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Note : Ce fichier fait le point sur les Jeux Olympiques de Barcelone/92, leur préparation 
et leur impacte sur la ville romaine. On propose un itinéraire pour une visite des 
témoignages de cette origine de la ville. Il ne s’agit pas d’une proposition pédagogique 
directement pour la classe, mais d’une documentation destinée aux enseignants et aux 
personnes qui souhaitent connaître la Catalogne Nord. 
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Les Jeux Olympiques de Barcelone’92 sont unanimement considérés comme les 

meilleurs jeux et sont devenus une source d’inspiration pour les candidatures et les 

jeux ultérieurs, jusqu’à aujourd’hui.  
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Els objectius del projecte olímpic de Barcelona’92 

 

1.- Els objectius ciutadans i socials 

>>> Buscar la participació de la gent i solidaritzar els ciutadans amb el 

projecte: precampanya amb un logotip específic, millores previstes per a la 

ciutat, projecció internacional de Barcelona, de Catalunya i del català. 

>>> A través un objectiu positiu i engrescador comú, reforjar la solidaritat 

ciutadana i l’autoestima que 40 anys de feixisme havien malmès. 

>>> Una novetat que no existia en els jocs anteriors: els voluntaris olímpics 

de tot Catalunya i la implicació de la joventut. 

>>> Millorar estèticament la ciutat i les condicions de vida dels ciutadans: 

continuació i accentuació de la campanya “Barcelona posa’t guapa”, circulació, 

platges, equipaments culturals i de lleure, etc. 

>>> Millorar la relació de Barcelona amb Catalunya a través de les 14 

subseus que beneficien d’infraestructures i participen al projecte olímpic. Entre 

altres: Badalona (bàsquet), Banyoles (rem), la Seu d’Urgell (aigües braves), 

Sant Sadurní d’Anoia (ciclisme, hoquei), l’Hospitalet, Terrassa, Sabadell, Reus, 

Viladecans, Castelldefels, Mollet ... 

 

2.- La ruptura amb “l’estil olímpic” anterior 

Per molts aspectes, els jocs de Barcelona són en ruptura amb l’evolució dels 

jocs des de la postguerra. 

>>> Tots els jocs olímpics, per raons de seguretat i de millor control (sobretot 

després de la matança d’atletes israelians a Munic l’any 1972), o per lluir d’un 

conjunt grandiós pensat per a afirmar les ciutats i els Estats que els acullen, els 

JO recents es desenvolupen en uns recintes nous i exteriors a les ciutats 

olímpiques, cosa que planteja posteriorment la qüestió de la dificultat 

d’utilització d’aquestes instal·lacions pels habitants. Trencant amb aquesta línia 

es decideix que a Barcelona els jocs tindran lloc dins la ciutat mateixa, 

malgrat els molts problemes que caldrà resoldre: entre altres, comunicacions i 

desplaçaments, seguretat, limitacions dins la vida dels ciutadans. 

>>> Per primera vegada, crida a la participació dels joves a través dels 

voluntaris olímpics (102.000 joves voluntaris), reclutats ja durant la 

precampanya del 1986. També es demanarà a la població de quedar-se a 

Barcelona i de no marxar de vacances, per a ser present, donar vida a la ciutat 

i ser l’ambaixadora de Catalunya i de Barcelona. 

>>> Els jocs anteriors van ser molt deficitaris, llevat dels de Los Angeles, 

que van ser retrocedits al privat i van originar moltes queixes per les males 
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condicions materials, tant per part dels atletes com dels periodistes. Els jocs de 

Barcelona’92 queden de titularitat del Comitè Olímpic i de les institucions 

públiques, però amb voluntat de controlar la despesa, innovant en la gestió i 

la repartició de les obres. 

>>> Canvi d’imatge a través del logotip, inspirat de Miró, i de la mascota, 

creada pel dissenyador Mariscal. Contrastant amb l’estil de les mascotes 

anteriors, molt tradicionals o d’inspiració dels còmics i pel·lícules a la Walt 

Disney, la mascota Cobi dona una imatge moderna i implicada: la mascota 

actua i és envoltada d’amics, alguns dels quals són minusvàlids (referència 

explícita als Jocs Paralímpics). 

