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Societat i Esport

Aquest treball està dedicat als amics i companys desapareguts, que al llarg d’aquests anys van treballar a l’Àrea d’Esports
de l’Ajuntament de Barcelona: Dani Miquel, Carles Falcó, Joan
Puig, Jesús Marcos, Joan Illa, Juanjo Martínez, Enric Claus, Quim
Lahosa, Antonio Amorós, Sebastià Junqueras, José García Guevara, Miquel Pérez-Arenaza, Alfons Vidal-Quadras, Octavi Manso
i Miquel Lumbierres. Si bé no va formar part de l’Àrea d’Esports,
també un record molt especial per a Sebastià Gallego, que treballà
per als serveis d’esport de la Diputació de Barcelona i més tard a
Barcelona Promoció Instal·lacions Olímpiques S.A., i al company
periodista Enric Bañeres.
… i si em permeten a llicència, als meus fills Zaira, Odin i Ada.

– 7 –
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Societat i Esport

PRÒLEGS
Barcelona s’ha convertit en una ciutat on la pràctica esportiva s’estén i es normalitza a passes agegantades. Set de cada deu
barcelonines i barcelonins fan activitat fisicoesportiva. Els esdeveniments esportius als carrers de la ciutat emplenen els caps de setmana; curses, triatlons, travesses en aigües obertes, competicions
esportives d’alt nivell, populars i per a totes les edats.
El 93% de la població reconeix que la pràctica esportiva és
molt important. Les entitats esportives, després de diferents sotracs, tornen a gaudir de bona salut i l’Ajuntament de Barcelona
dedica un bon pessic del seu pressupost a assegurar que la pràctica esportiva sigui accessible a tothom, independentment de la
condició social, del gènere, procedència o capacitats. També, des
de l’Institut Barcelona Esports es potencia la xarxa d’equipaments
esportius municipal i se segueixen organitzant esdeveniments populars i de projecció internacional.
Però, aquesta situació, que fóra inversemblant fa unes dècades, no ha caigut del cel, no s’ha produït per generació espontània,
no ha estat sempre així. I aquesta reflexió, sumada al fet que l’any
2018 se celebra la 40ena edició de moltes de les curses populars
més arrelades a la ciutat: Cursa de la Mercè, Cursa del Corte Inglés, Cursa de Sant Antoni, ens ha dut a fer un exercici molt re— 9 —
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comanable i sanador. Parar i mirar enrere, intentar entendre d’on
venim i com hem arribat fins aquí. Burxar en els inicis dels primers ajuntaments democràtics que van incorporar les polítiques
esportives per posar l’esport a l’abast de la ciutadania.
Aquest exercici tindrà com a fruit una exposició sobre els 40
anys de polítiques esportives als ajuntaments democràtics que volem que sigui un llegat de la nostra història més pròxima i viscuda. Per altra banda, també estem dissenyant un congrés on volem
plantejar debat, juntament amb altres grans ciutats, sobre el punt
en què ens trobem actualment i sobre l’esdevenir de les polítiques
esportives en els entorns de les grans urbs.
És en aquest context que apareix Societat i Esport, un llibre
que pretén col·laborar en aquest exercici de voler deixar per escrit
allò que va passar durant els anys dels primers ajuntaments democràtics de la ciutat de Barcelona, entre 1979-1990, respecte de les
polítiques esportives acabades d’incorporar.
En Juli, company i amic, ens deixa aquest llegat viscut, elaborat amb gran rigor. Un document que ens permet aclarir històries,
recordar noms, posar dates concretes a records particulars i, sobretot, ens aporta un material imprescindible per interpretar el
que va succeir a la nostra ciutat durant aquest període tan significatiu, i donar llum per entendre allò que avui tenim entre mans.

Marta Carranza

Comissionada d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona i
presidenta de la Fundació Barcelona Olímpica

— 10 —
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He llegit, rellegit i treballat, amb molt d’interès, el llibre que
Juli Pernas, “Almeida”, ens ha posat a les mans. L’ha fet amb un estil propi, entrecreuant dues històries o processos paral·lels: la política esportiva municipal a Barcelona dels dos primers mandats del
nou Ajuntament democràtic (1979-1987) i la creació de les Escoles d’Iniciació Esportiva en diversos barris i districtes de la Ciutat.

Conec en Juli Pernas des d’abans de la recuperació de l’Ajuntament democràtic, l’abril del 1979. De fet, ens vam conèixer a
l’època de la transició democràtica, en el marc de l’acció política
de Convergència Socialista de Catalunya en la qual tots dos militàvem. En aquella època es deia Juli Almeida, el nom que li venia
del seu compromís polític a la clandestinitat.
Quan l’alcalde Narcís Serra em va encarregar, l’octubre del 1981,
la responsabilitat de l’esport municipal, vaig proposar a en Juli que
s’incorporés a l’equip que estàvem constituint per fer-se càrrec de
crear i tirar endavant la promoció esportiva. Des d’aquest moment
vam col·laborar estretament a l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de
Barcelona fins a l’estiu del 1995, gairebé catorze anys!
En Juli va jugar dos papers en aquest llarg període. D’una
banda, el propi de la seva responsabilitat com a cap de promoció
esportiva, entesa des d’una perspectiva àmplia que anava des de
l’elaboració i posada en pràctica d’iniciatives per fer realitat l’objectiu de l’esport per a tothom, fins a l’esport de competició d’alt
nivell, especialment les competicions i trofeus de nombroses disciplines, en un treball conjunt amb els clubs i federacions de la
ciutat.
D’altra banda, el paper que va tenir com a membre de l’equip
de direcció política de l’Àrea d’Esports que formàvem, a més d’ell i
jo mateix, en Paco Segura (1981-84) i, posteriorment, Lolo Ibern
(1984-95), com a coordinadors de serveis, i en Quim Lahosa, com
a responsable d’instal·lacions esportives. En el marc d’aquest pe— 11 —
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tit equip, en Juli Pernas feia aportacions importants i interessants
d’àmbit general que ajudaven a configurar la nova política esportiva municipal i a aplicar-la.
En aquells temps, entre els que treballàvem a l’Àrea d’Esports
se’l coneixia com a “Julio inventos” per la seva capacitat d’imaginar noves propostes per a diferents àmbits i sectors socials i esportius i fer-les realitat.
Aquest equip que descric, va tenir un entorn favorable per a
tirar endavant els seus projectes. Va tenir sempre un ferm recolzament i impuls dels dos alcaldes, primer Narcís Serra i després
Pasqual Maragall. Va trobar-se immers en el procés de candidatura olímpica de la ciutat que tantes oportunitats i motivacions
oferia. Va gaudir d’una col·laboració total del conjunt de treballadors de la Àrea d’Esports en el si de la qual es va crear un veritable
equip ben compromès amb el desenvolupament de l’esport per a
tota la ciutadania. Com diuen els anglesos, era un equip de “civil
servants”, es a dir, treballadors públics compromesos amb la seva
tasca. En Juli n’era un molt bon exemple!
En aquells anys, una bona part del teixit esportiu escolar, especialment de l’escola pública, maldava per fer créixer la realitat
de les noves Escoles d’Iniciació Esportiva. El seu naixement i desenvolupament, impulsat per organitzacions de pares i mares i de
mestres i llicenciats en EF, ha estat molt ben explicat a les planes
d’aquest llibre. En Juli, des de la seva responsabilitat municipal, hi
estava ben compromès, així com amb la consolidació del Consell
de l’Esport Escolar i la seva bona cooperació amb l’Ajuntament.
Quan, quasi quaranta anys després, mirem enrere i veiem la
tasca iniciada per aquell col·lectiu de persones i realitzada al llarg
de tot aquest període, veiem la qualitat i encert dels seus fonaments i en trèiem la força i la imaginació necessàries per anar pensant com fer front als reptes actuals i de futur de l’esport barceloní.
— 12 —
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Us proposo, doncs, que llegiu amb atenció aquest llibre que
l’autor ha sabut fer realitat. N’explica molt bé el sentit, que personalment comparteixo, a la introducció. El vull felicitar per la
feina feta aplegant i processant tanta informació i, com ell mateix
proposa, vull animar els lectors a completar-lo amb successius treballs i aportacions que de ben segur tant la Fundació Barcelona
Olímpica com l’Institut Barcelona Esports recolliran.
Enric Truñó i Lagares

Ex regidor d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona
(1981-1995)

— 13 —
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Apunts de l’autor
L’estiu del 2012, pocs dies abans de commemorar el 20è aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona’92, vaig rebre una trucada
telefònica de Gil Modroño, president de la Unió Barcelonina d’Associacions Esportives (UBAE); el motiu de la trucada era suggerir-me que escrivís la història de les Escoles d’Iniciació Esportiva
de Barcelona, les entitats que foren l’embrió de les actuals Associacions Esportives de Districte. Uns dies després d’aquesta conversa Gil va venir-me a veure acompanyat de Rafel Niubó, secretari
general de l’UBAE; i malgrat expressar-los els meus dubtes sobre
si jo era la persona idònia per escriure aquesta història, ells van
insistir, adduint que si no ho feia jo, molt probablement no ho
faria ningú.
La percepció que tinc, des que assumeixo la direcció de la Fundació Barcelona Olímpica, és que la història esportiva de la nostra
ciutat està plena d’ombres i és incompleta. Davant d’aquesta situació, vaig decidir contribuir modestament a posar en valor la tasca
de dirigents i les fites històriques. Aquest ha estat el motiu de crear
el blog Barcelona Esportiva i d’escriure els llibres sobre la gestió del
Jocs Mediterranis del 1955 i sobre el període en què Joan Antoni Samaranch i Torelló va dirigir la Ponència d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona. A aquesta tasca de recerca també s’hi han
afegit els amics Joan Manel Surroca, un estret col·laborador de la
— 15 —
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Fundació Barcelona Olímpica, i Alberto Aragón, responsable del
Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport Joan Antoni Samaranch.
No ho puc negar. L’oferiment de Gil i Rafel d’escriure sobre les
Escoles d’Iniciació Esportiva (en endavant EIE), em va fer molta
il·lusió, i per diversos motius. El primer, per haver participat en
primera persona en la seva gestació, quan jo encara militava al
moviment associatiu de base1; i el segon motiu és que vaig ajudar
a consolidar-les, quan a finals del 1981 vaig entrar a l’Àrea de Joventut i Esports per dissenyar i desenvolupar les línies d’actuació
relatives a la promoció esportiva i a la gestió dels actes i esdeveniments esportius. La direcció política d’aquesta Àrea requeia
en el regidor Enric Truñó, al qual estic profundament agraït per
haver confiat en mi. Truñó estava acompanyat de Miquel Lumbierres, com a coordinador de Serveis, i de Francesc Segura, com a
director d’Esports. Unes setmanes després Quim Lahosa entraria
a formar part de l’equip per dirigir la gestió de les instal·lacions
esportives municipals. Lahosa havia estat el coordinador d’esports
del Districte d’Horta-Guinardó.
Cal dir que l’equip de persones que havíem de pilotar l’esport
municipal era molt jove i inexpert, però la inexperiència va ser esmenada amb una gran il·lusió, dedicació i treball en equip. L’últim
trimestre del 1981, quan vam aterrar a l’Àrea de Joventut i Esports,
Barcelona ja estava immersa en l’aventura olímpica; i, com aperitiu, la ciutat acollia aquell estiu un gran nombre d’esdeveniments
esportius internacionals, entre els quals destacava per damunt de
tots el Mundial de Futbol.
Una altra motivació per escriure aquest treball és donar a
conèixer com van néixer les EIE. De ben segur que pocs dels diri(1) Com a membre del grup de teatre al carrer La Luciérnaga vaig participar molt
activament en els actes reivindicatius per a la construcció d’un poliesportiu al barri del
Bon Pastor; vaig ser un dels fundadors del CD Bon Pastor i, més tard, de l’Agrupació
Esportiva Bon Pastor.

— 16 —
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gents actuals de les associacions esportives de districte saben que
el moviment de les EIE va néixer a finals dels anys setanta, per casuístiques ben diverses; que als inicis de la dècada dels vuitanta va
liderar el moviment de “L’esport per a tothom” a Catalunya; i que
va mantenir una estreta i lleial col·laboració amb l’Ajuntament de
Barcelona. Encara afegiria una altra raó de pes per escriure sobre
les EIE: n’hi ha molt poca documentació, unes línies als llibres
L’esport en edat escolar a la ciutat de Barcelona2; i La ciutat de les
anelles3, del qual és autor Enric Truñó. La principal llacuna és que
en cap dels dos llibres s’explica quins foren els primers passos del
moviment EIE.
En el moment en què escric aquestes lletres, han passat cinc
anys des de la primera conversa amb Gil Modroño i Rafel Niubó, i
allò que havia escrit sobre les EIE dormia al disc dur del meu ordinador. En el decurs d’aquest temps hem celebrat el 25è aniversari
dels Jocs Olímpics, aquell gran esdeveniment que va transformar
la nostra ciutat i la projectà a escala internacional; i el 2019 celebrarem una altra efemèride important: els 40 anys de l’arribada
dels ajuntaments democràtics. És precisament en el marc d’aquesta efemèride que, des de l’Institut Barcelona Esports, organisme
hereu de l’antiga Àrea de Joventut i Esports i al capdavant del qual
hi ha la comissionada Marta Carranza, es vol organitzar un seguit
d’actuacions per recordar com es van iniciar els primers programes d’actuació esportiva a l’Ajuntament de Barcelona.
Marta Carranza em va convidar a participar en el projecte que
ella havia encarregat als professors Joan Carles Burriel i Sixte Abadia, als quals vaig enviar com a document de treball allò que havia
escrit de les EIE. Ambdós em van animar a complementar-ho afe(2) L’esport en edat escolar a la ciutat de Barcelona, col·lecció “L’Esport a l’abast”,
editat per l’Ajuntament de Barcelona, 1986. A la coordinació i assessorament de la col·
lecció hi apareixen, segons el volum, Lolo Ibern, Joaquim Lahosa, Josep Rovira, Antònia
Cañellas i Julio Almeida (Juli Pernas).
(3) La ciutat de les anelles, Enric Truñó, “Llibres a l’abast”, edicions 62, 1987.

— 17 —
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gint la tasca desenvolupada per l’Àrea de Joventut i Esports durant
els dos primers mandats municipals. Aquesta circumstància m’ha
permès refer el document inicial. Em proposo, doncs, escriure
sobre les EIE, les quals van néixer per donar resposta a l’absència d’activitat fisicoesportiva a les escoles públiques de la nostra
ciutat, van crear un model associatiu diferent i es van convertir
en col·laboradores eficaces i imprescindibles de l’Ajuntament de
Barcelona. Però també, amb humilitat i conscient que em deixaré
algunes coses al tinter -segurament el nom d’algunes persones i
això és el que em sap més greu-, retré comptes de com es van dissenyar les primeres polítiques esportives i com es va gestionar l’esport a la ciutat de Barcelona del 1981 al 1987. Lligar en el mateix
relat ambdues línies argumentals, la política esportiva municipal i
les EIE, no ha estat gens fàcil, tanmateix he intentat, no sé si amb
èxit, donar satisfacció a ambdós encàrrecs. Probablement aquest
treball serà un punt de partida per tal que, més endavant, algú
aprofundeixi per separat aquesta recerca.
Crec que ha estat un encert fer aquest treball, independentment de si es publica o no. M’ha permès reviure passatges de la
meva vida inesborrables i recordar bons amics que ja no són entre
nosaltres. En aquells inicis, tots vam dedicar moltes hores a la feina; vam recórrer la ciutat de nord a sud i d’est a oest i vam escoltar
i parlar amb molts agents socials. Treballàvem i apreníem, i com
he dit al principi, amb molta il·lusió, però sense ser del tot conscients que estàvem transformant l’esport a la ciutat. L’aprenentatge
intensiu, haver de donar resposta immediata als problemes que
sorgien, va formar el meu estil de treball i el meu caràcter, i si els
resultats són bons, que ho són, es deu en bona mesura al fet de
saber treballar en equip, i gaudir, que no sempre és el cas, d’un bon
lideratge de dalt a baix de l’organització.
Això no obstant, no vull amagar, i és preferible dir-ho mirant
als ulls i amb la veu ben alta, que també hi va haver unes grans
damnificades: les nostres famílies. Hem deixat de ser a casa moltes
— 18 —
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hores per anar a reunions, sopars institucionals, organitzar actes i
entregar trofeus. Per tant, també és de justícia dedicar-los aquest
llibre.

