 de Maig primer dia per recollir les entrades dels jocs olímpics de 

Barcelona a les oficines de Banesto.  
- PRESENTACIÓ: 30 de Maig Presentació del primer Volum de la 

Memoria Oficial de la XXV OLIMPÍADA, a la seu de l’Enciclopedia 
Catalana.  

- PRESENTACIÓ: 1 juny 1992 Presentació del recorregut de la torxa 
de Barcelona I 92 a la Font Màgica. El conseller delegat del 
COOB'92, Josep Miquel Abad, i el director editorial de Plaza & 
Janés, Vigília Ortega, presenten la Guia Turística Oficial dels Jocs.  

- 4 Juny  Entra en funcionament la torre de comunicacions de 
Collserola.  

- 5 Juny  El president del C00B 92 i alcalde de Barcelona, Pasqual 
Maragall, el conseller delegat del COOB, Josep Miquel Abad, el 
director general d'Esports del COOB'92, Manuel Fonseca, el director 
general d'Operacions del COOB'92, Pedro Fontana, i el president 
del Comitè Olímpic de Grècia, Lambis Nikolau, assisteixen al temple 
d'Hera a Olímpia, a l'encesa de la Flama olímpica.  

- PREMI: 11 juny  El Palau d'Esports de la Vall d'Hebron al Port 
Olímpic reben el Gran Premi FAD d'Arquitectura en els apartats 
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"Edificis de nova planta d'ús públic" i "Espais urbans", 
respectivament.  

- VISITA: 12 juny El president portuguès, Mario Soares, visita la Vila 
Olímpica i l'Anella Olímpica.  

- 13 Juny  La flama olímpica procedent de Grècia arriba a Empúries.  
- 14 juny 1992 La torxa olímpica comença el recorregut per les 

comunitats autònomes.  
- VISITA: 15 de Juny L’alcalde de Londres visita l’Anell Olímpic amb 

l’alcalde de Barcelona.  
- REUNIÓ: 16 de Juny 104ª reunió de la comissió permanent i del 

comité executiu del COOB’92 a l’Edifici Olímpia.  
- COMPAREIXENÇA 17 de Juny El COOB representat per l’alcalde 

de Barcelona i el conseller delegat compareix davant el parlament 
de Catalunya, Inauguración del Centro Abraham. Inici de l’opera Les 
pecheurs de perles.  

- SIGNATURA DE CONVENI: 18 de Juny firman el conveni sobre la 
sortida del marato Olimpic.  

- PEBERTER: 20 de Juny els responsables de Associate Designers, 
asisteixen a la col·locació del pebeter a l’Estadi Olímpic.  

- INAUGURACIÓ : 24 de Juny Inaguració de la Vila de la Vall 
d’Hebron .Presideix l’acte president del COOB i l’alcalde de 
Barcelona.  

- PRESENTACIÓ: 26 de Juny Presentació de la cançó i vídeo oficial 
dels jocs Amics per sempre.  

- 1 juliol 1992 El Centre principal d'Acreditacions i el centre d'Acollida 
de l'Aeroport inicien l'etapa operativa.  

- INAUGURACIÓ : 3 juliol  El conseller delegat del C0OB 92, Josep 
Miquel Abad, el director de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, 
César Ramírez, i el conseller delegat de Banesto, Juan Belloso, 
assisteixen a l'edifici Olimpia a l'acte de lliurament que fa la Fàbrica 
Nacional de moneda i Timbre de les medalles ofíciales dels Jocs 
Olímpics de Barcelona.L’entitat Banesto s'encarregarà de la 
custòdia. El president del COOB'92 i alcalde de Barcelona, Pasqual 
Maragall, i l'alcalde de Badalona, Joan Blanch, assisteixen a la 
inauguració de la Vila de Montigalà  

- FESTIVAL: 4-5 juliol es celebra el festival d'esports autòctons en el 
marc del Festival Olímpic de les Arts en tres escenaris diferents: el 
parc de Can Dragó, el port de Barcelona i al carrer del Topazi, al 
barri de Gràcia de Barcelona.  