>>> La presència del català era volguda per l’ajuntament de Barcelona i pel 

Govern de la Generalitat. Després de reticències per part del govern de l’Estat 

espanyol, el compromís serà la seva presència en tots els anuncis i 

proclamacions en quarta posició, després del francès, de l’anglès i del castellà 

(cosa que el va fer present arreu car, per a evitar quatre repeticions, les ràdios i 

televisions retransmetien habitualment la darrera, just abans de la remesa de 

les medalles). 

>>> Un fort moviment popular i una associació es van mobilitzar per a 

aconseguir la creació d’un Comitè Olímpic de Catalunya (diversos territoris o 

regions participen directament als JO o a competicions internacionals: diverses 

illes de les Antilles, Escòcia, etc.), però es va rebutjar i el COI, Comitè Olímpic 

Internacional, va modificar posteriorment els seus estatuts per a impedir a partir 

d’aleshores les seleccions que no siguin estatals. 

 

3.- La comunicació i la tecnologia 

>>> Més del terç de la despesa total, incloent-hi les rondes, els túnels i totes 

les infraestructures públiques i privades, va a la tecnologia i al pla de millora de 

les telecomunicacions, el BIT’92 (Barcelona, informàtica i tecnologia). És 

l’esforç principal. Les premisses, que es verificaran, són que uns jocs reeixits 

són els que es poden veure i retransmetre amb bones condicions arreu del món 

i on els periodistes tenen tots els elements per a comunicar. Sota aquest 

aspecte els jocs de Barcelona no han estat superats ulteriorment. Es tractava 

també de donar al món una imatge de modernitat i d’eficiència. 

>>> Tot i dinamitzant la recerca i la producció, algunes inversions anaven 

relacionades amb els jocs (el BIT’92), però d’altres, indispensables per a la 

comunicació i la transmissió durant els jocs, eren equipaments permanents 

per a la metròpolis: la torre de telecomunicacions del Collserola o la 

modernització de la xarxa urbana de telefonia. 

 

4.- El projecte i els objectius urbans 

Els Jocs Olímpics de Barcelona 1992 van ser concebuts en relació amb la 
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millora de la ciutat i de la seva àrea metropolitana: 

>>> Per a compensar un important retard en les infraestructures, calia 

obligar les diverses administracions (Estat, Generalitat, província de Barcelona i 

Ajuntament) a finançar importants inversions per a la ciutat, tant pels jocs 

mateixos (estadis i altres instal·lacions esportives, allotjaments) com per la 

circulació i la modernització de Barcelona i de l’àrea metropolitana. 

>>> Es tractava de transformar, de recuperar o de millorar certs barris, amb 

equipaments col·lectius útils per a la gent, o amb una més bona inserció dins la 

ciutat. 

>>> Segons la teoria dels punts de centralitat, es van utilitzar les inversions i 

els equipaments per a crear nous pols de desenvolupament, valoritzant i 

dinamitzant els barris dels voltants. 

 

Quines eren les deficiències de Barcelona abans les transformacions 

ocasionades per la preparació dels jocs olímpics ? 

* l’absència de lligams entre els barris alts ni d’accés fàcil al centre de la 

ciutat, especialment per l’ampla zona de la Vall d’Hebron, de Vallcarca a la 

Trinitat; 

* l’obstacle dels turons: el Putget, el Carmel, la Rovira, el Guinardó i la 

Peira; 

* el port: edificis per emmagatzemar mercaderies, tot sovint abandonats i en 

mal estat (“els tinglados”) al llarg del molls, la via fèrria que separava el port 

de la ciutat, el conjunt de la zona portuària tancada i vallada, doncs fora 

d’accés públic. 

* la via fèrria a l’aire lliure entre la Barceloneta i la desembocadura del 

Besòs, que separa la ciutat de les fàbriques, i especialment del voramar, 

amb pocs accessos a la costa; sortint de l’estació de França la via fèrria 

corria al voltant de la Ciutadella i fins al Clot enmig dels barris, que tallava 

sense pas pels cotxes o transports urbans; 

* la Plaça de les Glòries inacabada i l’avinguda Diagonal encara no 

oberta i ocupada per construccions diverses, essencialment fàbriques, naus 

i magatzems, amb evolució cap a l’abandó o a la degradació. 