Per a la realització d’aquest treball, he consultat les hemeroteques en línia de El Mundo Deportivo, La Vanguardia i la Gaseta
Municipal, així com d’altres documents que es troben al Centre
d’Estudis Olímpics Joan Antoni Samaranch. També ha estat de
gran utilitat tornar a llegir els llibres, La ciutat de les anelles, d’Enric Truñó; L’Esport base a Catalunya, entre els autors del qual hi
ha Paco Segura; així com la tesi doctoral del professor Sixte Abadia, “Esport i democratització en un període de canvi. Evolució
del fenomen esportiu a Barcelona durant la transició democràtica
(1975-1982)”, la qual recomano vivament4. També m’han ajudat a
fer memòria les aportacions d’un bon nombre d’amics i companys –Ramón Basiana, Albert Cucarella, Antònia Cañellas, Daniel
García, Josep Sánchez, Carles Sánchez i Lolo Ibern–, als quals vull
agrair la seva col·laboració.
Joan Carles Burriel, Enric Truñó i Rafel Niubó mereixen una
menció especial. En Joan Carles, al marge de facilitar-me la feina
aportant un llistat ordenat de totes les Gaseta Municipal en què
es recollien les actuacions municipals en matèria d’esport, va valorar la conveniència de fer una publicació que donés informació
sobre aquests anys emblemàtics de la política esportiva municipal
de l’Ajuntament de Barcelona. A l’Enric li estic agraït perquè s’ha
mirat el document amb el rigor que el caracteritza, i m’ha corregit
errors i ha fet aportacions que enriqueixen el text. I finalment a en
Rafel, perquè fa uns anys va tenir la iniciativa de fer-me escriure
sobre unes entitats, les EIE , que han aportat molt a la ciutat. També ha estat en Rafel el qui, en moments de feblesa, m’ha animat a
continuar; que aquest document s’hagi escrit és mèrit seu, ja que
va confiar que jo assumiria l’encàrrec.
(4) Un exemplar d’aquesta tesi es troba al Centre d’Estudis Olímpics Joan Antoni
Samaranch.

— 19 —
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1. CONTEXT HISTÒRIC: SOCIETAT I ESPORT A
MITJANS DE LA DÈCADA DELS ANYS SETANTA
El panorama esportiu a la ciutat abans de les primeres eleccions democràtiques era poc encoratjador. Al capdavant del que
s’anomenava Ponència Municipal d’Esports hi havia el regidor
Gonzalo de Quesada i Hernández5, que havia accedit al càrrec el
febrer del 19736, per cobrir la vacant deixada pel prestigiós dirigent Pau Negre i Villavechia7, el qual havia mort l’any anterior. En
aquell moment les oficines de la Ponència d’Esports eren a la plaça
Sant Jaume8, i el funcionari de carrera encarregat de la direcció
administrativa i executiva era Josep Jordi i Rigau.
A l’altre costat de la plaça Sant Jaume hi havia la Diputació
de Barcelona. El 12 de juliol de 1973 el cap de l’Estat, Francisco
Franco, nomenava president de la Diputació a Joan Antoni Samaranch i Torelló. L’abril del 1974 la institució adopta una nova
estructura funcional, es crea la Junta de Promoció Cultural i
(5) Gonzalo de Quesada i Hernández (1932-2015) va ser productor de cine, per
tant, una persona molt relacionat amb el món del cinema.
(6) La Vanguardia, 11 de març del 1973. Gaseta Municipal, 20 de maig del 1973.
(7) Pau Negre i Vilavechia (1923-1972), president de la Federació Catalana i Espanyola d’Hockey, membre del Comitè Olímpic Espanyol, i ponent-regidor d’esports
des del 1966 fins a la seva mort. L’abril del 1973 la Comissió Municipal Executiva acordà
donar el seu nom a la piscina de Can Toda. El 1978 es va remodelar el camp d’hockey del
Centenari de Montjuïc i es va batejar també amb el nom de Pau Negre.
(8) Les oficines es quedarien a Sant Jaume fins al 1979.
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Esportiva, que presideix Samaranch, amb Francesc Platón9 com
a vicepresident -el qual també era representant a Catalunya de la
Delegació Nacional d’Educació Física i Esports- i, entre d’altres,
Joan Porta i Bussoms10, alcalde de Santa Coloma de Gramanet,
com a diputat-delegat del Servei de promoció de l’esport. També
es constituí la comissió informativa d’esport i turisme, que presidia el mateix Francesc Platón, i de la qual formaven part Joan
Porta, Luis Povidal i onze diputats11. Un any més tard, passaria
a ser diputat-delegat d’Esports Jacint Ballesté i Perarnau12, amic
personal de Samaranch.
El regidor de l’Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Quesada,
en la seva primera entrevista als mitjans de comunicació, ja apuntava que la ciutat era deficitària en instal·lacions esportives, i que
esmenar aquesta situació seria el seu primer i principal objectiu13.
Poc després de fer aquestes declaracions, es va produir la concessió d’ús i explotació de les piscines municipals Folch i Torres al
CN Montjuïc, del Pòrtic del passeig Marítim al CN Barceloneta
i la de Júpiter al CE Júpiter; també es va cedir el camp de futbol
Julio Muñoz Campos al CE Mediterrani14. Amb tot, cal recordar
que, entre les instal·lacions esportives municipals, n’hi havia una
que resultava sagnant per a la ciutat: l’Estadi de Montjuïc. I és que
tot i que , acollia algunes activitats esportives, l’estadi es trobava en
(9) Francesc Platón i Verdaguer (1920-1994) va ocupar diversos càrrecs directius,
entre els quals, president de la Federació Espanyola de Patinatge (1961-1966), i de representant a Catalunya de la Delegación Nacional de Deportes des del 1967.
(10) Joan Porta era germà de Pau Porta, el qual era president de la Federació
Catalana de Futbol, i passaria a ser el president de la Federació Espanyola de Futbol a
partir del 1975.
(11) La Vanguardia, 2 d’abril del 1974.
(12) Jacint Ballesté i Perarnau (1924-2006) va practicar el beisbol, l’hockey i sobretot la vela, esport amb el qual va participar, com a capità de l’equip espanyol, als
JJOO de Munic 1972. Aquell any ocupava la presidència del CN d’Arenys de Mar, i era
vicepresident del Saló Nàutic.
(13) El Mundo Deportivo, 14 de març del 1973.
(14) Gaseta Municipal, 30 d’abril i 20 de maig del 1973.
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un estat cada vegada més ruïnós. El debat ciutadà estava polaritzat
per dues opcions: els partidaris de remodelar-lo i els d’enderrocar-lo, tant és així que l’any 1975 el Col·legi d’Arquitectes es va
pronunciar públicament a favor de la seva restauració, essent com
era una obra de l’insigne arquitecte Pere Domènech i Roura.15Ni
en la primera entrevista ni en cap altra Gonzalo de Quesada no
va fer cap referència a l’esport de base i això seria una constant del
seu mandat.
Malgrat tot, Barcelona continuava essent la ciutat més esportiva d’Espanya i acollia alguns prestigiosos esdeveniments internacionals, com ara la Cursa Jean Bouin, el Trofeu Comte de Godó
de Tennis, el CSIO d’Hípica, l’Escalada ciclista a Montjuïc16 o els
Grans Premis de Motociclisme; als quals l’any 1973 es va afegir el
Campionat del món de ciclisme en ruta. Tampoc es poden deixar
d’esmentar proves molt arrelades a la ciutat, com ara la travessia
al port de Barcelona o la Copa Nadal. El mèrit d’aquesta vitalitat
requeia sens dubte en el seu teixit associatiu, format per clubs i
federacions. Cal no oblidar però, que aquestes entitats funcionaven sota l’atenta mirada de l’anomenada Delegación Nacional de
Deportes; la Secretaria General del Movimiento i les seves respectives delegacions provincials; i també de la Delegación Nacional
de Juventud, hereva del Frente de Juventudes17.

La pràctica esportiva entre la població era una fal·làcia, malgrat que hi havia, per una banda, un nombre apreciable d’equips
de futbol i bàsquet en categories federades, i, per altra banda, els
clubs de natació que, al marge dels equips de competició, tenien
abonats de les seves instal·lacions. De ben poc havien servit les
campanyes “Contamos contigo” (1967), “Vive deportivamente”
(1969) o “Mantente en forma, contamos contigo” (1972). El de(15) L’Estadi de Montjuïc (1929-1992), Joan Manel Surroca i Juli Pernas, editat
per Fundació Barcelona Olímpica, 2018.
(16) Aquesta prova va néixer el 1965 i la seva última edició va ser l’any 2007.
(17) Totes aquests institucions desapareixerien l’any 1977.
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legat nacional, Joan Gich18, en una reunió amb els delegats provincials d’educació física, assegurava que la majoria d’ajuntaments
s’esmerçaven a promoure l’esport. En aquella mateixa reunió,
mantinguda l’octubre del 1974, es va acordar, “que la educación
físico deportiva en la enseñanza, como base del desarrollo físico-deportivo del país, debe estar presente con especificación concreta y tratamiento similar al de las demás materias”19. Segons el
parer dels assistents, no es podien construir centres docents, sense
preveure que disposessin d’instal·lacions i material esportiu. La
realitat era molt diferent, i hauria de passar més d’una dècada perquè es comencés a esmenar aquesta greu mancança.
A finals dels anys seixanta i principis dels setanta, les forces
polítiques en la clandestinitat veien cada cop més pròxima la fi
de la dictadura franquista; i tots coincidien que, per tal d’accelerar el procés, calia incrementar la conscienciació dels ciutadans, i
mobilitzar-los per mitjà d’accions concretes. Els barris es convertirien, per tant, en un altre camp de batalla. A l’associacionisme
tradicional (cultural, esportiu, etc.) se n’hi afegia ara un altre, que
tenia, i té, per objectiu fonamental millorar les condicions de vida
als barris. Amb aquesta finalitat naixien les associacions de veïns,
constituïdes majoritàriament sota el paraigües de la Llei d’associacions20. Aquestes entitats emergents van sorgir de les comissions
de barri21, dels centres socials o parroquials22 de les associacions
de caps de família o de grups veïnals.

(18) Joan Gich Bech de Careda (1925-1982) fou secretari general i gerent del FC
Barcelona (1958-1969); i va succeir en el càrrec de Delegado Nacional de Educación
Fisica y Deportes a Joan Antoni Samaranch (1970-1975).
(19) El Mundo Deportivo, 20 d’octubre del 1973.
(20) Llei 191/1964 d’associacions.
(21) Les comissions de barri foren impulsades fonamentalment pel PSUC (Partit
Socialista Unificat de Catalunya) i Bandera Roja.
(22) En molts d’aquests centres hi coincidien militants d’organitzacions com les
JOC (Joventuts Obreres Cristianes) o l’HOAC (Germandat Obrera d’Acció Catòlica).
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A Barcelona, el llarg mandat de l’alcalde Josep Maria de Porcioles23, el més llarg del franquisme, havia estat marcat pel desenvolupament urbà descontrolat i l’especulació, també per una falta
de transparència i sensibilitat envers les necessitats dels ciutadans.
Porcioles havia estat el promotor de la “Barcelona, ciutat de fires i congressos”, i va tenir la idea de promoure una candidatura
per acollir l’Exposició Universal de 198224, amb la qual pretenia
transformar la ciutat. No obstant això, la manca d’infraestructures, equipaments i serveis, especialment als barris perifèrics, era
palesa i posava en qüestió el model de ciutat. “Los barrios más
conflictivos en el período de 1969 a 1975 fueron los de Montjuïc,
Sants, Gràcia, Poble Nou, Guinardó y la Trinitat Vella; zonas periféricas donde se han radicado numerosos inmigrantes y en los que
la falta de inversiones públicas y la especulación inmobiliaria han
sido más notarias”25. Però la llista de barris podria ser molt més
àmplia. En qualsevol cas, l’esport no formava part de les prioritats
del moviment veïnal. Es feia evident que la progressiva conscienciació portaria com a contrapartida l’increment de la conflictivitat
social. L’any 1972 s’havia creat la FAVB -Federació d’Associacions
de Veïns de Barcelona26-, presidida per Joan Frías, i si bé al principi només aglutinava les associacions de comerciants, al cap de tres
anys ja en formaven part més de 100 entitats.
Un any després de la creació de la FAVB (1973), Enric Masó i
Vázquez27 va rellevar en el càrrec a l’alcalde Porcioles. Masó va tenir un mandat breu -finalitzà el 1975-, però fou l’impulsor del Pla
(23) Josep Maria de Porcioles i Colomer (1904-1993) fou alcalde de Barcelona
del 1957 al 1973.
(24) La Vanguardia, 5 de maig del 1971.
(25) Revista Triunfo, 19 de febrer del 1977, article “Salvar Barcelona para la democracia“, de Julia Luzán.
(26) Per consultar sobre aquest tema: Barris, veïns i democràcia. El moviment ciutadà i la reconstrucció de Barcelona (1968-1986), de Marc Andreu i Aceval, editat per
L'Avenç, 2015
(27) Enric Masó i Vázquez (1924-2009), empresari, fou alcalde de Barcelona del
1973 al 1975.
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Comarcal d’Ordenació Urbana de Barcelona del 1974. En aquest
context, la FAVB va exercir un paper d’extraordinària rellevància:
es va oposar a les directrius del Pla Comarcal del 1974, va donar
suport a la campanya “Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia”que, malgrat la prohibició governamental, aplegà més de 60.000
persones l’1 de febrer del 1976, i es va sumar a les campanyes a
favor de la llengua i cultura catalanes, entre altres.
Tornant a l’esport, dos anys després de les declaracions triomfalistes del delegat nacional Joan Gich, els rumors a la capital i alguns mitjans de comunicació apuntaven a la probable creació d’un
Ministeri de Joventut, Família i Esport o d’una Secretaria d’Estat
com hi havia a França o Anglaterra, però a l’hora de la veritat es
va imposar, una vegada més, l’immobilisme més absolut. L’organigrama de l’esport espanyol era nefast. Els més joves depenien de la
Delegación Nacional de Juventud; els universitaris del Ministerio
de Ciencia; els treballadors del d’Educación y Descanso, i les dones de la Sección Femenina.
Aquell any 1975 també és transcendent per a la història de l’esport ja que apareix un concepte que més endavant cristal·litzaria
i es popularitzaria una mica més tard: “l’esport per a tothom”. El
20 i 21 de març es reuneixen a Brussel·les, per primera vegada,
els ministres d’esports dels estats membres del Consell d’Europa
i aproven la Carta Europea de l’Esport per a Tothom. El govern
espanyol va ser-hi convidat, i va assistir a la reunió el ministre i
secretari general del Movimiento, Fernando Herrero Tejedor28. A
la Carta Europea de l’Esport hi destaquen, sobretot, tres articles,
que apunten a transformar l’esport dels ciutadans, i que més tard
recolliria la Constitució Espanyola del 1978. L’article primer estipula que “tot individu té dret a l’esport”, i subratlla la responsabilitat que tenen els poders públics en la promoció de l’esport, “com
un factor important del desenvolupament humà, i que ha de ser
(28) La Unió Europea s’havia fundat el 1945. Espanya no entraria a formar-ne
part fins al 1986; però, en canvi, sí que formà part del Consell d’Europa des del 1977.
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afavorit i sostingut de manera apropiada per fons públics”. Aquest
compromís enclou també les institucions locals. Finalment, a l’article sisè s’apunta que “atès que l’amplitud de la pràctica de l’esport depèn entre altres, del nombre d’instal·lacions esportives, de
la seva varietat i possibilitats d’accés, cal considerar que la planificació global d’aquestes instal·lacions és de la competència dels
poders públics”.

El periodista Manuel Campo Vidal, que en aquells anys treballava a Barcelona al diari Tele/eXprés, en la introducció del llibre L’esport de base a Catalunya29, remarca que Espanya se situava
molt lluny del percentatge de pràctica esportiva d’altres països europeus. Al bienni 1975-1977 Suïssa i la Unió Soviètica lideraven
el rànquing europeu amb un 20% de ciutadans que practicaven
esport; a poca distància els seguia la República Democràtica Alemanya amb un 16%; a continuació la República Federal Alemanya
amb un 13%; França, amb un 8%, i Itàlia, amb un 3%. Tot i aquest
panorama tan ombrívol, un mes després que s’aprovés la Carta
Europea de l’Esport, el Patronat d’Esports de l’Ajuntament de
l’Hospitalet, que s’havia creat el 1974 amb el regidor Francesc Codina al capdavant, organitzava el I Seminari Municipi i Esport30.
En aquest seminari, que comptà amb el patrocini de la Diputació
de Barcelona presidida per Joan Antoni Samaranch, els temes de
debat giraren fonamentalment al voltant de les instal·lacions esportives31. El mateix Patronat d’Esports impulsaria, el mes d’octu(29) L’esport base a Catalunya, diversos autors, editorial Ketres, 1981.
(30) Aquest seminari es va celebrar els dies 24 i 25 d’abril del 1975. Un model
de seminaris que va tenir continuïtat els anys següents de la mà del Centre d’Estudis
de l’Administració. L’any 1976 es va celebrar a Araucas (Canàries); el 1977 a Fuengirola
Màlaga. El 1978 a Palma de Mallorca; el 1979 a Ceuta; el 1980 a Benidorm, i l’any 1981
a Salamanca. A partir del 1982 (Castelldefels, del 18 al 21 de novembre) el seminari es
va organitzar sota les directrius de la FEMP (Federació Espanyola de Municipis i Províncies).
(31) El Mundo Deportivo, 26 de abril del 1975. A les conclusions es postulava
la necessitat de promoure un Decret que establís el nombre mínim d’instal·lacions
esportives segons el cens de població, i de fixar en la futura Llei d’ordenació Urbana i Règim del Sòl, un percentatge mínim de sòl destinat a instal·lacions esportives.
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bre, el primer Programa Masculí d’Educació Física i Esport per a
Tothom32.
Si la pràctica esportiva entre els ciutadans presentava una situació ben magra, la de l’esport federat espanyol no era gaire millor, tot i algunes individualitats reconegudes internacionalment
com eren el ciclista Luis Ocaña, el tennista Manolo Orantes, el
pilot de motocicletes Ángel Nieto o els boxejadors José Legrá,
Pedro Carrasco i Perico Fernández. En l’apartat femení, l’esportista més destacada era l’atleta Carmen Valero, campiona del món de
l’especialitat de camp a través els anys 1976 i 197733.
Pel que fa a les seleccions, la situació tampoc no era gaire diferent. Els esports més destacats, quant a títols, eren l’hockey patins,
atès que la selecció ostentava el títol de campiona del món; i l’hockey, selecció guanyadora d’un primer títol continental l’any 1974
en imposar-se a Alemanya per 1-0 a la final del campionat celebrada a Madrid. Per equips de club, l’esport en què es destacava
més era el bàsquet, amb un Reial Madrid situat a la primera línia;
i, sobretot, l’hockey patins esport en el qual el Reus Deportiu, el
FC Barcelona i el Voltregà acaparaven tots els títols.
A les cites olímpiques de la dècada dels 1970 els resultats van
ser lamentables. Als Jocs Olímpics de Munic (1972) només es va
guanyar una medalla de bronze, la d’Enrique Rodríguez Cal en
boxa; i a Montreal, quatre anys més tard, el medaller va millorar
lleugerament, amb dues medalles de plata: la de piragüisme K-4
mil metres (José María Esteban, José Ramón López, Herminio
Menéndez i Luis Gregorio Ramos), i la de vela en la classe 470
(Antonio Gorostegui i Pere Lluís Millet). La bona notícia arribaria als Jocs Olímpics d’Hivern de Sapporo (1972), quan Francisco
Fernández Ochoa es va penjar al coll la medalla d’or a l’eslàlom
(32) El Mundo Deportivo, 12 d’octubre del 1975.
(33) Al final de la dècada del 1970 al reduït club d’esportistes destacats s’hi afegiria el golfista Severiano Ballesteros.
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especial. Quatre anys més tard, a Innsbruck, només hi acudiren
quatre esportistes, i la millor classificació va ser el 9è lloc de Fernández Ochoa a l’eslàlom.