- -6 juliol 1992 El COOB '92 i les empreses concessionàries 
d'autopistes i túnels de peatge amb seu a Catalunya constitueixen la 
Comissió per a la Operativa DE TRAFIC en els túnels i les 
autopistes de peatge de Catalunya (COTA'92).  
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- INAUGURACIÓ VILZ OLÍMPICA: 11 Juliol  El president del 
COOB'92 i alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, inaugura la Vila 
Olímpica de Barcelona. Arriben els primers esportistes.  

- INAUGURACIÓ : 12 de Juliol El president del COOB'92 i alcalde 
de Barcelona, Pasqual Maragall, inaugura el Centre Principal de 
Premsa i l'Àrea olímpica de la Diagonal.  

- INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ: 14 juliol 1992 S'inaugura l'exposició 
Esport Català a la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona, en 
el marc del Festival Olímpic de les Arts.  

- juliol 15 El president del COI, Joan Antoni Samaranch, presideix, al 
Museu de l'Esport Melcior Colet, l’inauguració de la Biennal 
Internacional d'Esportistes en l'Art, reservada en aquesta edició als 
participants dels Jocs de Barcelona. El director de cinema Carlos 
Saura s'encarrega de la direcció de la pel·lícula oficial de 
Barcelona'92, després de la renúncia del britànic Hugh Hudson. 
S'inaugura l'exposició Les avantguardes a Catalunya a la Casa Mila, 
de Barcelona, en el marc del Festival Olímpic de les arts. S'inaugura 
l'exposició El disseny olímpic a la Sala Marquès de Comilles de les 
Drassanes de Barcelona, en el marc del Festival Olímpic de les Arts  

- PRESENTACIÓ: 16 Juliol  Presentació de la primera sèrie de 
segells olímpics.  INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ: S'inaugura 
l'exposició Art i esport a Catalunya al Palau Robert de Barcelona, en 
el marc del Festival Olímpic de les Arts 

- PRESENTACIÓ: 17  juliol Comença Bardelona, un conjunt 
d'espectacles a l'aire lliure, a l'esplanada del parc de la Ciutadella. El 
president del COOB'92 i alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, i 
Miquel Abad, presenten l'últim informe sobre l'estat de l'organització 
dels Jocs a la Comissió Executiva del COI reunida a Barcelona. 

- CERIMÒNIA: 18 de Juliol Primer assaig general de la cerimònia 
Inaugural dels Jocs, amb l’assistencia de treballadors i voluntaris 
Olímpics.  

- INAUGURACIÓ  19 Juliol 1992 Els reis d'Espanya inauguren la 
reconstrucció del Pavelló de la republica Espanyola de l'exposició 
Universal de Paris de 1939 i l'exposició LA ciutat renovada, en l'Area 
de la Vall d'Hebron.  

- INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ: 20 Juliol  S'inaugura la exposició Els 
orígens de l'esport a Espanya, a l'Antic Mercat del Born de 
Barcelona, en el marc del Festival Olímpic de les arts Es presenta el 
primer exemplar del tidià Barcelona'92, que es publicarà diàriament 
fins al 12 d'agost. El diari es va publicar en els quatre idiomes 
oficials dels Jocs i podia sol·licitar-se gratuïtament en qualsevol seu 
o subseu olímpica. El vicepresident del Govern, Narcís Serra, 
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ELS JOCS  - CERIMÒNIA D’INAUGURACIÓ: 25 de Juliol 
Cerimònia d'inauguració dels Jocs de la XXV 
Olimpíada a l'Estadi Olímpic. 

- PRESENTACIÓ SEGELLS: Es presenta la segona 
emissió de segells olímpics, dissenyats per Norberto 

declara oberta la 99ª Sessió del COI celebrada al Palau de la 
Música de Barcelona.  

- INAUGURACIÓ: 21 Juliol  S'inaugura Configuracions urbanes en el 
hivernacle del parc de la Ciutadella de Barcelona, en el marc del 
Festival Olímpic de les Arts.  

- CEREMÒNIA: 22  Juliol Segon i últim assaig general amb públic de 
la cerimònia d'inauguració dels Jocs.  