* la ronda inacabada, a mitja ciutat (només hi ha l’Avinguda de Carles II i la 

Ronda del General Mitre); 

* llevat de l’espai de la Fira de Barcelona, fins al museu del Palau Nacional, 

la major part de Montjuïc encara no recuperada: hi ha el cementiri i el 

Castell, sempre de titularitat estatal, i algunes instal·lacions esportives a 

millorar; l’antic estadi és tancat, car és vetust i perillós. 
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Document : Barcelona dels anys 80 i les millores degudes als JO 

 

 

El mapa incorpora les vies de comunicació realitzades pels jocs olímpics. 

Per la situació anterior, localitzeu:  

= el recinte medieval, Montjuïc, la Barceloneta, la Ciutadella, l’Eixample Cerdà, els 

nuclis antics de Sants, Sarrià, Sant Gervasi, Gràcia, el Poble Nou. 

= els principals eixos urbans: l’Avinguda Meridiana, l’Avinguda Diagonal, el Paral·lel 

i, a continuació, l’antiga Carretera de Sants, la Gran Via de les Corts Catalanes i els 

dos nusos urbans (la Plaça de les Glòries Catalanes, inacabada, i la Plaça 

d’Espanya), el Passeig de Gràcia. 

Les millores degudes als jocs olímpics: 

= la prolongació de la Gran Via; 

= la Ronda de Dalt i la Ronda del Litoral, amb els seus dos nusos (nus de la Trinitat 

al nord, nus del Llobregat al sud) 

= a partir del nus de la Trinitat, la “pota nord” cap a l’autopista de Mataró; 

= a partir de Sarrià i pel túnel de Vallvidrera, la nova autopista del Vallès; 

= l’Avinguda Diagonal i la seva prolongació fins al mar 

= a partir del nus del Llobregat, l’autovia que segueix el riu Llobregat i la “pota sud” 

cap a l’autopista del Garraf, l’autovia de Castelldefels i l’aeroport. 
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Document : Les quatre àrees olímpiques de Barcelona 

 

 

 

Comparant amb el mapa precedent (estructura urbana) observeu i noteu: 

= Localitzar els barris de Barcelona: la Ciutat Vella, la Barceloneta i la Ciutadella, 

l’Eixample, el Poble Sec i Montjuïc, Sants, Sarrià i Gràcia, la Vall d’Hebron, el Clot, 

el Poble Nou i Sant Martí. 

= Els barris concernits per les àrees olímpiques són quatre: 1- Montjuïc 

(l’Anella Olímpica i la Fira de Barcelona), 2- l’àrea de la Diagonal, 3- la Vall 

d’Hebron, 4- el Parc de Mar (la Vila Olímpica i el Poble Nou, la costa, la Plaça de 

les Glòries). 

= A l’exterior del mapa: cap a on és l’aeroport? els periodistes seran allotjats a 

Badalona: en quina direcció? 

= Imagineu els desplaçaments quotidians entre les àrees durant els quinze dies 

de la celebració dels jocs, pels atletes, àrbitres, periodistes, pel públic. 

= Triant de fer els jocs dins la ciutat, quins problemes s’han de resoldre per a 

aconseguir una bona organització? 
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Document : La mascota de Barcelona’92 

 

 
(font: COOB i Història, Política, Societat i Cultura dels Països Catalans, 

Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1999, vol. 12, p.205) 

- La mascota Cobi (nom format a partir del sigle COOB: Comitè d’organització 

olímpic de Barcelona), s’inspira segons el seu creador del gos d’atura del 

Pirineu. 

- Actua i participa en lloc de només representar, com era costum. 

- Se’n trauran molts productes derivats. A més dels habituals i entre altres: 

còmics, llibres, sèries televisives amb traducció en totes les llengües. 