Alguns mitjans de comunicació es feien ressò de les llacunes de
l’esport espanyol, però sempre conservant un to discret. En canvi,
hi havia d’altres mitjans, per exemple, la revista Don Balón34, que
criticaven obertament els nomenaments a dit per part de les autoritats de l’Estat; els tripijocs de molts dirigents federatius, amb
especial incidència en el convuls món del futbol professional.
Probablement com a conseqüència dels pobres resultats esportius, el ministre secretari general del Movimiento, Ignacio García
López, nomenat el 7 de juliol del 1976, va encarregar al nou delegat nacional d’esports, Tomás Pelayo Ros35, la reorganització total
de l’esport espanyol. Uns dies abans, Pelayo Ros assegurava: “tenemos un ambicioso plan para renovar las estructuras del deporte
español con el que pretendemos dar una mayor eficacia… hay que
trabajar desde la base, en escuelas y colegios”36.
Els desitjos trigarien anys a cristal·litzar i Pelayo Ros deixaria
de presidir l’esport espanyol ben aviat. Finalitzats els Jocs Olímpics de Montreal va ser rellevat en el càrrec per Benito Castejón.37
Almenys Castejón va aportar una mica més de llum al món d’ombres en què vivia l’esport espanyol elaborant una estratègia a llarg
termini (20 anys). El seu objectiu fonamental, si més no sobre el
paper, era “l’extensió de l’Esport per a Tothom”. Entre les accions
que volia emprendre hi havia:
(34) Setmanari esportiu editat per Rogelio Rengel a Barcelona (1975-2011). Entre
1984 i 1997 va concedir els premis Don Balón de novel·la i assaig, així com un premi de
poesia esportiva que portava el nom de Joan Antoni Samaranch.
(35) Tomás Pelayo Ros (1928-2007), va ser governador civil a Zamora, Córdova i
Barcelona, i va succeir a Joan Gich al capdavant de la Delegación Nacional de Deportes;
va ser president del Comitè Olímpic Espanyol els anys 1975-1976.
(36) La Vanguardia, 13 d’agost del 1976.
(37) Benito Castejón Paz assumiria la direcció de la Delegació Nacional d’Esports
i del Comitè Olímpic Espanyol el 10 de setembre del 1976 i ocuparia el càrrec fins al 1980.
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— Fer un llibre blanc sobre l’educació física a Espanya.
— Potenciar l’activitat provincial en detriment de les manifestacions nacionals.
— Formar el personal tècnic necessari38.
Una de les raons que s’adduïen per justificar els minsos resultats esportius era la manca d’una base àmplia de la piràmide esportiva. Si bé la Llei 77/1961 de l’Educació Física, ja assenyalava
en els seus principis fonamentals que “el Estado reconoce y garantiza el derecho de los españoles a la enseñanza y práctica de la
educación física”; i després afegia en el capítol tercer, que l’educació física seria obligatòria en tots els graus d’ensenyament i seria
responsabilitat dels mestres, mestres instructors d’educació física,
instructors i professors d’educació física i entrenadors esportius;
el cert era que el problema de la pràctica de l’esport seguia sense
estar resolt i el país continuava ancorat en el més absolut subdesenvolupament esportiu.
Gairebé una dècada després d’aquella llei veia la llum la Llei
14/1970 General d’Educació, la qual fixava que en la primera etapa de l’Educació General Bàsica (EGB) el mestre era el responsable d’impartir als alumnes totes les matèries, incloent-hi l’educació
física. A partir de la segona etapa apareix “l’especialització”, però
no s’especificava si aquesta matèria hauria de ser assumida per un
mestre o un llicenciat en educació física. La conseqüència de tot
això va ser que l’educació física continuava abandonada, i especialment als centres públics. Els mestres es veien impossibilitats
d’impartir-la en no disposar ni de la preparació, ni dels mitjans
necessaris, instal·lacions i material.
Set anys després d’haver estat promulgada la Llei General
d’Educació, la situació no havia canviat. El mateix Benito Castejón ho expressava en una entrevista: “No quiero ocultar mi preo(38)

El Mundo Deportivo, 3 d’octubre del 1976.
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cupación y mi interés por la enseñanza del deporte en la primera
edad. En los colegios y escuelas de enseñanza general básica, no
sólo existe un profesor para todas las clases, sino que, además, carece de titulación; con lo cual la educación del niño queda coja”39.
Uns mesos més tard, a Alcalá de Henares, i en el marc del Curs
Nacional d’Educació a Distància, sostenia que “la educación física
y deportiva sea materia de especialización a todos los efectos legales, como las demás áreas que comprende la educación general
básica”40. Malgrat els comentaris de Benito Castejón, per al règim
franquista l’educació havia de complir uns altres requisits: “Durante mucho tiempo la escuela ha cumplido dos funciones fundamentales, la de transmisora de unos conocimientos socialmente
aceptados (alfabetización, enseñar a leer y escribir…) y la función
ideológica; es decir, asegurar y reproducir los modelos de sociedad existentes”41.

De la mateixa manera que es va esdevenir amb les associacions
de veïns, a mitjans de la dècada dels setanta sorgeixen, sota el paraigües de la Llei d’Educació, les primers associacions de pares
d’alumnes42. En l’articulat de la Llei ja es deia que en els centres
docents, “se desarrollarán programas de educación familiar para
proporcionar a los padres y tutores conocimientos y orientaciones
técnicas relacionadas con su misión educadora y de cooperación
con la acción de los centros docentes” (article 5.4); i s’afegia que
“se estimulará la constitución de asociaciones de padres de alumnos por centros, poblaciones, comarcas y provincias y se establecerán los cauces para su participación en la función educativa”.
En l’àmbit de l’escola pública, les reivindicacions apuntaven a
que tots els nens i nenes tinguessin accés a l’educació, que fos de
(39) El Mundo Deportivo, 21 de gener del 1977.
(40) El Mundo Deportivo, 20 de juliol del 1977.
(41) Domènec Blàquez, “L’herència de l’EGB”, revista Papers de Joventut, abril
1983.
(42) En l’actualitat Associacions de Mares i Pares d’Alumnes. La Federació de Pares d’Alumnes de Catalunya es va crear l’any 1975.
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qualitat, i també que els pares i les mares poguessin participar en
la presa de decisions. Això no obstant, i dins del conjunt de les
reivindicacions, algunes escoles reclamaven que s’impartís l’educació física; fins al punt que, a moltes d’aquestes escoles, es van
posar en marxa activitats esportives extraescolars, que estaven encaminades fonamentalment a la participació en els Jocs Escolars.
En un article, Guillermo Díaz Plaja43 afirmava que es constatava
una llastimosa diferència entre les nostres escoles i instituts, i les
d’altres països europeus: “Sólo una proporción exigua de centros
escolares tienen unas instalaciones deportivas dignas de tal nombre, y por consiguiente en muchos casos se hace difícil hablar de
una educación física que gracias a sustitutivos, sea digna de tal
nombre”; i concloïa recordant que, en qualsevol cas, “no hay que
perder el horizonte europeo”44.
Davant d’aquesta situació, i per tal de corregir aquest dèficit,
algunes associacions de pares contractaren monitors esportius
per a les escoles, assumint una despesa i una responsabilitat que
no els corresponia. A mitjans dels vuitanta les coses estaven gairebé igual. Durant la campanya de defensa de l’ensenyament públic,
el diari La Vanguardia publicà un article titulat “Los problemas de
la escuela pública catalana serán planteados al conseller de enseñanza”, on podem llegir: “También lamentan, en referencia a cuestiones más concretas, que, por ejemplo, se plantee la celebración
de los Juegos Olímpicos en Barcelona, y en las escuelas, en cambio, no se imparta educación física ni se promocione el deporte de
forma seria y adecuada”45.
No podem oblidar que la competència en matèria esportiva
escolar durant la dictadura requeia en el Frente de Juventudes i no
(43) Guillermo Díaz-Plaja i Contestí (1909-1984), literat, assagista, poeta i historiador, i membre de la Reial Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona i de la Real
Academia de la Lengua Española.
(44) La Vanguardia, 4 de desembre del 1976.
(45) La Vanguardia, 1 de febrer del 1985.
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pas en l’organisme que assumia les competències de l’esport, la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes. Així quedava
estipulat en l’Orden Ministerial del Ministerio de Educación del
16 d’octubre de 1941: “Las competiciones y concursos deportivos
entre colegios y centros de enseñanza sólo podrán ser organizados por las delegaciones de deportes del Frente de Juventudes”.
Del 1969, i fins al 1977, aquesta responsabilitat va recaure en la
Delegación Nacional de Juventud46, per ser assumida més tard pel
Consejo Superior de Deportes (CSD). Per a la celebració dels Jocs
Escolars el CSD va utilitzar com a instruments organitzatius les
federacions esportives, les delegacions provincials i l’Asociación
Deportiva Española de Centros de Enseñanza (ADECE).

Davant la indiferència institucional i com alternativa a aquest
model arcaic de Jocs, el 22 de setembre del 1977, es reuniren els
representants de 152 centres (40 escoles públiques i instituts; 4 entitats esportives i 108 escoles privades) al saló d’actes del Col·legi
Claret de Barcelona i constituïren l’Institut Català de l’Educació
Física i l’Esport Escolar. L’objectiu era “endegar una entitat que
organitzés l’esport escolar a Barcelona, però amb la voluntat d’estendre-la arreu de Catalunya, creant delegacions, que, tanmateix,
actuessin totes d’una manera coordinada. Les escoles creien tenir
la capacitat suficient per organitzar una activitat que es feia a l’escola, que la feien els seus alumnes i que la finançaven els mateixos
pares”47. Entrava en escena una nova entitat privada d’interès públic, que naixia amb l’objectiu de promocionar les competicions
esportives entre centres escolars. La principal novetat era que per
participar en les competicions l’esportista no podia tenir llicència
federativa.
El promotor i primer president d’aquesta entitat fou Joan Durà
i Riera, que des d’un principi va deixar clar el posicionament de
l’entitat i el paper que tenien les escoles: “Expresamente no se qui(46)
(47)

Els primers campionats escolars d’Espanya s’organitzaren el curs 1948-1949.
CEEB 25 aniversari 1977-2002.
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sieron llevar los Estatutos a ninguno de los registros oficiales, ya
que se decidió presentarlos en el primer Registro que abriese la
Generalitat. Y así se hizo… la sede estaba en la calle Lauria, por
encima de la Diagonal, donde las Juventudes Carmelitanas nos
cedieron un subterráneo. Unos llevaban papel, otros la máquina de escribir, otros los bolígrafos y todos, todos, su entusiasmo
y la voluntad que el deporte escolar no tuviera ningún vacío”48.
L’esport també va tenir la seva quota de protagonisme al Congrés de Cultura Catalana49. Aquesta actuació congressual, desenvolupada entre els anys 1975 i 1977, va estar promoguda pel
Col·legi d’Advocats de Barcelona i hi participaren més de 1.500
entitats. El “Manifest de l’esport” va ser presentat a la seu del Centre Excursionista de Catalunya el 26 d’octubre del 1976. En aquest
manifest s’hi denunciava: “la manca real d’accés a l’esport de les
classes menys afavorides econòmicament, com a conseqüència
de l’injust repartiment de la riquesa”. Es plantejava la necessitat
d’una concepció de l’esport diferent, com una activitat educativa
orientada a “la recerca del benestar físic i de l’equilibri psicològic
de la població”. El manifest concloïa dient que “només un canvi
bàsicament orientat cap a una nova concepció de l’esport i l’oci,
tant des del punt de vista individual com social, una nova concepció de l’equipament, control popular dels pressupostos i autonomia dels organismes organitzadors de l’esport i l’oci, col·laboraran
a la consecució d’una societat catalana més justa i democràtica
que tots desitgem”50. Les conclusions definitives de l’àmbit d’Esport i Lleure –coordinat per Miquel Albert i Salvador Salcedo– es
presentarien en el marc d’una Festa Esportiva celebrada el 9 d’octubre del 1977 a Sabadell, estructurades al voltant de tres àrees
d’actuació: l’esport escolar, l’esport social i l’esport de competició51.
(48) Dicen, 17 de novembre del 1979.
(49) Per a més informació, consulteu Fundació Congrés de Cultura Catalana, entitat fundada l’any 1979 i amb seu al Col·legi d’Advocats de Barcelona.
(50) El Mundo Deportivo, 27 d’octubre del 1976.
(51) El Mundo Deportivo, 10 d’octubre del 1977.
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La mort del dictador va accelerar el procés de canvi democràtic, encara que aquest procés no va quedar exempt de grans
dificultats. Les jerarquies, que havien ostentat el poder fins aquell
moment, estaven poc predisposades a abandonar-lo després de
tants anys. El país va viure amb esperança els primers passos de la
transició de la dictadura a la democràcia. El 22 de novembre del
1976 les Cortes Generales nomenaven Juan Carlos I rei d’Espanya;
i poc després el president del govern, Carlos Arias Navarro, incapaç de fer front als esdeveniments polítics deixava les regnes del
govern en mans d’Adolfo Suárez.
L’any 1977 entrà en vigor la Llei de la reforma política, aprovada per les Corts Generals el novembre del 1976 i ratificada un
mes després per referèndum. En aquesta Llei es derogava el règim
franquista i en la primera disposició transitòria es disposava la
celebració d’eleccions per sufragi universal, directe i secret, dels
espanyols majors d’edat. Per fi s’obrien les portes a la legalitat dels
partits polítics i de la llibertat d’expressió, després d’una llarga
clandestinitat. A partir d’aquell moment, els pavellons esportius
s’ompliren per acollir els primers mítings polítics, i és que les primeres eleccions se celebrarien el 15 de juny del 1977.
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2.

ESPORT I MUNICIPI EN EL PERÍODE
1975-1979

El setembre de l’any 1975 Enric Masó deixava l’alcaldia de Barcelona; i Rodolfo Martin Villa, aleshores governador civil de Barcelona, posava en el seu lloc al registrador de la propietat Joaquim
Viola i Sauret52. Viola va estar poc més d’un any al capdavant de
l’alcaldia, i en aquest temps va ser obertament criticat per totes les
associacions de veïns. La causa fonamental de les crítiques va ser
el Pla General Metropolità, aprovat el juliol del 1971, que es va
elaborar sense la participació de les entitats cíviques, i, posteriorment, tampoc no es va voler acceptar les propostes presentades
per aquestes entitats.
La política esportiva a Barcelona continuava navegant sense
directrius, ni planificació ni dotació pressupostaria; i això provocava l’increment de queixes i demandes per part dels ciutadans, tal
com es pot constatar a l’acta de la Comissió Municipal Executiva
del mes d’octubre, on s’assenyala “la trascendencia social que el
deporte tiene para la juventud (…) y se comprueba con la constante y creciente demanda de instalaciones deportivas, por toda
clase de centros de educación, entidades o clubs y por la opinión
pública”. Tanmateix, “el Ayuntamiento no tiene encomendada, en
(52) Joaquim Viola i Sauret (1913-1978) fou alcalde de Barcelona del setembre
del 1975 fins al desembre del 1976. L’any 1978 va morir assassinat juntament amb la seva
esposa. Gaseta Municipal, 10 de novembre del 1975.
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el cuadro legal, la función para solucionar tal necesidad” (…) “y
una carencia de terrenos idóneos para destinarlos a dichas instalaciones”53.
La situació de penúria econòmica de les arques municipals,
comportava que a la ciutat s’hi organitzessin pocs esdeveniments
esportius de prestigi internacional. L’abril d’aquell any el Palau
d’Esports obria les portes a un esport que començava el seu declivi, la boxa. El ring del Palau acollia el Campionat del món de
boxa del pes superlleuger i el combat entre el carismàtic Perico
Fernández i el brasiler Joao Henrique. L’any 1975 va estar marcat
especialment per la celebració, el dia 27 d’abril, del Gran Premi
d’Espanya d’Automobilisme Fórmula 1 al circuit de Montjuïc, l’últim que va tenir lloc en aquest circuit, després que s’hi produís un
greu accident en el qual van perdre la vida un bomber, un fotògraf
i dos espectadors. L’històric circuit de Montjuïc va tancar definitivament les portes a les competicions de motor un any després,
quan s’hi va organitzar per última vegada el Mundial de motociclisme. Ja només s’hi sentia olor de benzina amb motiu de les 24
Hores Motociclistes, organitzades per la Penya Motorista Barcelona, des del 1955.
Una altra fita rellevant fou la creació, per part de la Comissió
Municipal Executiva, d’una ponència especial municipal dedicada a estudiar el fi que es podia donar a l’Estadi de Montjuïc54. La
ponència estava presidida per Francesc Platón, representant a Catalunya de la Delegación Nacional de Deportes i regidor-ponent
de la muntanya de Montjuïc. Altres membres de la ponència eren
el regidor ponent d’esports Gonzalo de Quesada, Pere Llorens
i Lorente, president de la Junta Municipal Districte II, i Antoni
Guasch, president de la Federació Catalana de Futbol; entre els
vocals d’aquesta Comissió hi havia un representant d’una federació usuària de l’Estadi; i un altre de la Federació d’Associacions de
(53) Gaseta Municipal, 20 de novembre del 1975.
(54) Gaseta Municipal, 20 de novembre del 1975.
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Veïns, que estava molt sensibilitzada i preocupada per l’ús que es
pogués donar als terrenys en cas d’enderroc de l’Estadi55.