- 23 Juliol  Amb la participació, a títol individual i sota la bandera 
olímpica, dels esportistes de Iugoslàvia (Sèrbia i Montenegro) i de 
l'equip de Bòsnia Herzegod, els Jocs de Barcelona aconsegueixen 
ser els més universals pel que fa a la participació de CON. 

- ESTRENA: 24 de Juliol La reina Sofia assisteix a l'estrena oficial de 
l'obra de teatre Medea, interpretada per Irene Papas i dirigida per 
Núria Espert. 

- INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ: S'inaugura l'exposició Olimpíada 
virtual, les plusmarques de l'evolució en el Museu de la Ciència 
deBarcelona, en el marc del Festival Olímpic de les Arts 

- La torxa olímpica arriba a Barcelona. Després de la festa de 
benvinguda al Moll de la Fusta i del recorregut per la ciutat, queda 
en custòdia al Saló de Cent de l'Ajuntament. 
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Thomas, J. Puig i Javier Mariscal, que representen la 
Victòria, la torxa olímpica i el Cobi. 

- GALA: 27 juliol  Gala de la concessió dels Premis 
internacionals Barcelona'92, residida pels reis 
d'Espanya, a la Sala Oval del palau Nacional de 
Montjuïc.  

- INAUGURACIÓ :28 juliol  El president del COI, Joan 
Antoni Samaranch, inaugura la X Biennal de l'Esport 
a les Belles Arts, al centre cultural Tecla Sala de 
l'hospitals de Llobregat 

- INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ: 29 Juliol  S'inaugura 
l'exposició Olymphilex'92 a la Facultat de Ciències 
Econòmiques Empresarials de la Universitat de 
Barcelona, en el marc del Festival Olímpic les Arts. 
Es presenta la tercera i última emissió de segells 
Olímpics, dissenyats per Xavier Mariscal, que 
representen el logotip de Olymphilex i el Cobi filatèlic.  

- CERIMÒNIA CLAUSURA JOCS :9 Agost  
Cerimònia de clausura dels Jocs de la XXV 
Olimpíada. 

 
 
 

 
RESULTATS 

 

 
RESUM 

 

 
 
 

1992 

- REUNIÓ:1 Setembre Reunió de la comissió Permanent del 
COOB'92, on es fa una primera valoració dels resultats de 
l'organització dels Jocs Olímpics. 3 septiembre1992 
Cerimònia d'inauguració dels Jocs Paralímpics.  

- CERIMÒNIA CLAUSURA JOCS PARALÍMPICS: 14 
setembre  Cerimònia de clausura dels Jocs Paralímpics.  

- REUNIÓ:15 setembre  Reunió del Comitè Executiu del 
COOB'92 i de la comissió Permanent del COOB'92, on es fa 
una primera valoració dels resultats de la organizació dels 
Jocs Paralímpics. S'entrega la "Pesseta d'Or" a professionals 
que han col·laborat en els jocs sense compensació 
econòmica.  

- REUNIÓ:31octubre Reunió a Acapulco de l'Assemblea de la 
ACNO i del Comitè Executiu del COI, on el COOB'92 rep 
expresses felicitacions pel desenvolupament dels Jocs i la 
seva organització.  

- REUNIÓ:10  Novembre Reunió de la Comissió Permanent 
del COOB'92, on es presenta la proposta per a la dissolució 
del COOB i del COOB'92. S.A. S'accepta identificar amb el 
logotip del COOB'92 els 260 mil trossos de la bandera 
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Olímpica propietat del diari Sport, per adjuntar-la a una edició 
de l'esmentat diari i enviar-la a cada voluntari. Reunió del 
Comitè Executiu del COOB'92 i de l'Assemblea General del 
COOB'92 de la Junta Generalde Accionistes del COOB'92 
S.A i de OCSA.Se aprova la proposta de dissolució del 
COOB'92, SA i de OCSA i es designa liquidador de les dues 
sociedadesa Jose Miquel Abad, liquidador substitut de 
OCSA, a Romà Cuyàs. S'acorda destinar 30 milions de 
pessetes per plantar arbres com a compensació pel paper 
gastat pel COOB'92. 