  



8 
 

Joan Becat – Visitons Barcelona: les Jeux Olympiques de Barcelone’92 

Document : El COC, Comitè Olímpic de Catalunya 

 

 
(Avui, Barcelona, 19/01/1989) 

Pàgina de publicitat per a captar socis i difondre la iniciativa. 
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El muntatge financer i el balanç 

 

Els jocs anteriors es caracteritzaven per una absència de contenció de la 

despesa, tant per la importància d’unes obres concebudes per a impactar els 

visitants i glorificar el règim com per la gestió mateixa (opacitat, pressupost on 

tot hi entra, els jocs, les infraestructures olímpiques i generals). Els Jocs de Los 

Angeles’84, retrocedits a un organitzador privat, no van crear cap nova 

infraestructura però van generar beneficis. Els Jocs de Barcelona’92 es situen 

entre les dues concepcions i inicien un nou estil de gestió. 

 

1.- Els balanços 

Liquidació dels pressupostos dels Jocs anteriors i previsions del 1986 dels jocs 

de Barcelona : 

           Cost total      A deduir        Despeses 

           (1)     (2)        assumides 

______________________________________________________ 

JO Munic 1972   1.608      0  1.608 

JO Montreal 1976  2.076      0  2.076 

JO Moscou 1980   1.592      0  1.592 

JO Los Angeles 1984     729  225     504 

JO Barcelona    1992  906     171 

______________________________________________________ 

(1) en milions de dòlars US 1985 

(2) a Los Angeles: superàvit; a Barcelona: actius recuperables 

 

2.- L’organització financera i les despeses 

 Des del pressupost inicial dels JO de Barcelona’92 es van separar, tant en els 

finançaments com en la gestió per entitats distintes, els costos imprescindibles 

per a organitzar els jocs i les altres inversions. 

a) Costos per a realitzar els Jocs: 

= El Comitè Organitzador, el COOB, assumeix estrictament 

l’organització (lloga les instal·lacions i la Vila Olímpica, paga el personal 

i el funcionament, etc., i fa una aportació per a finançar les 

instal·lacions, que podrà recuperar com a actiu després dels jocs). 
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Cobra els ingressos directament generats pels jocs. 

= Es compten a part, a través holdings o empreses de dret privat però a 

capital públic, les inversions públiques (instal·lacions esportives i 

condicionament i urbanització de les àrees olímpiques) i les inversions 

privades (la Vila Olímpica). 

b) Altres inversions no comptades dins el pressupost dels jocs, però 

necessàries pel seu bon desenvolupament: 

= les infraestructures de comunicació, a crear o a millorar (cinturons de 

ronda, túnels de la Rovira i de Vallvidrera, aeroport de Barcelona); 

= la torre de telecomunicacions; 

= les millores a la ciutat (condicionament de la costa, renovació del Port 

Vell, extensió del metro, soterrament de les vies fèrries, xarxa 

telefònica, hotels). 

Per a responsabilitzar els diversos socis públics, crear una competitivitat i 

fer aparèixer els eventuals descontrols pressupostaris, en lloc de crear un fons 

comú amb les diverses aportacions per a finançar les obres olímpiques o les 

infraestructures, s’atribueix a cada entitat la plena responsabilitat d’una obra, el 

cost de la qual correspongui a la seva aportació. Farà el concurs de projectes, 

triarà l’arquitecte, pagarà l’obra... i el seu eventual sobrecost. En traurà el 

benefici davant l’opinió pública si tot es fa bé i respectant els terminis. 

= Així, a Montjuïc, l’ajuntament de Barcelona es va cuidar de l’Estadi 

Olímpic, la Diputació de Barcelona del Palau Sant Jordi, la Generalitat de 

la Universitat de l’Esport. 

= Per les rondes, els trams es van adjudicar a l’Estat o a la Generalitat. 

= Per a assegurar la coherència de cada àrea olímpica, es va designar un 

arquitecte responsable del seu pla general i de la coordinació, per 

exemple Oriol Bohigas pel Parc de Mar o Ricard Bofill per l’Anella 

Olímpica. 

 

3.- Els ingressos del COOB 

Per ordre decreixent els ingressos del COOB van ser els ingressos propis per 

66% del total (vegeu a continuació, dels quals uns 44% de drets de 

retransmissió per televisió), les participacions a loteries, travesses, segells 

d’arreu del món per un 19%, transferències de l’Estat per un 9% i 6% 

recuperables després dels jocs per venda d’actius. 