El mateix mes d’octubre l’Ajuntament de Barcelona aprovà el
Reglament d’organització i administració municipal, mitjançant
el qual es van crear vuit delegacions de serveis. Les instal·lacions
i activitats esportives s’incorporen a la Delegació d’Acció Social56.
En qualsevol, cas la notícia més esperada per a tots els demòcrates
arribaria el 20 de novembre amb el decés del dictador Francisco
Franco. Com a curiositat, cal dir que la Delegación Nacional de
Educación Física y Deportes va decretar tres dies de dol durant els
quals es van suspendre les competicions esportives57.
La disbauxa en matèria esportiva es va tornar a palesar al Plenari Municipal, on es van debatre els pressupostos municipals.
Malgrat que, finalment, es va aprovar una partida de 30 milions de
pessetes per construir i remodelar instal·lacions esportives, Francesc Platón va informar que, en no haver-se consignat partides
pressupostàries en els exercicis 1973 i 197458, no s’havien ingressat
150 milions de pessetes provinents de la Delegación Nacional de
Educación Física y Deportes.
Mesos més tard, el setembre de l’any 1976, el tinent d’alcalde
Eduald Travé defensa que les dependències competents en matèria esportiva es mantinguin dins de la Delegació de serveis d’acció social59. I l’octubre, l’Ajuntament de Barcelona crea l’Oficina de
(55) Gaseta Municipal, 20 novembre del 1975. Uns mesos després, i havent rebut
l’informe de l’Oficina Consultiva d’Estructures del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i
Balears, que determinà la ruïna de l’Estadi, aquesta ponència passaria a anomenar-se de
l’Àrea Social Esportiva de Montjuïc, i entre les seves tasques apareix “estudiar i proposar
la manera o maneres de gestió i de reglamentació d’ús més adequades a l’Àrea”. Gaseta
Municipal, 10 de febrer del 1976.
(56) Gaseta Municipal, 10 d’octubre del 1975.
(57) El Mundo Deportivo, 21 de novembre del 1975.
(58) La Vanguardia, 20 de desembre del 1975. Gaseta Municipal, 20 de febrer del
1976.
(59) Gaseta Municipal, 10 de setembre del 1976.
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Política Esportiva, depenent de la Unitat Operativa d’Acció Social,
“con el cometido de asistencia al Concejal Ponente de Deportes en
su función de estudios y propuestas y de representación en actos
socio-deportivos y gestiones con personas o entidades públicas o
privades, sobre dicha materia, para que los órganos municipales
puedan tomar los acuerdos pertinentes (…) En ella se integrarán
los elementos personales y materiales necesarios sin que implique
aumento del gasto”60.
Al marge de l’últim Gran Premi d’Espanya de Motociclisme,
disputat poc abans de les Festes de la Mercè. L’únic esdeveniment
de transcendència va tenir com a protagonista el moviment olímpic, ja que Barcelona va acollir entre el 12 i el 16 d’octubre del 1976
una reunió del comitè executiu del Comitè Olímpic Internacional, a la qual va assistir el seu president, Lord Killanin, i una altra
de la GAIF l’associació que aglutinava les federacions esportives
internacionals61. Els representants olímpics van estar hostatjats i
van mantenir les seves reunions a l’Hotel Ritz. La responsabilitat
de la reunió va recaure en el COE, en concret en el seu secretari
general, Anselmo López62, que va seguir al peu de la lletra totes
les disposicions i suggeriments de Joan Antoni Samaranch, “muy
preocupado de que esta reunión siente cátedra en los anales del
Comité Olímpico Internacional (…) por la perfecta organización,
que dé una perfecta imágen de lo que es capaz España y los hombres que rigen sus organismes deportivos”63.
Després d’aquest esdeveniment, que va merèixer les felicitacions de Lord Killanin, Barcelona va haver de passar vergonya
en ser suspeses des de Madrid dues competicions internacionals
que havien estat concedides a la ciutat: el Campionat del món
(60) Gaseta Municipal, 30 de novembre del 1976.
(61) El Mundo Deportivo, i La Vanguardia, 12-18 d’octubre del 1976.
(62) El Mundo Deportivo, 17 d’octubre del 1976. L’Ajuntament de Barcelona li
concediria poc després la medalla d’or al mèrit esportiu, Gaseta Municipal, 10 de gener
del 1977.
(63) La Vanguardia, 13 d’octubre del 1976.
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de judo i la Gymnastrada-79. El Mundial de judo estava previst
que se celebrés en el marc de les Festes de La Mercè del 1977, i
dues setmanes abans va ser suspès, perquè entre els països participants hi figurava Taiwan. El Consejo Superior de Deportes,
seguint els mateixos criteris que el Comitè Olímpic Internacional només acceptava Taiwan com a federació, però no pas com
a país, “debiendo de abstenerse de ostentar banderas, o símbolos
que pudieran identificarla como representación de China”64. En el
cas de la Gymnastrada, els motius de la suspensió van ser ben diferents. La competició havia estat concedida l’any 1975, durant la
celebració de la Gymnastrada de Berlín en la qual hi participaren
25.000 gimnastes. L’esdeveniment gimnàstic mobilitzava milers de
participants, a més, s’hi feien exhibicions en grups, les quals podien aplegar centenars de gimnastes. Un any i mig abans de la data
prevista per a la celebració la Federació Catalana de Gimnàstica i
l’Ajuntament de Barcelona van constatar que no podien cobrir les
despeses de l’esdeveniment i van optar per retirar-se.
Almenys l’alcalde Viola va tenir la sort d’inaugurar una instal·lació esportiva que, de feia temps, era motiu de debat en els
mitjans de comunicació. El 1964 la Unió Esportiva Sants havia
perdut el seu camp de joc del carrer Galileu per exigències urbanístiques; en contrapartida se li havia promès una solució immediata al problema. No va ser fins al 1970 que es va disposar d’un
projecte i de la dotació pressupostària necessària per emprendre
l’operació. Finalment, el camp es construí a la pedrera Safont de
Montjuïc. L’obra no va estar culminada fins l’any 1975. El camp de
futbol va rebre el nom d’un ex regidor i ex president de la Federació Catalana de Futbol, Julià de Capmany65. El motiu de l’endarreriment van ser “unas deficiencias en la construcción o, mejor
dicho, en lo que respecta al terreno de juego. Se rellenó con los
(64) El Mundo Deportivo, 8 de setembre del 1977.
(65) Antoni Julià de Capmany (1911-1964) fou un dirigent franquista que ocupà
el càrrec de vicepresident del FC Barcelona (1957-1961), presidí la Federació Catalana de Futbol (1961-1964) i fou regidor de cultura i tinent d’alcalde en l’Ajuntament de
Barcelona (1949-1952). Propietari de l’Editorial Montaner i Simón.
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escombros de la ciudad y luego se tapó con una capa de arena,
aquello produjo unas bolsas de gas metano y las explosiones y las
grietas se sucedían continuamente”66. La revista Destino va dedicar un article a aquesta qüestió en el qual es posava l’accent en
la manca de criteri del servei municipal d’esports: “La ponencia
de deportes carece de capacidad ejecutiva correspondiente a una
ancestral política de marginación del deporte de los afanes municipales. Política que no parece vaya a modificarse atendiendo
al hecho de que, en la remodelación de que acaban de ser objeto,
lo deportivo va a parar a acción social junto a guarderías y a las
residencias de tercera edad… queda claro que mientras no se resuelva el Plan Comarcal existirán problemas de emplazamientos
de instalaciones deportivas, porque incluso ex estercoleros van a
quedar para ubicarlas”67.
Abans que l’alcalde Viola fos cessat per Adolfo Suárez el mes
de desembre del 1976, havia rebut a Benito Castejón, delegat nacional d’educació física i esports, per tal d’analitzar el greu dèficit
d’instal·lacions esportives a la ciutat. En aquella reunió, “se acordó
actualizar los convenios de colaboración, mediante a elaboración
del Plan Especial de equipamientos ordenado en el recientemente
aprobado Plan General Metropolitano, a fin de dotar con prioridad a las zonas y deportes de mayor demanda social”68.
El gener de l’any 1977 es produeix un nou canvi a l’Ajuntament
i l’administració municipal passa a dividir-se en set delegacions de
serveis. La nova Delegació de Promoció Ciutadana crea una àrea
específica d’esports, amb la responsabilitat d’assumir les instal·lacions i activitats esportives, per una banda, i, per l’altra, el foment
de l’esport, les subvencions i els premis. També l’esport ocupa un
(66) El Mundo Deportivo, 13 d’agost del 1975, entrevista amb el president de la
UE Sants, Joan Estrada.
(67) Destino, octubre del 1975, article “Fútbol a todo gas”.
(68) El Mundo Deportivo, 16 d’octubre del 1976.
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espai dins de l’Àrea d’Assistència Social, atès que s’hi inclou la promoció de l’equipament social i esportiu als barris de la ciutat69.

El substitut a l’alcaldia de l’impopular Viola seria Josep Maria
Socías i Humbert70, un home proper al ministre de governació,
Rodolfo Martín Villa, i que havia desenvolupat la seva carrera política als sindicats verticals del franquisme. Socías va ser l’últim alcalde de Barcelona nomenat a dit; tanmateix, va saber-se adaptar a
les noves dinàmiques del període de la transició. Entre els aspectes
positius de la seva gestió cal destacar que:
— Va posar els primers fonaments per desmuntar l’aparell
administratiu franquista i reordenar l’administració municipal;
— va mantenir un diàleg amb les associacions veïnals;
— i, el més important, va reservar terrenys per a futurs equipaments, dels quals la ciutat estava molt necessitada.
Poc després d’iniciar el seu mandat –el gener del 1977– Socías
Humbert firmava amb Benito Castejón un conveni per a la construcció d’instal·lacions esportives. Aquest conveni establia que en
cinc anys les institucions aportarien un total de 500 milions de
pessetes, a raó de 100 milions de pessetes anuals.
A partir d’aquell moment l’esport municipal passava a dependre de la Delegació de Serveis de Promoció Ciutadana, al capdavant de la qual hi havia Antoni Figueruelo71. No obstant això,
l’esport municipal seguia sense rumb i mancat de criteris en mans
de Gonzalo de Quesada. Per contrarestar aquesta situació es va
(69) Gaseta Municipal, 20 de gener del 1977.
(70) Josep Maria Socías i Humbert (1937-2008), advocat i alcalde de la transició.
Alcalde de Barcelona del desembre del 1976 al gener del 1979.
(71) La Vanguardia, 9 de gener del 1977, i Gaseta Municipal, 30 de gener del
1977. Després de les eleccions municipals, Antoni Figueruelo, periodista de El Noticiero
Universal, va ocupar el càrrec de delegat de Serveis de Promoció Ciutadana; més tard
seria el director general de Protecció Civil essent ministre José Barrionuevo.
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contractar Francesc Segura, antic nedador, militant de Bandera
Roja72 i president de l’Associació de Veïns del Poble Sec. L’encàrrec
de Figueruelo a Segura va ser elaborar un estudi sobre l’oferta esportiva municipal, el qual podria servir de guia als partits polítics
que preveien presentar-se a les futures eleccions73.
Les associacions de veïns i d’altres entitats cíviques continuaven mantenint les seves reivindicacions, però l’Associació de Veïns
del Poble Sec era la que posava l’accent en l’esport. En una reunió
que van mantenir amb els delegats municipals de serveis, reivindicaren el paper de l’educació física: “La falta de suficientes instalaciones deportivas en el barrio dificulta la educación física escolar
y la práctica del deporte. Ante esta problemática las entidades
presentaron las siguientes propuestas en espera de soluciones definitivas: Reservar para los escolares y grupos de jóvenes horarios
de utilización gratuita en las pocas instalaciones municipales; y
el Ayuntamiento debería facilitar autobuses municipales para los
desplazamientos a las instalaciones deportivas de Montjuich”74.
La situació esportiva de la ciutat va quedar palesa en una sèrie
de tres articles, “Dónde puedo hacer deporte?, publicats per Jaume Massó75 al diari Dicen76. El periodista desvelava –després de
visitar tan sols el Districte II– les dificultats d’un ciutadà comú a
l’hora de practicar esport, per raó de la manca d’equipaments. En
tot Barcelona hi havia un total de 30 instal·lacions municipals77.
A Massó li va cridar l’atenció que la Piscina Picornell només esti(72) Partit, inicialment, d’inspiració maoista, que va néixer d’una escissió del
PSUC, l’any 1968.
(73) Aquest estudi va ser entregat l’any següent.
(74) La Vanguardia, 8 de març del 1977.
(75) Jaume Massó (1955-2003), periodista que inicià la seva carrera professional a la Cadena SER, a partir del 1973 va treballar a Dicen, Tot Barça, Sport; va ser cap
d’esports del diari El Noticiero Universal, i va posar en marxa el departament d’esports
de TV3.
(76) Dicen, 12, 13 i 14 d’octubre del 1977.
(77) Guia Deportiva de Barcelona, editada per la Delegación Provincial de Educación Física y Deportes (juny 1974).
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gués oberta del 15 de maig al 15 de setembre; i que també estigués
tancat “ese cochambroso –porque se quiere– estadio municipal”
els dissabtes i diumenges. Tampoc no va trobar horaris lliures als
camps limítrofs amb l’Estadi coneguts com els camps del Frente
de Juventudes; ni a l’Estadi Serrahima tancat per obres; ni, finalment, a les pistes de tennis regentades pel Reial Club Tennis Pompeia d’ús exclusiu per a socis, entre els quals hi havia uns quants
funcionaris d’alt nivell. Massó arribava a la conclusió: “¿Dónde
puedo hacer deporte? ¡En ninguna parte!”.
La manca d’instal·lacions esportives i el seu manteniment,
així com la preocupant situació econòmica estatal, repercutia
greument en les entitats esportives –grans i petites– i, de manera
molt especial, en les disciplines minoritàries. Tampoc quedaven
exemptes d’aquest problema les entitats que organitzaven esdeveniments.

En l’àmbit de l’Estat, aquell any 1977 es produí un canvi important en l’estructura organitzativa de l’esport. Per substituir la
Delegación Nacional de Educación Física y Deportes es va crear,
l’abril del 197778, la Dirección General de Educación Física y Deportes, que va tenir, però, una vida efímera. L’agost –pel Reial
Decret 2258/1977– el Ministeri de Cultura i Benestar79 passa a
denominar-se Ministerio de Cultura, i es crea el Consell Superior
d’Esports com un organisme autònom del Ministeri. En poc temps
s’havien produït canvis de nomenclatura, però, en el fons i malgrat
que els dirigents de la vella escola parlaven que calia transformar
l’esport a escala nacional i tenien dipositades les esperances en la
I Assemblea General de l’Esport Espanyol, el cert és que els resultats estaven molt lluny de ser els desitjats.
En aquell moment, els partits polítics que havien abandonat la llarga clandestinitat començaven a organitzar-se i a escal(78)
(79)

Reial Decret 23/1977.
Aquest ministeri s’havia creat el juliol del 1977.
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far motors amb la vista posada en les primeres eleccions lliures.
L’estructura territorial de tots ells era més o menys la mateixa i la
militància de base s’exercia treballant en les entitats dels barris.
No obstant això, i amb l’objectiu d’abordar temes específics, alguns
partits impulsaren la creació de comissions sectorials. Els militants interessats en l’esport eren ben pocs, però encara eren menys
els que formaven part de juntes directives de clubs i federacions.
L’esport federat no estava ben vist pels partits d’esquerra, i és que,
ningú podia oblidar la instrumentalització que s’havia fet de l’esport durant la dictadura. L’esport, en aquell període, havia estat
un instrument de control i alienació, i el club més emblemàtic de
Catalunya, el FC Barcelona, havia estat objecte d’un bon nombre
d’injustícies per part dels rectors de l’esport espanyol. Tothom sospirava que l’arribada de la democràcia serviria per democratitzar,
per fi, les estructures federatives. En aquest context eren molt pocs
els que pensaven que tocava mirar cap a l’exterior; conèixer com es
gestionava l’esport en altres països –sobretot en l’àmbit municipalista–, i saber què hi havia darrere de conceptes nous com ara “l’esport per a tothom”. Havia arribat el moment de teoritzar i plasmar
sobre paper quin model d’esport es volia per a les nostres ciutats i
ciutadans.
El dia de Sant Jordi, i en el marc de la campanya “Volem l’Estatut” organitzada per l’Assemblea de Catalunya, a la plaça Sant
Jaume, davant de milers de manifestants i en presència dels principals líders polítics catalans, Josep Benet i Pere Portabella van
entregar a l’alcalde Socías Humbert una carta on se sol·licitava el
restabliment dels principis i institucions configurades a l’Estatut
d’Autonomia de l’any 1932; i que el català fos declarat llengua oficial a l’Ajuntament de Barcelona. Al juny, Joan Antoni Samaranch
era nomenat ambaixador a Moscou i deixava la presidència de la
Diputació de Barcelona.
Les primeres eleccions generals democràtiques es van celebrar
el 15 de juny del 1977, i en va resultar, com era previsible, el triomf
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d’Adolfo Suárez que encapçalava la llista de Unión de Centro Democrático (UCD), un partit format a partir de diverses forces
polítiques de dretes.