1993 - REUNIÓ:9 de Febrer Reunió del Comitè Executiu del 
COOB'92 i de l'Assemblea General del COOB'92 i de la 
Junta General d'Accionistes del COOB'92, SA i de 
OCSA.S’acorda crear la Fundació privada "Fundació 
Barcelona Olímpica" També es decideix que la documentació 
oficial del COOB'92 i de les seves societats sigui custodiada 
permanentment per l'Institut Municipal d'Història de 
Barcelona.  

- REUNIÓ:25 de Juliol Reunió de l'Assemblea General del 
COOB'92 i de la Junta General d'Accionistes del COOB'92, 
SA.  

- PRESENTACIÓ:Es presenta al Palau Sant Jordi la Pel·lícula 
Oficial de Barcelona'92. S'inaugura la Galeria Olímpica de la 
Fundació Barcelona Olímpica. 

1994  
- ENTREVISTA: Entrevista Enric Truño, regidor d’esports i 

Turisme. Publicada a la REVISTA La Municipal.  

1995  
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Annexe 4. Llistats de més tècniques trobades a webgrafía i llibres de 
biblioteques.  
 
REVISTA La Municipal Febrer 2017 Barcelona 92 a traves de La municipal Selecció 
d’articles publicats entre 1990- 1994.  
 
ABANS DELS JOCS Selecció d’articles publicats entre 1990-1992 
 

- Quim Regàs.Reportatge. Barcelona, una ciutat en procés de transformació. (núm 2,  
juny 1990 pàgines 19 a 25 

- Si et sobren llits pel 92… La municipal (núm 9, febrer 1991-p.37)  
- Els jocs posen a prova. La municipal (núm 14, Juliol/agost 1991- p.34)  
- Lliurats els primers pisos olímpics. La municipal (núm 17 novembre 1991-p.34  
- Amics anònims Benvingut. La municipal (núm 23 Juny 1991-p37)  
- Un Pom de cultura. La municipal (num 20 març 1992 p.8)  
- Menú Barcelona núm 20, març 1992 –p.8  
- I després els paralímpics núm 20,  març 1992 –p.9  
- La torxa Olímpica 21 abril 1992 p.9 
- El biller olímpic i parktren núm 22 , maig 1992- p.8  
- Entrevista Josep Miquel abad, un profesional al servei de l’objectiu olímpic. Núm 5 

octubre 1990- p 12 a 14.  
- Barcelona promoció S.A Una nova forma de gestió. Les grans instal·lacions 

olímpiques ja són productives i agraden als ciutadans per Enric Truño i Jordi 
Vallverdú. Núm  7 Desembre 1990 pàgina 8.  

- Sebastià Mayol. Des d’un autobús la Barcelona del 92. Núm 8, Gener 1991 pàgina 9.  
- Mercè Company. Conte d’abril, Benvingut a les Olimpíades Sant Jordi!. Núm 11, 

abril 1991 pàgines 19 a 21.  
- Laura Pérez. Els QUATRE CANTONS. De voluntaris olímpics a voluntaris 

associatius. Núm 23 juny 1992 pàg 11) 
- Editorial Els jocs Olímpics amb ulleres de colors municipals núm 17, novembre 1991 

pàg 5) 
- Dr.  Josep SantaCreu. Els QUATRE CANTONS. L’Hospital del Mar, hospital olímpic 
- Entrevista Pasqual Maragall (núm 24 juliol/Agost 1992 pàgina 14 a 18. ) 
- Reportatge. La Vall d’Hebron que deixen els jocs per Siscu Baiges (núm 24, 

juliol/agost 1992 pàg 23- 27) 
- Ganyotes. Avanti popolo, cap a l’Estadi Olímpic (24 juliol/agost 1992 pàg 4 ) 
- Editorial Els Esperats jocs Olímpics arriben a Barcelona.(núm  24 juliol/agost pàg 5)  