Per a situar els JO i els seus condicionants i com a exemple, els ingressos per 

partides del COOB’92: 

= 44% en drets de televisió, dels quals un 29% per un concessionari dels 
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Estats Units, 14% pel Japó i Europa, i 1% per la resta del món ; 

= 14% en cessió de llicències comercials; 

= 14% en loteries i travesses; 

= 9% en transferències de l’Estat espanyol; 

= 6% en venda d’actius; 

= 5% en monedes commemoratives i de col·lecció; 

= 4% en prestacions de serveis (allotjament dels atletes i delegacions a la 

Vila Olímpica, premsa, etc.); 

= 3% en entrades als jocs; 

= 1% en segells de correus. 

 

4.- Els resultats 

El conjunt dels equipaments olímpics va ser acabat a temps, 

majoritàriament un any a sis mesos abans de l’obertura. Els altres principals 

equipaments es van acabar, però alguns no es van poder tancar (per exemple 

el Port Vell, els nusos i les potes de les rondes, la Plaça de les Glòries). 

La desviació pressupostària no va ser excessiva. Pel COOB, es va passar 

d’un pressupost previst de 157 mil milions de pessetes l’any 1986, a un 

pressupost realitzat de 196 mM ptes entre 1987 i 1993, o sigui un 24%, xifra 

que contrasta molt amb les considerables desviacions de jocs precedents. Qui 

assumeix el sobrecost? S’havia pactat amb anterioritat que fins a 20% un 

eventual dèficit seria assumit principalment per l’Estat i, en proporcions inferiors 

per l’ajuntament de Barcelona i la Generalitat en concepte de guanys indirectes 

del conjunt de l’economia espanyola per a imatge i la notorietat mundial que 

proporcionaven. 

Com a element de judici, heus aquí segons un estudi del 2004 (a l’ocasió dels 

JO d’Atenes) la rendibilitat comparada dels Jocs olímpics a partir de 

Barcelona’92, és a dir la relació o la proporció entre les inversions totals i els 

retorns econòmics: 

= 1992, Barcelona: 2,7 

= 1996, Atlanta: 1,2 

= 2004, Atenes: 1,3 (previsions a l’estiu 2004) 
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Document : Els Jocs del bilió de pessetes 

 

 

 
(Avui, Barcelona, 16/03/1989) 

A la meitat dels anys entre la concessió dels Jocs, 1986, i la seva celebració, 1992, el 

COOB fa el balanç de les previsions financeres i l’estat de les obres. Noteu les tres 

parts del pressupost i la importància de la tecnologia. 
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Document : Els drets televisius 

 

 
(Avui, Barcelona, 02/12/1988) 

Noteu el pes dels drets de retransmissió en el pressupost dels Jocs i la importància de 

les televisions americanes, ambdues coses explicant que, sigui quin sigui la ciutat 

olímpica triada o el continent, els horaris de les competicions s’adaptin a les hores de 

màxima audiència dels Estats Units. 
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Document : El sobrecost de les obres 

 

 
(Avui, Barcelona, 10/07/1992) 

Il·lustració del sistema de gestió financera instaurat per Barcelona’92, amb més 

transparència i responsabilitat dels socis, en aquest cas l’Estat i l’Ajuntament de 

Barcelona. 
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Document : Els sponsors o patrocinadors 

 

 
(Avui, Barcelona, 07/12/1988) 
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Les obres i les infraestructures 

 

Les instal·lacions esportives, útils per a la ciutat després dels jocs: 

= a Montjuïc: l’Estadi Olímpic (que serà estadi del club de futbol de 

l’Espanyol, dels Dragons i dels partits de la selecció catalana de futbol), el 

Palau Sant Jordi, que serveix també per a recitals i espectacles, les 

piscines olímpiques, la Universitat de l’Esport; 

= a Horta i a la Vall d’Hebron: el velòdrom i estadis; 

= millora de les instal·lacions esportives de la Diagonal i de Sant Andreu. 