A Catalunya, després d’un brillant resultat de les esquerres catalanistes (PSC 28,6% i PSUC 18,3%), un altre fet històric s’afegiria a l’anterior: el 23 d’octubre retornava de l’exili el president de
la Generalitat de Catalunya, Josep Tarradellas i Joan80. El restabliment provisional de la Generalitat ja s’havia materialitzat poc
abans mitjançant el Reial Decret Llei 41/197781. Dos dies abans de
la seva arribada, Tarradellas va concedir una entrevista a Ricard
Maxenchs82, i hi definia l’esport com “una forma de convivencia
muy interesante, práctica, que sirve para unir personas y pueblos”83. Malgrat aquest comentari, va deixar clar que la Generalitat de Catalunya no crearia una Conselleria d’Esports: “Catalunya
no tiene la potencialidad ni económica ni deportiva para tener
un departamento dedicado exclusivamente al deporte”. Finalment
subratllava que “si la Generalitat llega a tener medios financieros
para respaldar el deporte, debería respaldar básicamente el deporte escolar, como hacen todos los países europeos de Occidente”.
Una setmana més tard el president Tarradellas acudí al Camp
Nou, un camp que coneixia a través de les fotografies, per assistir i presidir el partit entre la UD Las Palmas i del FC Barcelona. L’estadi estava ple de gom a gom i les graderies replenes de
senyeres onejant al vent acompanyades per milers de veus reclamant: “Volem l’Estatut”, i reafirmant la seva catalanitat tot cridant
(80) Josep Tarradellas i Joan (1899-1988) fou president de la Generalitat de Catalunya del 1954 al 1980 (a l’exili, del 1954 al 1977).
(81) Reial Decret-Llei 41/1977 del 29 de setembre, publicat al BOE el 5 d’octubre
del 1977.
(82) Ricard Maxenchs i Roca (1953-2008) començà la seva carrera a Tele/eXprés
per passar després a El Mundo Deportivo, simultanejant la feina amb TVE. Posteriorment, passaria a formar part de la plantilla del FC Barcelona, primer com a delegat de
premsa i, després, com a director general adjunt.
(83) El Mundo Deportivo, 24 d’octubre del 1977.
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Visca Catalunya!. Enmig del camp, ocupant-ne tot l’ample, s’hi havia col·locat una gran senyera de mil metres quadrats. Tarradellas
formaria el primer Govern amb representants de totes les forces
polítiques llevat de l’Alianza Popular. Amb l’objectiu de facilitar el
traspàs de serveis a la Generalitat, es van simplificar els serveis de
la Diputació de Barcelona. En l’últim Ple de la Diputació, que va
ser presidit per Josep Tarradellas, es va retre compte del Decret de
23 de desembre, pel qual es creaven les comissions informatives,
entre les quals hi havia la de Cultura, Esports i Turisme, i Hisenda
i Règim Interior84. Presidiria aquesta comissió seria Antoni Monés i Giner, que havia estat president del Club Natació Sabadell
(1953-1961) i de la Federació Catalana de Natació (1967-1973)85.
Uns dies abans, del 15 al 17 de desembre, al Palau Nacional de
Congressos de Madrid havia tingut lloc l’Assemblea General de
l’Esport. L’aperitiu d’aquesta Assemblea fou la convocatòria d’una
vaga indefinida dels professors d’educació física dels instituts de
batxillerat. Les reivindicacions que formulava aquest col·lectiu
eren:
— La garantia de la plena ocupació; cobrir les vacants existents;
— aconseguir la igualtat salarial amb la resta del professorat;
— i la “desvinculación nítida de la profesión de toda connotación política, acarreada del régimen anterior”86.
L’únic precedent d’un acte com l’Assemblea de l’Esport havia
tingut lloc l’any 1943, quan es va organitzar el I Congrés d’Educació Física. L’Assemblea va aplegar més de mil congressistes entre dirigents professionals del sector. Com una gran novetat, la
presència de representants dels partits polítics que fins feia poc
(84) La Vanguardia, 28 de desembre del 1977.
(85) Antoni Monés i Giner (1918-2010), el 2012 el CN Sabadell posà el seu nom
a la piscina coberta, la qual havia estat inaugurada per ell l’any 1959.
(86) La Vanguardia, 15 de desembre del 1977.
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actuaven en la clandestinitat, i entre els quals hi havia diverses
formacions catalanes. Ja abans de començar va sorgir la primera
gran incongruència: mentre el ministre de Cultura, Pío Cabanillas, afirmava que les conclusions serien constituents, Benito Castejón el corregia afirmant que només tindrien caràcter consultiu.
El dia previ s’havia convocat una roda de premsa en la qual els
mitjans de comunicació preguntaren a Benito Castejón per què
a l’esborrany de la Constitució Espanyola no hi figurava l’esport.
Per justificar aquesta absència, el director d’esports del CSD va
respondre que: “solamente, que yo sepa, hay dos constituciones
en el mundo que tengan al deporte como un derecho constitucional, que son Portugal y Cuba. Yo espero que, después de esta
asamblea, se introduzca en la futura Constitución algo semejante”.
La inclusió de l’esport a la Constitució va costar. Un mes abans
que s’aprovés, el desembre del 1978, des de les pàgines de la revista
Don Balón, es denunciava que l’esport brillés per la seva absència:
“ ni en los debates ni en la fe de erratas”87.
L’Assemblea de l’Esport va ser inaugurada per Joan Carles de
Borbó i el ministre Pío Cabanillas, però, com ja hem esmentat, va
arrencar amb les protestes de professors i estudiants d’educació
física, els quals, després de llegir un manifest en què denunciaven la lamentable situació dels professionals de l’educació física
a Espanya, van abandonar la sala d’actes. Els delegats dels partits
polítics també van arremetre contra l’Assemblea, i la van qualificar d’antidemocràtica, ja que van rebre la documentació de les
sessions poc abans de començar els debats a la sala. En paraules
del representant del Partit Socialista Popular, fundat pel professor
universitari Enrique Tierno Galván, “la estructura interna de la
Asamblea está creada de tal forma, que no hay posibilidad de alterar lo que tienen cocido de antemano”88. Davant d’aquesta situació, alguns dels assistents van optar per abandonar la sala; d’altres
van romandre-hi, però es van abstenir en les votacions.
(87)
(88)

Don Balón, 14-20 de novembre del 1978.
La Vanguardia, 16 de desembre del 1977.
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Finalitzada l’Assemblea els partits d’esquerra van fer públic un
comunicat89 en el qual restaven legitimitat als convocants, perquè
després de quaranta anys governant, quedava palesa la seva incapacitat de popularitzar i institucionalitzar l’esport i l’educació
física. Malgrat que reconeixien la validesa d’algunes propostes, no
podien acceptar-les per no haver-ne possibilitat el debat “en lugar, tiempo y libertad” i, en conseqüència, “nuestras respectivas
federaciones, partidos y organizaciones locales convocarán a los
estamentos democráticos de la sociedad para discutir el tema del
deporte y la educación física, en toda su extensión y con toda su
profundidad, para que sea el pueblo soberano el que haga llegar a
sus representantes democráticos sus aspiraciones en este aspecto,
sin ningún tipo de mediatización, y así llegar a unas leyes del deporte y la educación física realmente democráticas y populares”90.
En qualsevol cas, val la pena remarcar que Benito Castejón es
va comprometre a donar veu al col·lectiu de professors d’educació
física en la futura Llei de l’Educació Física i l’Esport; i es va prendre en consideració la proposta –tot i que no es va materialitzar
fins anys després–, d’obrir i utilitzar les instal·lacions esportives
dels centres docents fora de l’horari lectiu. El periodista Domènec García i Jaumandreu exposava a l’article titulat “Ahorrarse una
vergüenza” el fracàs de l’Assemblea: “Si algún sector se ha evidenciado como inmovilista y ajeno a la realidad del país desde el 15-J,
este es el del deporte. La Asamblea General del Deporte Español
ha resultado un fiasco importante en aras de poner al día lo que
tiene que ser un servicio del estado a los ciudadanos”91.
La Gaseta Municipal de Barcelona del gener del 1978 informava de la celebració de l’Assemblea de l’Esport, i es feia ressò
(89) Firmaren el comunicat: Partido Comunista de España; Partido Socialista de Aragón; Partit Socialista de Catalunya (Congrés); Partit Socialista de Catalunya (Reagrupament), Partido Socialista Obrero Español; Partido Socialista Popular i
Partit Socialista Unificat de Catalunya. A l’Assemblea de l’Esport també va participar-hi
Convergència Democràtica de Catalunya.
(90) La Vanguardia, 17 de desembre del 1977.
(91) Don Balón, 22-28 desembre del 1977.
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d’una ponència presentada per Julián Carrasco, que era el director
del Centre de Cooperació Intermunicipal de l’Institut d’Estudis
de l’Administració Local. En les seves conclusions es deia que calia “articular a través de la correspondiente organización única de
ámbito municipal todas las actividades deportivas”, i que el model idoni organitzatiu era un Patronat Esportiu Municipal. També
afegia que “se deberá contar en la creación de instalaciones deportivas en los municipios, con la cooperación económica de las
Diputaciones Provinciales y de las Administraciones Regionales,
así como del Consejo Superior de Deportes”. Finalment, feia constar que calia la intervenció d’especialistes i experts en educació
física92.

El 3 de gener del 1978 es van reunir al Palau de la Generalitat de Catalunya el president Josep Tarradellas i Benito Castejón.
Malgrat que la reunió va ser qualificada de molt cordial, no se’n
va desprendre cap avanç significatiu. El Pla d’instal·lacions esportives continuava essent el problema principal, però es mantenia
aturat per manca d’assignació pressupostària. No obstant això,
aquell dia es començà a parlar de com portar a terme la descentralització esportiva. Durant el primer trimestre corria la brama
que, una vegada aprovada la Constitució, el govern no esgotaria
el mandat i convocaria eleccions generals per dotar el país d’un
govern constitucional. Tot apuntava que les eleccions generals es
convocarien abans de les eleccions municipals previstes per a la
primavera del 197993.
Tres setmanes després, el 26 de gener, s’aprovaven els estatuts
de l’Institut Català de l’Educació Física i l’Esport Escolar de Barcelona 94. La presidència va recaure en Joan Durà (Federació de
(92) Gaseta Municipal, 10 de gener del 1978.
(93) El 29 de desembre i a través de RTVE, el president Suárez va comunicar la
dissolució de les Corts i la convocatòria d’eleccions generals que se celebrarien l’1 de
març del 1978 i d’eleccions municipals que tindrien lloc el 3 d’abril.
(94) Ja s’ha esmentat que l’assemblea constituent s’havia celebrat el 22 de setembre del 1977.
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Pares d’Alumnes), el qual estava acompanyat a la junta directiva
per Ramon Estruch (escoles públiques d’EGB), Vicenç Puigdomènech (escoles FP) i Lluís Tort (escoles privades d’EGB). En el
comitè tècnic hi figuraven Julio Castaño95, Carme Borràs, Marisol
Voces, Joaquim Coroba i Miguel Ángel Torralba, que poc després
formaria part del grup promotor de l’EIE Districte II. La coordinació del comitè requeia en Josep Maria Ignacio i el Sr. Llonch96.
En una entrevista concedida per Joan Durà al periodista Carles
Martín dies després, li assegurava que l’ICEE havia nascut, “para
desmontar el tinglado aquí, en Cataluña, del Sr. Martínez Fuertes,
representante de la ADECE97. Para evitar que el deporte escolar
también estuviera marcado desde Madrid nos pusimos en movimiento lo antes posible (…) es de las pocas cosas en este país que
ha surgido desde la base”98.
Això no obstant, el primer contacte entre els dirigents de
l’ICEE i l’Ajuntament de Barcelona no va ser gaire positiu, ja que
el nou alcalde, Josep Maria Socías i Humbert, es va limitar a escoltar-los. Segons va dir Joan Durà, “fou una entrevista molt decebedora, sobretot, perquè dels aires “progressistes” de l’alcalde, tots
n’esperaven, almenys, unes paraules de suport”99. En qualsevol cas,
en el curs de la temporada 1977-78 hi havia prop de 8.000 nens
i nenes, i 148 centres docents adherits. El finançament d’aquell
primer any va ser assumit íntegrament per les entitats fundadores.
Per la seva banda, a l’Hospitalet de Llobregat, el Patronat Municipal d’Esports impulsà aquell mateix any (1978) els primers Jocs
Escolars. El curs 1981-1982 l’Institut Escolar de Barcelona passaria a dir-se Consell de l’Esport Escolar de Barcelona.
(95) Anys després Julio Castaño seria el cap d’àrea de l’esport escolar al Consell
Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
(96) CEEB, 25è aniversari, 1977-2002.
(97) Asociación Deportiva de Centros de Enseñanza.
(98) Diari 4-2-4, 9 de febrer del 1978.
(99) CEEB 25è aniversari, 1977-2002.
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Davant la perspectiva electoral, els grups o comissions sectorials d’esports dels partits polítics ja s’havien esmerçat a discutir
i elaborar els seus programes electorals; i alhora havien manifestat el seu rebuig a les polítiques esportives que es duien a terme
en algunes localitats. Potser els que adoptaven un posicionament
més reivindicatiu eren els militants del Partit Socialista Unificat de
Catalunya (PSUC). Al capdavant de la seva comissió d’esports hi
havia el periodista del diari 4-2-4 Francesc Castellanos, que més
tard seria gerent del Patronat d’Esports de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramanet. A la comissió també hi eren Josep Maria
Riera, secretari general de les Joventuts Comunistes de Catalunya,
i Manel “Lolo” Ibern, exjugador de waterpolo i soci del CN Barceloneta, el qual havia format part de la selecció espanyola de waterpolo que va participar als Jocs Olímpics de Mèxic, i que passaria
a ser el seleccionador nacional de waterpolo a principis del 1979.
De la sensibilitat del PSUC per l’esport popular en donava
mostres el fet que a la I Festa de Treball100 de l’any 1977 que es va
celebrar als palaus de la Fira de Barcelona, es va organitzar una
competició de futbol sala101 oberta a equips d’empreses i barris. El
PSUC seria especialment bel·ligerant amb la direcció del Patronat d’Esports de l’Hospitalet que liderava el seu gerent José María Llusá. Aquest Patronat s’havia significat, com hem esmentat
abans, organitzant seminaris i activitats obertes a la població, però
aquestes actuacions eren més de cara a la galeria, que no pas fruit
d’un programa d’actuació municipal coherent. La situació arribà
fins a l’extrem que, més tard, s’auditarien els comptes del Patronat
per indicis de suposades irregularitats102. Les denúncies se centraven en el següent:
(100) Treball, era la capçalera de l’òrgan de premsa del Partit Socialista Unificat
de Catalunya (PSUC). La “Festa de Treball” es va organitzar de manera ininterrompuda
des del 1977 fins al 1986.
(101) Aquesta modalitat esportiva es començà a practicar a Barcelona a principis
dels anys setanta.
(102) La Vanguardia, 31 de maig i 9 de juliol del 1978.
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— El CN Hospitalet rebia una quantiosa subvenció i pagava
un cànon irrisori per l’ús de la piscina municipal; però alhora establia per als usuaris unes quotes superiors a les establertes a les
ordenances municipals;
— la mala gestió de les instal·lacions de Xic de la Barca, les
quals s’havien construït feia dos anys i estaven a punt de ser expropiades per raó de la construcció del Cinturó del Litoral;
— la política arbitrària que se seguia amb les subvencions municipals, que afavoria els clubs potents en detriment dels més modestos;
— la nefasta política en recursos humans, que havia conduït a
un conflicte amb els treballadors del Patronat Municipal.
L’Ajuntament de Barcelona tampoc no quedava al marge de recriminacions i crítiques. En un document presentat a l’alcalde Socías Humbert per la Comissió d’Ordre Ciutadà103, s’assegurava que
l’increment de la violència ciutadana es devia a la manca de valors,
i a la “desatención sufrida por la juventud desde que finaliza la
EGB… y a la desatención municipal casi absoluta en torno a los
lugares de esparcimiento de los jóvenes”104. Un exemple d’aquest
tipus de reivindicació el tenim al barri de Bon Pastor al Districte
de Sant Andreu, on grups de joves i entitats reclamaven la construcció d’un poliesportiu: “El Centro Juvenil del Buen Pastor, el
grupo musical y teatral La Luciérnaga, y el Club Esplai La Pinya… organizaron en los jardines del barrio un partido simulado
de baloncesto entre dos equipos, uno de los cuales era “el Ayuntamiento” y el otro los vecinos del barrio. Ganó el barrio al final,
(103) La Comissió d’Ordre Ciutadana estava formada per la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona, on el PSUC hi tenia una forta incidència, i diversos
gremis professionals, entre els quals hi havia el gremi de rellotgers, el d’ultramarins i el
d’estanquers.
(104) La Vanguardia, 9 de març del 1978.