 
DESPRES DELS JOCS 

- Ganyotes. Més que uns jocs, un compromís d’integració (núm 26 octubre 1992 pàg 
4) 

- Editorial. Els ciutadans de Barcelona han estat el dream team dels jocs Olímpics. 
(núm 25, setembre 1992. Pàg 5)  

- Txema Castiella, Ajuntament Endincs. El centre Municipal d’Operacions (25 , 
setembre pàg 19 a 22)  

- Toni Puig, Dossier. Els jocs de tot el món a Barcelona, els recordarem sempre! (núm 
25, setembre 1992 pàg 193 a 200)  
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- Santi Giménez.Reportatge. Paralímpics, una medalla per l’esforç diari i un públic 
entusiasta (núm 26, octubre 1992 pàg 19 a 22)  

- Jaume Colomer. El funcionari Romagosa. Pa i circ, amic Feliu! (núm 25, setembre 
1992- pàgines 40 I 41.)  

- Txema Castiella. Sarajevo depèn de tu.  (núm 26 d’octubre 1992. Pàg 11. ) 
- Debat obert. I després dels jocs, que? Què opines d’alla on som i cap on anem… 

(núm 26 octubre 1992 pàg 30 a 33.) 
- Editorial Un any després dels jocs Olimpics, la flama no s’ha apagat 33 juny/juliol 

1993 pàg 5)  
- Entrevista Enric Truño, regidor d’esports i Tursime. (Num 38, maig /juny 1994. 

Pàgines 14 a 18)  
 
 
 
PRENSA 

-  https://www.ccma.cat/premsa/amics-per-sempre-reviu-els-jocs-olimpics-a-
montjuic/nota-de-premsa/2790557/ 

- https://www.castellersdebarcelona.cat/els-castellers-de-barcelona-als-jocs-olimpics-
de-barcelona-1992/ 

- http://opencamp.com/manifiesto-impulsar-parque-olimpico-barcelona%e2%80%a8-
primer-parque-del-mundo-abierto-al-universo-del-deporte-la-tecnologia-localizado-la-
anella-olimpica-barcelona-2/ 

- https://noticies.tmb.cat/sala-de-premsa/lestacio-de-diagonal-acull-mostra-amb-
imatges-defe-dedicada-jocs-olimpics-92 

- https://www.elnacional.cat/ca/politica/cara-fosca-barcelona-92-epressio-
independentisme_170703_102.html 

- https://beteve.cat/politica/hereu-pren-nota-de-lorganitzacio-dels-jjoo-a-vancouver/ 
- http://www.cornella.cat/es/noticia.asp?pag=&id=7457&por=1&tf=cd 
- https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1181365-gaudi-dalt-del-podi-

olimpic.html  
- https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1181443-setze-dies-d-estiu.html 
- https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1181365-gaudi-dalt-del-podi-

olimpic.html 
- https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1181501-el-gran-canvi-de-

barcelona.html 
- https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1181995-un-mosaic-olimpic-

amb-25-noms.html 
- https://www.caixabank.com/docs/comunicacion/61168.pdf 
- https://www.marca.com/2011/10/17/mas_deportes/otros_deportes/1318846347.html  

 
Homenatges:  

- https://www.lasexta.com/motor/noticias/nostalgia-barcelona92-seat-rinde-homenaje-
a-sus-dos-modelos-de-los-juegos-
olimpicos_201707145a95e36f0cf2052ee3c0eda6.html 
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25 Aniversari: 

- http://www.tiempodehoy.com/ultimas-noticias/barcelona-92-los-juegos-que-
transformaron-la-fisonomia-de-la-ciudad 

- http://lameva.barcelona.cat/25anysolimpica/ca 
- http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2017/02/03/barcelona-commemora-els-25-

anys-de-la-celebracio-dels-jocs-olimpics-i-paralimpics-

1992/?hilite=%27Olimpiades%27 

- https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1181383-commemorar-un-punt-

d-inflexio.html 

- https://pladebarris.barcelona/ca/noticia/commemoracio-dels-25-anys-dels-jocs-

olimpics-i-paralimpics-de-1992_461787 

- https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2017/02/03/barcelona-commemora-els-25-
anys-de-la-celebracio-dels-jocs-olimpics-i-paralimpics-1992/ 