 

Les comunicacions i telecomunicacions: 

= la torre de telecomunicacions del Collserola; 

= a tota la ciutat, renovació de les línies telefòniques; 

= augment de capacitat amb una nova pista, nova terminal i passatge de 

l’aeroport a la categoria internacional. 

= la Ronda de Dalt i la Ronda del Litoral; 

= el túnel de Vallvidrera i l’autopista del Vallès; 

= els lligams amb l’aeroport i amb l’autopista de Mataró; 

= soterrament de les vies fèrries del nord de la ciutat. 

 

L’urbanisme i els equipaments col·lectius: 

= construcció de la Vila Olímpica i renovació del Poble Nou; 

= construcció del Port Olímpic i renovació del Port Vell; 

= renovació de la Plaça de les Glòries i dels seus voltants (Auditori, Teatre 

Nacional); 

= renovació o reconstrucció de les platges de la Barceloneta fins al Besós; 

= renovació i enjardinament del conjunt de Montjuïc; 

= construcció d’hotels i l’allotjament dels participants als jocs i dels 

visitants. 
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Document : L’anella olímpica de Montjuïc 

 
        (La Vanguàrdia, Barcelona, 02/06/1991) 

Sobre la imatge, de dalt a baix: 

- L’estadi olímpic: cerimònies i competicions d’atletisme. Pensat pels jocs del 1936, i 

abandonat durant la postguerra per raons d’inseguretat, la seva originalitat és de 

guardar les façanes i l’aspecte exterior de l’estadi original, per a marcar la continuïtat 

del projecte olímpic de Barcelona. L’estadi es va buidar, consolidant les façanes amb 

bastides, es va excavar per augmentar la seva capacitat, i es va reconstruir amb 

55.000 seients de capacitat. La responsabilitat va ser de l’ajuntament, a càrrec dels 

arquitectes Frederic de Correa i Vittorio Gregotti. Al cim de la façana principal s’han 

instal·lat les escultures de Pau Gargallo per a l’antic estadi. 

- El Palau Sant Jordi, de 17.000 places, va ser responsabilitat de la Diputació de 

Barcelona: competicions de bàsquet, gimnàstica i voleibol. D’una concepció original, el 

seu aixecament va ser una proesa tècnica novadora. És obra de l’arquitecte japonès 

Arata Isozaki. 

- Les modernes piscines Picornell, construïdes a l’emplaçament de les antigues. 

- La Torre de telecomunicacions de Montjuïc, en forma de rellotge de sol, alta de 119 

metres, és obra de Santiago Calatrava. 

- La coordinació dels espais i del passeig és de Ricard Bofill, que va realitzar per 

compte de la Generalitat la Universitat de l’Esport: competicions de lluita. 
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 (Il·lustració de l’article “Los Juegos Olímpiocos de 1992 transformaron radicalmente el paisatge urbano 

de Barcelona”, foto laramblabarcelona.com, 24/07/2018) 

Les obres de l’anella olímpica de Montjuïc, l’any 1985. 

 

(foto barcelona olimpica.net) 

L’estadi olímpic Lluís Companys i el Palau Sant Jordi. 
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Document : La torre de telecomunicacions del Collserola 

 

 
(Avui, Barcelona, 02/02/1989) 

Concebuda per l’arquitecte anglès Norman Foster, aquesta torre de telecomunicacions 

era imprescindible per a donar la capacitat de retransmissió necessària a totes les 

televisions d’arreu del món presents a Barcelona. Posteriorment, donaria marge de 

desenvolupament per a les telecomunicacions de l’àrea metropolitana. 
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(foto Ajuntament de Barcelona) 

El port olímpic és a la dreta. Les dues torres de l’Hotel Arts i de Mapfre. Al darrere el 

barri nou de la Vila Olímpica. 