— 54 —

3ªMaq_Societatconfotos -corregido17.indd 54

15/1/19 15:58

Societat i Esport

por aquello de que “los vecinos unidos jamás serán vencidos”105. A
aquesta reivindicació s’hi afegirien la Cooperativa Obrera de Bon
Pastor i l’Associació de Veïns.

Un altre punt destacat del document de la Comissió d’Ordre
Ciutadana, era que s’instava el delegat de Protecció Ciutadana a
encarregar un estudi a la Universitat de Barcelona, en el qual s’inclogués “la implantación de centros y casales de jóvenes en todos
los barrios, instalaciones deportivas y recreativas”106.
Quant a una altra organització política, Convergència Democràtica de Catalunya, si bé tenia una implantació menor en les associacions de veïns, en canvi, tenia una presència notable als clubs
i federacions esportives catalanes. La comissió d’esports de CDC
estava presidida per Marta Ferrusola, esposa del líder del partit,
Jordi Pujol. Els altres integrants de la comissió eren Joan García i
Domingo107; el doctor Josep Maria Casasa, president del club esportiu Hispano Francès; i Emili Civis108, una persona vinculada a
l’esport d’alta muntanya. La presentació del programa d’esports va
tenir lloc a Igualada el mes de maig; l’esport a l’escola ocupava un
lloc central en aquest document programàtic. Segons es deia, l’esport a l’escola “es un derecho de todo niño como parte integrante
de su formación cultural y no cabe confundir la enseñanza del
deporte con la competición, en cuyo caso ésta debería tener lugar
fuera de las horas lectivas y con carácter voluntario”109. Així com
altres forces polítiques, els convergents també creien que alguns
(105) La Vanguardia, 13 i 25 de febrer del 1977.
(106) La Vanguardia, 9 de març del 1978.
(107) Joan García i Domingo formà part de la comissió d’esports en el període
que Josep Tarradellas presidí la Generalitat de Catalunya. El 1979 entrà a formar part
de la Direcció General d’Esports al costat de Josep Lluís Vilaseca. També fou regidor de
l’Ajuntament de Barcelona l’any 1984, i a partir del 1987 fundà i dirigí Sportdrog, una associació de rehabilitació i reinserció social a través de l’esport per a joves drogoaddictes.
(108) Emili Civis, juntament amb Josep Manuel Anglada i Jordi Pons foren els
primers alpinistes espanyols a coronar, el 29 d’abril del 1974, una muntanya de 8.000
metres (l’Annapura Est).
(109) La Vanguardia, 12 de maig del 1978.
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dirigents de l’esport professional i federat s’havien aprofitat de
l’esport com a trampolí per assolir les seves ambicions polítiques.
Un mes després d’aquesta presentació La Vanguardia110 recollia de forma exhaustiva les línies mestres del programa de CDC
respecte a l’esport, que incidia en tres àrees temàtiques: l’esport
escolar, els practicants d’esport i l’espectacle esportiu. Des del punt
de vista organitzatiu reclamaven la creació d’una Secretaria de
l’Esport i Oci depenent de la Conselleria de Cultura; defensaven la
necessitat de convocar l’Assemblea de l’Esport Català amb l’objectiu “de estudiar las deficiencias y presentar soluciones”; i finalment
insistien que Catalunya “ha de defender una autonomía deportiva, con posibilidades de proyección internacional”. Quant a les
solucions al problema de la pràctica de l’educació física i l’esport
a l’escola, les seves idees no distaven gaire de les plantejades per
d’altres forces polítiques. Segons CDC, calia “mentalizar a la opinión pública para convencerla que la educación deportiva es tan
importante en los niños como la iniciación en el lenguaje escrito.
Ha de formar parte de los programas de enseñanza obligatoria, olvidándose la idea de competición y ser válida para todos”; tanmateix, “a nivel de practicantes se propugna fomentar la creación de
asociaciones deportivas a nivel de barrio y apoyar las ya existentes, interesando a las asociaciones de vecinos para su desarrollo”.
Amb tot, per portar a terme aquesta línia d’actuació calia disposar
del personal adequat, i per això “la enseñanza del deporte en las
escuelas han de impartirla especialistas formados en centros relacionados con las escuelas de magisterio; y el profesor de deportes
estará equiparado al de otras materias”.
Els socialistes, per la seva banda, en aquell moment estaven
immersos en un procés d’unificació que culminaria, el 15 i 16 de
juliol, en un congrés del qual en va sortir el Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC-PSOE). Dels grups que participaren en la uni(110)

La Vanguardia, 21 i 22 de juny del 1978.
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ficació, només el PSC-Congrés, fundat l’any 1976, havia prestat
atenció a l’esport. A diferència del PSUC i CDC, el grup responsable de l’àrea esportiva era molt reduït. Al capdavant d’aquest grup
hi havia Salvador Coromina i Romagosa, que anys després seria
el cap de Relacions Ciutadanes de l’Ajuntament de l’Hospitalet i
membre del Consell Assessor de Ràdio Televisió Espanyola111. Els
únics militants amb experiència i currículum en el camp de l’esport eren Josep Ferrer i Peris, antic jugador de tennis, emparentat
amb Coromina, i que dos anys més tard (1981) esdevindria president de la Federació Catalana de Tennis, i Jacint Humet que de
jove havia jugat amb el primer equip d’hockey patins del RCD
Espanyol.

Atès el nou context sociopolític, i havent-hi Antoni Figueruelo comandant la Delegació de Serveis de Protecció Ciutadana, es
propicia la reestructuració de l’esport a l’Ajuntament de Barcelona;
es crea la Unitat Operativa d’Esports113, de la qual depenien tres
departaments auxiliars: Negociat d’Esports, Oficina Política d’Esports i Servei d’Instal·lacions Esportives. Les funcions adscrites a
l’Oficina de Política d’Esports eren l’assistència tècnica a la Unitat; la promoció d’equipaments esportius, on s’incloïa l’adquisició
de terrenys i l’adquisició d’instal·lacions i complexos esportius de
propietat particular o d’altres organismes; així com el foment de
l’esport i les activitats esportives. El Negociat d’Esports funcionava
com un suport administratiu a la resta de departaments i elaborava els convenis d’ús i gestió de les instal·lacions esportives. Finalment, el Servei d’Instal·lacions, s’encarregava de la conservació i
seguretat d’edificis i instal·lacions, de l’administració i gestió de les
instal·lacions amb personal municipal, de l’administració i adqui112

(111) Després de las eleccions al Parlament de Catalunya, assumiria la responsabilitat de la Comissió d’Esports Daniel Tarradellas, alcalde de Les Preses (Girona) del
1987 al 2006.
(112) Antoni Figueruelo seria substituit uns mesos després per Maria Gracia
Costa.
(113) Gaseta Municipal de Barcelona, 30 de maig del 1978.
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sició de material esportiu, maquinària, etc. i de la fiscalització de
les instal·lacions cedides.
En qualsevol cas, semblava que s’emprendrien algunes actuacions en matèria d’instal·lacions, ja que la Comissió Municipal
Executiva del mes de març acordà destinar, 100 dels 900 milions
de pessetes previstos en el Pla d’Actuació Municipal d’Urgència,
a equipaments esportius114. Des de la Federació d’Associacions
de Veïns, el seu president Carles Prieto insistia en la necessitat
d’abordar des del municipi la problemàtica dels més joves: “Porque es necesaria una política para la juventud y la infancia. Es éste
posiblemente el aspecto social más abandonado en la gran ciudad
y precisamente el más importante y trascendente en la vida de
todos los ciudadanos”115.
A principis de novembre es va donar a conèixer l’esborrany
de l’avantprojecte de Llei Bàsica de la Cultura Física i l’Esport116,
la qual hauria de permetre enviar al bagul dels records la Llei de
l’Educació Física del 1961. En el capítol primer es deia que les Comunitats Autònomes i els ens territorials eren els encarregats de
fomentar la pràctica i l’activitat física i esportiva. L’única referència
a l’educació física a l’escola apareixia a l’article 5.1: “la ordenación
y organización de la enseñanza de la educación física, en cuanto a
elemento integrante del sistema educativo general, corresponderá
al Ministerio de Educación y Ciencia”. En canvi, les competències
referides a la cultura física i a l’esport per a tothom corresponien
al Ministeri de Cultura a través del Consell Superior d’Esports.
L’apunt més innovador de l’esborrany era el reconeixement, d’un
nou model d’entitat dins de les associacions, les “agrupacions esportives” (article 25), les quals podien no adscriure’s a les federacions, però aplegaven individus associats “por especiales vínculos
de carácter personal, profesional o social”.
(114) La Vanguardia, 1 de març del 1978.
(115) Catalunya Express, 21 de setembre del 1978.
(116) Vegeu-ne l’esborrany a La Vanguardia, 9, 10 i 11 de novembre del 1978.
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En l’àmbit internacional, el mateix mes de novembre apareix
la Carta Internacional de l’Educació Física i l’Esport de la UNESCO, la qual torna a remarcar que l’esport és un dret fonamental:
“Tot ésser humà té el dret fonamental d’accedir a l’educació física i l’esport, que són indispensables per al ple desenvolupament
de la seva personalitat. El dret a desenvolupar les facultats físiques, intel·lectuals i morals per mitjà de l’educació física i l’esport
s’haurà de garantir tant dins del marc del sistema educatiu com en
els altres àmbits de la vida social” (article 1). També s’hi definia la
responsabilitat dels poders públics respecte a aquesta tasca: “Els
poders públics a tots els nivells, i els organismes no governamentals especialitzats han d’afavorir les activitats físiques i esportives
el valor educatiu de les quals sigui més palès. La seva intervenció
ha de consistir a fer aplicar les lleis i els reglaments, proveir ajuda
material i prendre mesures de promoció, d’estímul i de control.
A més, els poders públics vetllaran perquè s’adoptin disposicions
fiscals encaminades a fomentar aquestes activitats”.
Malgrat això, el nostre país anava en una altra direcció, i la
pràctica esportiva de base continuava destacant per la seva absència. Fins i tot alguns dirigents de l’esport federat com David Moner117, que en aquell moment presidia la Federació Catalana de
Natació, manifestava obertament el seu desencís en els mitjans de
comunicació: “a la administración no le importa el deporte, sino
que le está haciendo mucho daño. Contemplar decretos como el
que suprimió la educación física como asignatura del COU lo dice
casi todo”118.
El desembre d’aquell any, la Constitució Espanyola era ratificada per referèndum el dia 6, i el 29 apareixia publicada al Butlletí
Oficial de l’Estat. A partir d’aquell moment els drets fonamentals
i les llibertats, trepitjades i vulnerades durant quatre dècades,
(117) David Moner i Codina (1933-2016), advocat i dirigent esportiu. Va ser
president de la Federació Catalana de Rem i de la Federació Catalana de Natació i president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (1996-2014).
(118) El Mundo Deportivo,18 de novembre del 1978.
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s’interpretaran “de conformitat amb la Declaració Universal dels
Drets Humans i els Tractats i Acords Internacionals sobre aquestes matèries, ratificats per Espanya”. L’esport apareix finalment en
el capítol tercer de la Constitució: “Dels principis rectors de la política social i econòmica “A l’article 43 s’assenyala que “Els poders
públics fomentaran l’educació sanitària, l’educació física i l’esport”.
D’altra banda, la Constitució deixava la porta oberta a què la Generalitat de Catalunya assumís la promoció de l’esport i l’oci entre
les seves competències. També aquell mateix mes Benito Castejón
va presentar el “Libro blanco del deporte español”; i la Delegació
Provincial del CSD organitzà uns cursos per a “dirigentes deportivos escolares, monográfico de deporte para todos, y de actualización deportiva escolar”119. Una vegada més es constatava que hi
havia un excés de teoria i cap mesura pràctica.

(119)

El Mundo Deportivo, 26 de novembre del 1978.
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3.

LA CIUTAT DE BARCELONA GESTIONADA
EN LLIBERTAT, PRIMER MANDAT
MUNICIPAL (1979-1983).

3.1. El Pacte del Progrés i les Escoles d’Iniciació Esportiva
(1979-1981).

L’alcalde Josep Maria Socías va ser destituït el gener del 1979, i
substituït per Manel Font i Altaba120, antic catedràtic de la Universitat de Barcelona, el qual va ser alcalde en funcions entre el gener
i l’abril del 1979.
Des de principis d’any totes les forces polítiques vetllaven les
armes de cara a les eleccions generals, convocades el dia 1 de març,
i a les eleccions municipals del 3 d’abril. El cert és que les referències a l’esport en els programes dels partits polítics eren ben escasses. Respecte a això, per exemple, El Mundo Deportivo escrivia en
un editorial del mes de febrer121: “Entre los millones de palabras
que cada día pronuncian los políticos de todas las tendencias, ni
una sola encierra atención al deporte … el deporte debiera ser capítulo importante en los programas de nuestros líderes políticos.
(120) Manel Font i Altaba (1922-2005), fou catedràtic de cristal·lografia i minerologia de la Universitat de Barcelona i membre de l’Institut d’Estudis Catalans; ocupà
diversos càrrecs institucionals a l’Ajuntament de Barcelona.
(121) El Mundo Deportivo, 2 de febrer del 1979.
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Desgraciadamente no parece ser así. La confusa situación que se
vive en casi todos los ordenamientos federativos ya es lamentable.
Pero que no se dedique un solo párrafo en declaraciones y proclamas a hacernos ver los pensamientos o ideas de los partidos sobre
el deporte base, recreativo y social, es grave”.
Amb tot, pocs dies després, i probablement arran d’aquesta
crítica, apareixien publicades entrevistes a diferents dirigents polítics. El primer partit a presentar el seu programa va ser Convergència Democràtica de Catalunya, en un acte que va estar presidit
per Marta Ferrusola, Miquel Roca i Junyent, Francesc Canals i el
doctor Josep Maria Casasa, i va tenir lloc al Centre Moral i Instructiu de Gràcia122. El programa, com calia esperar, centrava la
seva atenció en les competències que havia d’assumir en el futur
la Generalitat de Catalunya. L’esport havia de disposar d’una conselleria pròpia, i els ponents insistien en què calia crear consells
locals de l’esport, que aglutinessin totes les persones vinculades a
l’esport i que servirien d’enllaç entre els clubs, els ajuntaments i la
Generalitat123.
Davant d’això, El Mundo Deportivo va aprofitar l’ocasió per fer
una sèrie de reportatges amb l’objectiu de donar a conèixer l’opinió dels líders polítics de les principals forces catalanes respecte
d’aquests assumptes. Per les seves pàgines van desfilar Convergència Democràtica de Catalunya, Partit Socialista Unificat de Catalunya, Unió de Centre Democràtic, Partit Socialista de Catalunya
(PSC-PSOE) i Coalició Democràtica, però no hi va aparèixer Esquerra Republicana de Catalunya. Les entrevistes es van centrar,
exclusivament, en les eleccions generals124.
(122) L’entitat Centre Moral i Instructiu de Gràcia va néixer l’any 1869, i entre les
seves seccions hi ha l’esportiva. Actualment la seva seu és al carrer Ros de Olano, 9, de
Barcelona.
(123) El Mundo Deportivo, 8 de febrer del 1979. Més tard aquesta idea es concretaria en els consells esportius.
(124) En aquest treball només s’han recollit les intervencions dels liders dels tres
partits majoritaris.
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El primer entrevistat fou Miquel Roca i Junyent de CDC. El dirigent nacionalista assegurava que el seu grup era el més sensibilitzat en matèria esportiva, i sostenia aquesta manifestació al·ludint
al míting que havia tingut lloc al barri de Gràcia uns dies abans.
Va insistir en que calia fomentar la conscienciació esportiva entre
els ciutadans i reorganitzar l’esport sota un nou prisma: “La laguna de organización es brutal y también a nivel de concepción.
El deporte aficionado, el deporte que debe estar “subvencionado”
carece de protección. Parece que sólo ha interesado el deporte espectáculo capaz de arrastrar a masas de espectadores”.