- https://www.ccma.cat/premsa/catalunya-radio-rememora-els-vint-i-un-dies-dels-jocs-
olimpics-de-barcelona-amb-el-cobi-sha-fet-gran/nota-de-premsa/2800757/ 

- https://www.elconfidencial.com/deportes/juegos-olimpicos/2017-07-23/juegos-
olimpicos-barcelona92-aniversario_1418283/ 

- https://www.antena3.com/noticias/deportes/juegos-olimpicos/barcelona-juegos-
olimpicos-que-cambiaron-historia-deporte-
espana_201707255976ef2c0cf20d3cbe9e61f0.html 

- https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20170726/4383256137/truco-
pebetero-barcelona-92-rebollo-antorcha.html 

 

ARTICLES D’OPINIÓ: 
-  https://www.ara.cat/etiquetes/jocs_olimpics_barcelona_92.html 
- https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20170618/423440085103/barcelona-

92-historia-juegos-olimpicos.html 
- https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2017-09-17/barcelona-92-25-anos-

despues_1444757/ 
 

ENTREVISTAS:  
- https://www.youtube.com/watch?v=knD_cx03f0U 
- https://www.jotdown.es/2012/02/luis-bassat-todavia-no-he-sido-capaz-de-

enfrentarme-a-mad-men/ 
- https://www.lavanguardia.com/deportes/20170723/4337627320/una-ceremonia-

irrepetible.html 
- https://www.metropoliabierta.com/el-pulso-de-la-ciudad/deportes/barcelona-92-

combino-imaginacion-mediterranea-con-precision-germanica_2081_102.html 
- http://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/entrevista-javier-mariscal/4134971/ 
- https://interactius.ara.cat/barcelona-92/entrevista/antoni-bassas-josep-miquel-abad 
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REVISTA: 
-  https://www.revistavanityfair.es/poder/articulos/recuerdas-barcelona-

92/18013 
 
CLIPPING BARCELONA 92  
 

- https://issuu.com/lideditorial/docs/barcelona92 
- REVISTA La Municipal Febrer 2017 Barcelona 92 a traves de La municipal 

Selecció d’articles publicats entre 1990- 1994.  
- http://fad.cat/app/webroot/files/clipping/DWebRevistatemp20171106%20%20

000191115715009025%20%20La%20Vanguardia.pdf 
 
Freddie Mercury & Montserrat Caballé- Barcelona (Live at La Nit, 1988) 
Recuperat de https://www.youtube.com/watch?v=hkskujG0UYc 
 
“Ceremonia de apertura Barcelona 92” Ceremónia d’obertura Barcelona 92. (La 
2, 24/7/1992) Recuperat de https://www.youtube.com/watch?v=QRg7WCCsyoI 
 

- Projecte de cerimònies inauguració i clausura dels Jocs Olímpics. Barcelona 92 
Basset, Ogilvy & Mather. Publicidad: Sport Spunsoring. AMCB. COOB’92: Imatge i 
Comunicació (35899) 
 

REPORTATGE:  
- David Clupés. La cerimònia d’inauguració (25/07/2012) Recuperat de 

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/92-per-sempre/la-cerimonia-
dinauguracio/audio/652013/ 
 

PROGRAMES:  
- Programa de la cerimòmia d’inauguració.  
- Programa de la cerimònia de clausura 

REVISTAS:  
- La Municipal Febrer 2017 Barcelona 92 a traves de La municipal Selecció d’articles 

publicats entre 1990- 1994.  
INFORME: 

-  Informe se 90 sesión progreso del COI (Barcelona y los medios de comunicación)   
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Anexe 5 Patrocinadors de les ceromònies d’inauguració i clausura: 
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“HO HEU ACONSEGUIT. AQUESTS HAN ESTAT, 

SENSE DUBTE, ELS MILLORS JOCS DE LA HISTÒRIA 

OLÍMPICA” 

Juan Antonio Samaranch, 9 d’agost de 1992 

 