 

(foto: torredecollserola.com) 

La torre de telecomunicacions del Collserola i Barcelona. Al mig i prop del mar la taca 

verda del Parc de la Ciutadella amb, a la seva dreta la Ciutat Vella. el Port Vell i 

Montjuïc. Es veu el quadriculat de l’Eixample amb, de cap a cap, la Diagonal. 
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Document : Barcelona estrena circumval·lació 

 

 
(Avui, Barcelona, 25/04/1992) 

A més de facilitar la comunicació interna a la ciutat, les rondes permeten a 

diversos fluxos d’evitar el centre de la ciutat. La Ronda de Dalt uneix els barris 

perifèrics a la ciutat. La Ronda del Litoral fa accessible el litoral (fins aleshores 

una sèrie de culs de sac sense comunicació transversal) i valoritza els barris 

veïns. 
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Document : L’impacte de la Vila Olímpica 

 

 
(Avui, Barcelona, 14/12/1989) 

La fotografia correspon a la primera fase de les obres: un barri sencer i la vora de la 

costa, amb moltes empreses abandonades i habitatges del segle XIX, van ser 

comprats i arrasats. Les dues vies de tren i la ronda ja són soterrades, els espigons 

són construïts i les platges alimentades en sorra (sorra del mar i runes triturades). La 

fase de les obres públiques acabada, ara intervindran les empreses i el capital privats 

per a construir la Vila Olímpica de la Nova Icària i els edificis del Port Olímpic. 
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Document : La Vila Olímpica 

 

 
(segons Història, Política, Societat i Cultura dels Països Catalans, vol. 12, p.159) 

Compareu amb la fotografia del document precedent. La llegenda indica: 

“Volumetria del pla general de la Vila Olímpica, Poble Nou, Barcelona. Estudi 

Martorell-Bohigas- Mackay, 1987-1989”. 
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Document : Els llits de la família olímpica 

 

 
(Avui, Barcelona, 18/04/1989) 

Durant els Jocs són 130.000 persones relacionades amb les competicions,  

l’organització, els mitjans de comunicació, els patrocinadors i amb la seguretat 

que cal allotjar a Barcelona. Per a rebre els visitants i espectadors, es 

mobilitzaran habitacions particulars (amb declaració prèvia a l’ajuntament i 

preus acordats) i la capacitat turística de tot Catalunya i serveis de transport 

amb autocars. 
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Document  El Port Vell acull vaixells-hotel 

 

 
              (Avui, Barcelona, 19/03/1992) 

Per a poder acollir més persones i limitar la construcció d’hotels de 4 o 5 estrelles (que 

després dels jocs no tindrien utilització i distorsionarien el mercat) es va remodelar el 

Port Vell, arrasant els “tinglados” i els diversos equipaments inutilitzats de l’antic port 

de comerç. Als molls així alliberats hi van atracar deu dels més grans transatlàntics del 

món, llogats pel COOB i funcionant com a hotels per a 30.000 persones, al cor de la 

ciutat. Algunes delegacions esportives vindran amb els seus vaixells i no llogaran pisos 

a la Vila Olímpica (Alemanya, Suècia, Bèlgica, Holanda), com també alguns VIP amb 

el seu vaixell personal (com el Britannia de la Reina d’Anglaterra). Posteriorment als 

Jocs la zona del Port Vell veurà la seva urbanització en zona de lleure i comercial. 
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Les conseqüències dels Jocs Olímpics del 92 

 

Les conseqüències dels Jocs Olímpics del 1992 són àmpliament positives: 

- Els jocs es van desenvolupar sense problemes majors, en una ciutat activa i 

un ambient acollidor, tant pel fet dels voluntaris olímpics com de la població. La 

part tècnica de les retransmissions i de la informació dels periodistes i del 

públic va ser reeixida i, fins avui dia, no s’ha superat. Per tant, van ser 15 dies 

de jocs amb repercussió positiva arreu del món. 

- Reforçament de l’autoestima a Barcelona i a Catalunya. 

- Canvi d’imatge i projecció internacional de Barcelona i d’Espanya, més 

que de Catalunya. 

- Millora substancial de les vies de comunicació dins l’àrea metropolitana i 

pas de l’aeroport a la classe internacional. 

- Renovació de barris, costa recuperada i obertura al mar, creació o millora dels 

equipaments col·lectius: per a Barcelona hi ha un abans i un després dels 

Jocs del 1992. 

- Un endeutament suportable que no privarà d’acabar les infraestructures 

pendents i les renovacions de barris en els anys següents. 

 

 