Per part del PSUC125 els entrevistats van ser Ignasi Riera i Manel “Lolo” Ibern126, que afirmaren que el seu grup havia estat l’únic
havent presentat propostes a les ponències de l’Assemblea de l’Esport celebrada a Madrid, i defensaren que el seu programa no estava pensat només per a les eleccions generals. Segons ells hi havia
“una gran laguna institucional puesto que no hay política deportiva, y otra laguna en cuanto al poder del deporte para desarrollar
lo que llamamos Educación Física”. Responent a la pregunta de
què calia promocionar més, si l’esport escolar, l’universitari o als
clubs, respongueren que “el deporte escolar, porque genera todo
lo demás”.
Després del PSUC li va tocar el torn al PSC (PSC-PSOE). L’entrevistat fou Eduardo Martin Toval, que era un dels autors de la
“Guía Jurídica para los Trabajadores” i coordinador de campanya
del PSC. De tots els entrevistats va ser el que va emprar un to més
sarcàstic. Fins aquell moment tothom havia assegurat que l’esport
havia estat polititzat per la dictadura franquista, però per a Martin
Toval, en canvi, “cabría preguntarse si realmente ha habido deporte en España”. Per respondre a la pregunta, “¿Qué pinta el deporte en el Ministerio de Cultura?”, es va limitar a contestar: “todo
(125) El Mundo Deportivo, 23 de febrer del 1979.
(126) Manel Ibern figurava en el lloc 21 de la llista electoral municipal de Barcelona pel PSUC.
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lo que pinta la cultura en el Ministerio de Cultura hoy, es decir,
nada”127.
La premsa local, llevat d’alguna excepció com en el cas del
PSUC, no va difondre el programa esportiu dels partits que concorrien a les eleccions municipals. El Mundo Deportivo va informar de la presentació del programa del PSUC per a l’Ajuntament
de Barcelona, el qual va comptar amb l’assistència del cap de llista
Josep Miquel Abad, de Manel Ibern i de l’arquitecte Lluís Millet.
Els objectius bàsics eren crear un pla de l’educació física i l’esport a
les escoles, promocionar l’esport entre tots els ciutadans i el caràcter públic de les instal·lacions esportives municipals. Per assolir
aquests objectius es plantejaven crear una Regidoria d’Esports i
Educació Física, un Centre d’Investigació i Documentació sobre
l’Esport, i una cooperativa de material esportiu per a les escoles.
Per altra banda, suggerien crear un Consell Municipal d’Esports,
“constituido sobre una base territorial, democrática y representativa de todos los sectores interesados”128, i la formació a cada districte barceloní d’una comissió d’esports129. La proposta del PSUC
també recollia:
— La convocatòria d’unes jornades Esport i municipi;
— el suggeriment a la Generalitat de Catalunya per portar a
terme una campanya “Esport i ciutadania”;
— un pla de formació de monitors concertat amb les federacions.
La importància que aquest partit donava a l’educació física i
l’esport a l’escola ja havia quedat palesa unes setmanes abans, quan
(127) El Mundo Deportivo, 25 de febrer del 1979.
(128) El Mundo Deportivo, 31 de març del 1979.
(129) Precisament algunes d’aquestes propostes apareixerien recollides anys després en l’Informe sobre els criteris de la política esportiva municipal, que es va presentar a
l’Àrea de Joventut i Esports al Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona el 9 de març
del 1982.
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el 23 i 24 de febrer van organitzar unes jornades sobre “El nen i la
gran ciutat”.
CDC, per la seva banda, proposava a curt termini, fer un inventari de les instal·lacions vigents de qualsevol tipus; que places
i espais verds poguessin ser utilitzats pels escolars com a zones
d’esplai i esport, i, a més, afirmava que “en els nous plans urbanístics s’obligarà als promotors, tant públics com privats, a que
documentalment garanteixin la reserva d’espai de construcció”. El
Partit Socialista de Catalunya, en canvi, insistia en la gestió democràtica dels equipaments; en la necessitat d’una “reconversió
dels terrenys d’esport escolar per a utilitzar-los públicament, en
hores no escolars, mitjançant acords entre municipis i escoles”; i
en la importància de sensibilitzar la població i de poder disposar
de bons professionals de l’educació física i l’esport. Pel que fa al
PSUC, al marge dels punts esmentats anteriorment, defensava la
“potenciació i ajuda a les organitzacions esportives i clubs de base
sense afany de lucre, especialment als barris populars”. Del programa d’ERC només se’n recollia la importància que per al partit tenia “posar a l’abast de tothom, i en particular de la joventut,
instal·lacions esportives, amb especial atenció als barris més densament poblats i més mancats de zones verdes. Neteja i acondiciament de les platges. Enfortiment de les festes populars dels barris”.
L’1 de març es van celebrar les eleccions generals a Espanya, i
novament les va guanyar l’UCD liderada per Adolfo Suárez. Tanmateix, a Catalunya, aquest partit només va guanyar a la província
de Lleida. El PSC (PSC-PSOE) va guanyar a la ciutat de Barcelona,
seguit en nombre de vots pel PSUC-PCE.
El dia 3 d’abril van tenir lloc les primeres eleccions democràtiques en l’àmbit municipal. Quedaven molt lluny en el temps les
eleccions municipals celebrades el 14 de gener del 1934, quan la
ciutat de Barcelona estava dividida en deu districtes. Les del 1979
— 65 —

3ªMaq_Societatconfotos -corregido17.indd 65

15/1/19 15:58

les van guanyar les esquerres: el PSC es va erigir en primera força
amb el 34% dels vots, seguit del PSUC amb el 19%, Convergència i
Unió –la nova marca electoral– 18%, UCD el 16,5% i ERC el 5,5%.
En línies generals els principals problemes als quals havia de fer
front el nou consistori eren: la lluita contra les irregularitats urbanístiques; la manca d’equipaments (hospitals, escoles, instal·lacions esportives, etc.) i espais verds; la reforma administrativa, les
finances municipals i com vertebrar el sistema de participació dels
ciutadans en les decisions municipals.
El 19 d’abril Narcís Serra i Serra assumia l’alcaldia de Barcelona
després que es formalitzés el Pacte del Progrés, en el qual van participar tots els partits presents en el consistori, llevat de la UCD.
En el seu discurs d’investidura Serra assegurà que el seu objectiu era, sobretot, “humanitzar la ciutat i descentralitzar el poder”,
per això tenien especial rellevància el paper que havien de desenvolupar els consells de districte. S’ha d’assenyalar que, en aquell
moment, la ciutat estava dividida en dotze districtes, els quals
s’havien constituït el 22 de març del 1949, sota el mandat de l’alcalde franquista Josep Maria Albert i Despujol130, baró de Terrades.
Més endavant, el Decret 1166/1960 va establir un règim especial
per al municipi de Barcelona i es van crear les juntes municipals
de districte “como órgano de relación con los administrados”. Els
primers regidors de districte, sorgits de les eleccions municipals
de la democràcia foren: Districte I, Josep F. Octavio; Districte II,
Miguel Bonilla; Districte III, Josep María Pujadas; Districte IV,
Francesc Borrell; Districte V, Raimon Martínez Fraile; Districte
VI, Albert Pons Valon; Districte VII, Pau Cernuda; Districte VIII,
Mercè Sala; Districte IX, Gonzalo Crespo; Districte X, Núria Gispert; Districte XI, Francesc Blanch, i Districte XII, César López
Vera. El Reglament dels consells municipals de districte s’aprovaria el 21 de desembre131.
(130) Josep Maria Albert i Despujol (1886-1952), alcalde de Barcelona entre
1945-1951.
(131) Mig any després, i com a conseqüència de les eleccions al Parlament de
Catalunya es porta a terme un reajustament municipal. El més destacat va ser-ne la sub-
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Per decret de l’alcaldia del 14 de maig es va nomenar Rafel
Pradas132, número cinc de la llista del PSUC, regidor de l’Àrea de
Cultura i Esports, i Joan Anton Benach, delegat de Serveis. En
canvi, la Comissió de Coordinació del Pacte del Progrés va acordar donar la responsabilitat de la Subàrea d’Esports al regidor de
CiU, Albert Pons i Valon133, número sis de la llista del seu partit, el
qual havia ocupat el càrrec de secretari de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya134.

Poc després de les eleccions municipals, del 24 al 26 d’abril,
es va celebrar al saló d’actes de l’INEF de Madrid, convocat pel
Consell d’Europa135 i organitzat pel CSD, el I Seminari Europeu
Municipi i Esport, al qual van acudir representants d’ajuntaments
europeus per exposar els seus programes i línies d’actuació basats
en la premissa recollida pel diari ABC, segons la qual “Los municipios son los que, por ser el pueblo mismo representado, han de
cumplir la consigna del “deporte para todos”, que no es obligar a
que todos lo hagan, sino que puedan hacerlo”136. Una altra vegada
se subratlla la necessitat de disposar d’una xarxa d’equipaments
bàsica i aconseguir un millor nivell d’ús, manteniment i gestió dels
ja existents.
divisió del Districte IX: el Districte IX Nord, que correspon a l’actual Districte de Nou
Barris, estaria presidit per Pau Carnuda; i el Districte IX Sud, per Germà Vidal; Enric
Truñó, que més tard seria regidor d’esports, va assumir la direcció del Districte VII.
(132) Rafel Pradas i Camps era periodista i responsable de política municipal i
moviment popular del comitè de Barcelona del PSUC, per tant, tenia una estreta relació
amb dirigents del seu partit enquadrats a les AA.VV.
(133) Albert Pons i Valon (1930-2017) va ser president de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona, regidor d’Esports de Barcelona i regidor-president del
districte de l’Eixample (regidor de CiU a l’Ajuntament Barcelona 1979-1983); president de la Corporació Catalana de Radio i Televisió, i membre del comitè executiu del
Congrés de Cultura Catalana.
(134) Aprovat en el Ple del 15 de maig del 1979.
(135) Per part del Consell d’Europa, hi assistí George Walker, i, per part de la
Comunitat Europea, el director de projectes, André Van Lierde.
(136) ABC, 24 d’abril del 1979.
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El 15 de maig el Consell plenari va aprovar les bases programàtiques d’actuació de l’equip de govern (PSC, PSUC, CiU i ERC) en
matèria d’esports. Entre els criteris i objectius immediats, desglossats per Pons i Valon, hi havia137:
— Crear consells d’esports en tots els districtes i també a escala
de ciutat, oberts a les entitats esportives i a les entitats d’ensenyament que també realitzessin tasques esportives;
— revisar les normes de cessió i d’autorització de les instal·lacions esportives; valorar-ne la rendibilitat, i obrir vies de
col·laboració amb institucions docents o entitats privades amb
instal·lacions pròpies per posar-les a disposició de l’entorn;
— potenciar l’esport escolar amb un pla pilot a unes quantes escoles; i potenciar la col·laboració amb la resta municipis de
l’Àrea Metropolitana;
— dotar l’esport de finançament adequat;
— potenciar les instal·lacions de la muntanya de Montjuïc i
encetar unes jornades “Esport i ciutadania”, “que poden ser una
mica el llibre programàtic i al mateix temps el cens i anàlisi, la
radiografia, de les necessitats del nostre esport i de les solucions
que podem trobar; i establir en el termini de quatre mesos una
programació per als quatre anys vinents”.
Posteriorment s’aprovaria l’estructura organitzativa de l’Ajuntament amb setze àrees. L’Àrea de Cultura i Esports seria la número cinc. Segons Decret de L’Alcalde de l’1 de juny, la Subàrea
d’Esports acabada de crear tindria dos àmbits d’actuació: les instal·lacions i activitats esportives, i el foment de l’esport, subvencions i premis. Des del punt de vista organitzatiu es dotava d’una
unitat operativa i d’una oficina d’instal·lacions esportives138.
(137) Gaseta Municipal, 30 de novembre del 1979.
(138) Gaseta Municipal, 10 d’agost del 1979.
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Les oficines dels serveis d’esports de l’Ajuntament de Barcelona, que fins aquell moment sempre havien estat a la Plaça Sant
Jaume, es traslladaren a les Piscines Picornell. L’equip directiu de
Pons Valon estava format per l’assessor d’Àrea, Josep Toldrà, ex jugador de voleibol i vicepresident del Club Hispano Francès; Josep
Maria Asensio139, cap de l’Oficina de política esportiva, que havia
entrat a la Regidoria en temps de López de Quesada, i Francesc
Segura, que formava part del staff tècnic de la Regidoria. El funcionari amb més galons era Josep Jordi i Rigau, al qual s’afegiria
a partir del 1979 Sebastià Junqueras140. Al capdavant del servei
d’instal·lacions hi havia l’arquitecte Miguel Pérez Arenaza. A més
dels funcionaris presents a les instal·lacions, a les noves oficines
s’hi incorporarien com a suport administratiu Carles Sánchez141
i Pilar Guarro, que venien de l’oficina de la plaça Sant Jaume, així
com Emili Bardalet i Enric Claus.

L’agenda esportiva municipal abans de l’estiu va estar marcada
per diversos fets destacables. El 27 de maig els carrers de la ciutat
van ser l’escenari de la I Cursa del Corte Inglés. Els trofeus que
es concedirien als campions, per autorització municipal, portarien des del principi el nom de “Ciutat de Barcelona”142. La cursa comptava amb el suport de la Federació Catalana d’Atletisme i
(139) Finalitzat el Pacte del Progrés, Josep María Asensio passaria a ser cap del
Servei territorial de Barcelona de la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de
Catalunya.
(140) Sebastià Junqueras i Delpueyo (1927-2013) fou campió d’Espanya de la
prova atlètica dels 110 metres tanques del 1950 al 1952; dels 400 metres tanques l’any
1950 i de longitud els anys 1951 i 1952. A la cerimònia d’inauguració dels Jocs Mediterranis del 1955 fou el portador de l’últim relleu de l’àmfora. Sebastià Junqueras era
funcionari de carrera, el seu nomenament oficial com a cap de la Unitat Operativa no es
concretaria fins al setembre del 1979.
(141) Carles Sánchez abandonà l’Àrea de Joventut i Esports l’any 1984 per ocupar
el càrrec de gerent del Patronat d’Esports de Terrassa. El pare de Carles Sánchez havia
estat director de l’Estadi de Montjuïc i Palau d’Esports durant un temps.
(142) Cal assenyalar que la cursa popular més antiga de la ciutat és la del barri de
la Sagrera, que es va celebrar el desembre del 1978, amb la participació de gent de totes
les edats –l’any 1977 només havia estat oberta als corredors infantils. D’altra banda, a
principis del 1979 es va celebrar la Carrera Popular del Barri de Sant Antoni.

— 69 —

3ªMaq_Societatconfotos -corregido17.indd 69

15/1/19 15:58

l’Ajuntament de Barcelona. En la primera edició hi van participar
un total de 18.000 corredors de totes les edats. El guanyador de la
cursa en categoria masculina va ser Domingo Catalán, i en categoria femenina, Antònia Griñó.
El mes de juny es constituí la comissió municipal encarregada del Mundial de Futbol del 1982. Malgrat que van sorgir veus
crítiques que sostenien que el país no estava preparat per organitzar el Mundial de Futbol, no deixava de ser un esdeveniment de
primera magnitud que serviria per projectar internacionalment
la ciutat. En aquesta comissió, presidida per l’alcalde, hi havia el
regidor d’esports, Pons Valon.
El mateix mes es va presentar als mitjans de comunicació un
projecte per habilitar una dotzena de circuits de fúting, que es preveia inaugurar en el marc de les Festes de La Mercè. Els circuits
tenien tres nivells de dificultat i un recorregut de 3 a 4 quilòmetres. En els diversos projectes hi van col·laborar la Guàrdia Urbana, Parcs i Jardins i la Subàrea d’Esports, també es va comptar
amb l’assessorament tècnic de la Federació Catalana d’Atletisme,
que presidia Guillem Ros. Paral·lelament la Subàrea d’Esports va
demanar a la Guàrdia Urbana que, durant els caps de setmana, es
prohibís el tràfic rodat per la Carretera de les Aigües per tal que
s’hi pogués córrer amb seguretat. Inicialment s’havia pensat que
era compatible córrer i passejar amb alguns esports de motor com
el motocròs i el trial, dues activitats que es practicaven a la zona
del Tibidabo (Collserola), des de feia anys.
El mes de juliol a la seu del PSC es va presentar el llibre Hacia
un deporte popular, que havia estat editat pel col·lectiu socialista
d’educació física i esportiva que liderava el senador per Albacete,
Francisco Delgado. En roda de premsa Delgado insistí en la necessitat de diferenciar entre sector públic i sector privat; destacà
el paper prioritari que havien de jugar els nous ajuntaments democràtics; i va insistir “en la necesidad de que la educación física
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se implante en todos los colegios, aludiendo también al problema
que existe por la falta y mala utilización de los profesores de la
materia”143. En el mateix acte es va remarcar que el Projecte de llei
que estava en marxa, anomenat Llei Castejón, continuava ignorant l’educació física i l’esport als centres educatius.

Un dels compromisos que havia d’assumir el nou Consistori de Barcelona era el Mundial de Futbol que s’havia de disputar
a Espanya l’any 1982. Al capdavant del Comitè Organitzador la
Reial Federació Espanyola de Futbol hi havia col·locat un dirigent
experimentat com era Raimundo Saporta144. El posicionament de
l’alcalde Narcís Serra era clar: “El Mundial de Futbol de 1982 es
un acontecimiento de gran trascedencia, cuya importancia a nivel
nacional e internacional es obvia (…) hemos de preparar el desarrollo de tal cita deportiva cuidando todos los detalles, a fin de que
junto a una correcta organización, la ciudad pueda atender a todos los visitantes que a ella acudan”. Finalitzava amb una reflexió
que presidiria actuacions futures: “lo que se haga para esos mundiales debe redundar sobre todo en beneficio de la ciudad (…)
para mejorar la infraestructura de Barcelona. En pocas, palabras,
que las inversiones que sea preciso realizar, sirvan ya para conseguir esa Barcelona mejor que todos queremos”145.
A diferència de la Cursa del Corte Inglés, que tenia una distància única i un sol recorregut, a la I Cursa de la Mercè es van programar tres distàncies diferents: 5, 10 i 15 quilòmetres. En aquesta
primera edició hi col·laboraren la Federació Catalana d’Atletisme,
la Societat Naturista de Catalunya i l’Agrupació de la Joventut Esportiva de Catalunya. L’antecedent d’aquesta cursa va ser una “marató popular” de 12 quilòmetres, amb sortida a la plaça Espanya
i arribada a la Porta de la Pau, que l’any anterior havia organitzat
(143) El Mundo Deportivo, 19 de juliol del 1979.
(144) Raimundo Saporta (1928-1977) va ser dirigent del Reial Madrid, de les federacions espanyola i internacional de bàsquet, i membre del Comitè Olímpic Espanyol.
(145) El Mundo Deportivo, 19 de juliol del 1979.
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coincidint a les mateixes dates l’Agrupació de la Joventut Esportiva. En aquella ocasió hi van participar 2.000 persones146. La prova
va estar patrocinada per l’Ajuntament i s’havia publicitat en el programa de la festa major147. A la I Cursa de la Mercè, per raó de no
tenir caràcter competitiu, no hi va haver classificacions; i a tothom
se li va entregar un diploma de record. Els mitjans de comunicació
van parlar de 15.000 participants, tot i que en realitat no van arribar als 10.000; en qualsevol cas, un nombre prou significatiu. El
primer corredor masculí que va travessar la meta fou Joan Torres
i la primera corredora, Teresa Palacios.
El curs escolar 1979-1980, als Jocs Escolars que organitzava
l’Institut Català de l’Educació Física i l’Esport Escolar, presidit per
Joan Durà, s’havia incrementat a quinze el nombre de modalitats
esportives, i la competició es mantenia oberta a les categories de
benjamins, alevins, infantils, cadets i juvenils. En total hi van participar 13.000 nens i nenes esportistes148.
El mes de novembre CDC va donar per finalitzat el Pacte del
Progrés, la vigència del qual era de sis mesos, però va deixar la
porta oberta a un nou acord, el qual es va concretar poc després.
Aquest fet coincidí amb una visita de Pons i Valon a diverses instal·lacions, acompanyat de tècnics municipals i mitjans de comunicació. El motiu principal de la visita era fer balanç dels mesos
que ell portava al front de la Regidoria i, al mateix temps, presentar nous projectes. Fins aquell moment s’havien posat en marxa
sis circuits de fúting, però els aparells gimnàstics que hi havia als
recorreguts, sovint eren objecte d’actes vandàlics que provocaven
trencadisses i desperfectes.
En qualsevol cas, les novetats més importants van ser la posada
en marxa d’un Centre d’Iniciació Poliesportiu al Col·legi Nacional
(146)
(147)
(148)

El Mundo Deportivo, 24 de setembre del 1991.
La Vanguardia, 23 de setembre del 1978.
El Mundo Deportivo, 4 d’octubre del 1979.
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Font de l’Eucaliptus, i “la gran obra en la que están actualmente
empeñados los responsables de Deportes del Ayuntamiento es el
estudio de las instalaciones deportivas municipales y su forma de
administración, a partir del cual se determinará la política más
adecuada para el futuro”149.

Les instal·lacions més importants que gestionava directament
l’Ajuntament eren l’Estadi de Montjuïc; el Palau Municipal d’Esports; les Piscines Picornell; el Gimnàs Municipal; Can Caralleu i
l’Escola Municipal de Natació al barri de La Guineueta, que havia
adquirit aquell mateix any a l’Escola Brafa; les instal·lacions de La
Bàscula, i els poliesportius de Les Corts i Valldaura. Es donava la
circumstància que en algunes d’aquestes instal·lacions hi vivien
funcionaris encarregats de la vigilància: Pascual Yuste vivia a les
Piscines Picornell; Tomás Forest, a la piscina municipal de Montjuïc; Constantí Miranda, a l’Estadi Serrahima; Josep Gallardo, al
camp de rugbi de La Foixarda; Manel Ortigosa, a l’Estadi de Montjuïc; i Julián López, al camp de beisbol.
Cal precisar que a la plantilla de treballadors municipals hi
havia ex atletes, que havien estat contractats a l’època en què Joan
Antoni Samaranch era el regidor d’esports de l’Ajuntament de Barcelona150. Samaranch amb aquesta actuació pretenia donar-los facilitats per entrenar i, un cop finalitzada la carrera esportiva, una
sortida professional151. Entre aquests treballadors hi havia Constantí Miranda, especialista en carreres de fons i olímpic a Londres 1948; Antonio Amorós, “el llebrer de Caudete”, també atleta
de fons; Sebastià Junqueras, especialista en salt de llargada, tanques i heptatló; i Alfons Vidal-Quadras, llançador de pes i disc.
(149) La Vanguardia i El Mundo Deportivo, 10 de novembre del 1979.
(150) Juli PERNAS i LÓPEZ, Joan Antoni Samaranch, regidor d’esports Ajuntament de Barcelona (1955-1961), editat per la Fundació Barcelona Olímpica l’any 2005.
(151) Samaranch en aquest període també era el diputat d’esports, i va fer entrar a
la Diputació de Barcelona un altre atleta olímpic destacat, Tomás Barris.
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A diferència d’altres ciutats, un dels senyals d’identitat esportiva de Barcelona és que la gestió d’una gran part d’instal·lacions era
per concessió a entitats esportives. No obstant això, en aquell moment hi havia instal·lacions que no disposaven de cap contracte de
cessió, i en altres casos la concessió havia caducat. Els principals
problemes als què havien de fer front els nous rectors municipals
eren: renovar les concessions; solucionar el problema de la privatització de serveis en algunes instal·lacions; incrementar el rendiment social, i conèixer l’estat real de les instal·lacions, ja que en
moltes no s’hi havia fet el manteniment adequat.
Una setmana després de la visita de Pons i Valon per les instal·lacions, el diari La Vanguardia152 presentava un informe en diversos capítols sobre l’estat dels equipaments esportius municipals.
En el primer capítol s’hi recollien dades d’una enquesta conjunta
encarregada per la Delegació de Serveis de Promoció Ciutadana i
l’Oficina de Coordinació dels Serveis d’Ensenyament, la qual havia estat distribuïda el mes de febrer als directors dels col·legis nacionals i als presidents de les associacions de pares. La dada més
significativa era que només el 18% dels col·legis nacionals gaudia
d’instal·lacions adequades. La resta de capítols de la sèrie formaven part d’un estudi fet per Francesc Segura, assessor tècnic de la
Subàrea d’Esports. En el segon capítol, dedicat als equipaments
esportius que hi havia als dotze districtes, es constatava que en
tres d’ells (districtes 4, 6 i 8) no hi havia cap instal·lació pública. En
el quart capítol s’informava que la capacitat potencial de les instal·lacions permetia menys de sis minuts de pràctica esportiva per
ciutadà, “la media de la ciudad está en 5’49 minutos por semana y
habitante, cuando la media de los países de la Europa Occidental
está entre una hora y hora y media”. En el penúltim capítol s’hi
recollien les actuacions posades en marxa per l’Ajuntament, i s’hi
destacava, entre d’altres:
(152)

La Vanguardia, 14, 15, 20, 21, 29 de novembre i 13 de desembre del 1979.
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— El problema bàsic és la infraestructura esportiva. El dèficit
d’aquestes infraestructures és tan important, que qualsevol instal·lació que construís l’Ajuntament seria rendible des d’un punt
de vista social, que no vol dir econòmic.

— Els CIP (centres d’iniciació poliesportiva) poden ser la base
d’un futur model esportiu […] de manera a facilitar que els nens
i nenes practiquin educació física i s’iniciïn en els esports dels 7
als 10 anys […] Els CIP venen a pal·liar un triple problema: a) la
infrautilització d’instal·lacions esportives escolars; b) el dèficit en
la pràctica de l’esport entre la població escolar; i c) la manca d’educació física als col·legis nacionals.
En qualsevol cas s’apuntava que s’havia de “dar prioridad al
problema escolar. Este sector es el más indefenso y el que permite
una mayor actuación de cara al futuro”.
En l’últim capítol de la sèrie publicada per La Vanguardia hi
havia una entrevista al regidor Pons i Valon. El titular del diari
subratllava que l’Estadi de Montjuïc era impossible de reconstruir,
però per a la gent de l’esport hi havia d’altres preocupacions. El
regidor va reconèixer que en algunes instal·lacions esportives gestionades per clubs privats no s’estaven fent les coses correctament,
“hay que procurar eliminar los abusos, pero con cuidado de no
caer en el extremo contrario, el de la desprivatización absoluta”.
Quan li van preguntar sobre l’estabilitat del Pacte del Progrés153 i
sobre si la ruptura d’aquest pacte repercutiria en el programa d’esports, Pons i Valon va assegurar que la política esportiva no se’n
ressentiria de cap manera, “porque el Ayuntamiento se sucede a
sí mismo. Del mismo modo que este equipo municipal ha aceptado las deudas y los compromisos anteriores, creo que nuestro
programa compromete a una serie de acciones. No creo que haya
cambios a lo largo de cuatro años”. Finalitzà la seva intervenció
(153) El Pacte del Progrés havia estat molt qüestionat per CDC, i sobretot per
Unió Democràtica de Catalunya.
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insistint en el fet que, fins l’arribada de la democràcia, no hi havia hagut cap política esportiva municipal: “tenemos la suerte de
que podemos hacer muchas cosas, porque no había mucho hecho.
Casi nada… sólo burocracia para repartir el dinero disponible”.
Malgrat les declaracions de Pons i Valon, les tensions internes entre l’assessor tècnic, Francesc Segura, i l’equip del regidor anaven
a més.
Un dels aspectes més rellevants de l’article de La Vanguardia
va ser que va donar a conèixer que a partir del gener del 1980 es
posava en marxa l’Escola d’Iniciació Esportiva del Districte II154.
El projecte es va originar al despatx de Francesc Segura de les Piscines Picornell, i es va materialitzar gràcies a la implicació de José
Ramón Gómez, president de l’Associació de Veïns del Poble Sec.
En el projecte hi van participar 10 associacions de veïns, i 13 associacions de pares de col·legis nacionals i 2 d’escoles privades. Les
activitats es feien fora de l’horari escolar, de 17.30 a 20.30, i la quota era de 100 pessetes. En total, hi participaren 800 nens i nenes
del districte. “Después de realizar un estudio de las instalaciones
con que podían contar, se escogieron cuatro polideportivos municipales y tres escuelas, que en conjunto formaban cinco centros
de iniciación deportiva. Estos centros, además del estadio municipal Joan Serrahima y la montaña de Montjuich, conformaban
las instalaciones de la Escuela”155. La compra del material esportiu
necessari es va poder fer gràcies a una subvenció atorgada per la
Caixa de Barcelona-Obra Social, una entitat financera que en el
futur donaria suport a la resta d’EIE. La coordinació tècnica del
projecte va recaure en el llicenciat en educació física i entrenador
d’atletisme Miguel Ángel Torralba156.
(154) Si bé l’EIE del Districte II va començar l’any 1980, els treballs previs es van
fer des de mitjans del 1979, i el projecte sempre va estar liderat per l’Associació de Veïns
del Poble Sec.
(155) Diario de Barcelona, 23 de gener del 1981.
(156) Miguel Ángel Torralba en l’actualitat és director del departament de Didàctica de l’Expressió Corporal de la Universitat de Barcelona i és entrenador de l’equip
d’atletisme paralímpic espanyol.
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D’alguna manera el projecte de l’EIE responia al programa
d’actuació del PSUC. Gràcies al suport d’aquest partit, Francesc
Segura havia viatjat a Itàlia per assistir a un Congrés de l’Esport
organitzat pel Partit Comunista d’Itàlia (PCI). En aquest país Segura hi coneixeria l’estructura associativa de la Unió Italiana de
l’Esport Popular-UISP, així com les tesis de Bruno Rossi Mori, un
teòric del sistema esportiu i autor del llibre Un programa locale
per lo sviluppo dello sport (1979)157. D’altra banda, no deixa de
ser simptomàtic que la primera experiència d’una EIE es faci en
un districte en què la presidència de districte requeia en Miquel
Bonilla, dirigent del PSUC, veí de Magòria i responsable del moviment obrer al Comitè de Barcelona i secretari general de Comissions Obreres del Transport.
Amb tot, el fet polític més destacat de l’últim trimestre de l’any
fou l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La gran
majoria de les entitats cíviques s’havien adherit a la campanya pro
Estatut, i entre aquestes entitats hi figuraven les esportives. El món
de l’esport pensava, tal com s’indicava en un comunicat del comitè
executiu del FC Barcelona, que “l’esport català podrà desenvolupar-se amb més plenitud quan els nostres organismes esportius
tinguin facultats autònomes”158.
El 17 d’octubre, a la seu de l’INEF d’Esplugues de Llobregat,
el conseller de Governació de la Generalitat de Catalunya, Manel
Ortínez, es reunia amb les federacions esportives catalanes i els
sol·licitava, no només que fomentessin entre els seus associats la
participació al referèndum de l’Estatut, sinó que sol·licitessin el
vot afirmatiu. Hi va haver clubs, com és el cas de la UE Sant Andreu, que van inserir un anunci a la premsa sol·licitant el vot afirmatiu a socis i simpatitzants159. El 22 d’octubre el president de la
Generalitat i el conseller de Governació rebien al saló de la Verge
(157)
(158)
(159)

Creador del “mètode Punt-Esport” en la planificació del sistema esportiu.
El Mundo Deportivo, 12 d’octubre del 1979.
El Mundo Deportivo, 20 d’octubre del 1979.
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de Montserrat del Palau de la Generalitat una delegació d’esportistes a favor del “Sí a l’Estatut”. L’antic porter del FC Barcelona,
Antoni Ramallets va entregar un manifest que anava firmat per
Antoni Esteller (waterpolo), Manel Flores (bàsquet), Domingo
Balmanya (futbol), Jordi Vila-Puig (hockey patins), Alfons Tuset
(boxa), Albert M. Galan (ciclisme), Pere García (futbol), Antoni
Serra (bàsquet), Josep Lluís (bàsquet), J. Mas (futbol), Antoni Ramallets (futbol) i Mariano Cañardo (ciclisme). El manifest deia:
“Nosaltres, esportistes de Catalunya, que hem vingut avui al Palau
de la Generalitat per expressar la nostra plena adhesió a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, que ha de ser referendat el proper dijous dia 25, ens adrecem a tots els sectors de l’esport a Catalunya,
per tal de sol·licitar el vostre vot afirmatiu, a fi de que Catalunya
recobri les seves institucions d’autogovern, únic camí per al desenvolupament de l’esport a Catalunya”160.
L’Estatut seria ratificat per quasi dos milions de ciutadans el
25 d’octubre. Va participar en el referèndum el 59,7% de la població; l’Estatut va ser corroborat amb el vot afirmatiu del 88% dels
votants, i es va posar en marxa com a Llei Orgànica 4/1979 el 18
de desembre. Entre les competències exclusives de la Generalitat
de Catalunya, a l’article 9, hi figura l’esport i el lleure. L’Estatut
era una porta oberta cap al futur; malgrat que, d’entrada, el camí
presentava dificultats. Els traspassos de competències en matèria
esportiva van ser efectius a partir de l’estiu de 1980161.
Tornant a l’àmbit municipal, el 21 de desembre del 1979, Josep
Miquel Abad, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, informava al Ple Municipal sobre l’acord de la Comissió Permanent
de canviar el nom de 59 carrers i adaptar-los al nomenclàtor en
català162. El canvi responia, fonamentalment, a criteris de recuperació cultural i històrica, i s’havien tingut en compte les propos(160) El Mundo Deportivo, 24 d’octubre del 1979.
(161) Reial Decret 1688/1980, del 31 de juliol sobre el traspàs de serveis de l’Estat
a la Generalitat de Catalunya en matèria de cultura física i esports.
(162) Gaseta Municipal, 10 de juny del 1980.
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tes presentades pel Congrés de Cultura Catalana, associacions de
veïns i culturals, així com de particulars. L’esport també va tenir
el seu protagonisme, ja que el carrer dedicat al General Moscardó
(1878-1956) –un militar feixista que, des del final de la guerra fins
la seva mort, ostentà els càrrecs de delegat nacional d’esports i president del Comitè Olímpic Espanyol–, ubicat al costat del Palau
d’Esports, va passar a portar el nom de Joaquim Blume. Esportista destacat, Blume va revolucionar la gimnàstica espanyola erigint-se en campió d’Europa l’any 1957; dos anys més tard la seva
carrera esportiva es va veure tràgicament interrompuda en perdre
la vida en un fatal accident d’aviació, en el qual també varen morir
la seva esposa i la resta de companys d’equip.
Tres dies després, en una llarga entrevista publicada a El Mundo Deportivo, Pons i Valon remarcava que en l’etapa anterior no
hi havia hagut cap mena de planificació en la política esportiva
municipal, havia predominat el “compadreo por encima de las necesidades objetivas de los ciudadanos”; i reconeixia “que desde la
etapa de Juan A. Samaranch se acabó la promoción del deporte en
el Ayuntamiento”163. Com ja havia quedat palès a la sèrie d’articles
de La Vanguardia, Pons i Valon reiterava que dotar la ciutat d’instal·lacions esportives i garantir l’ús i rendibilitat de les existents,
era una de les prioritats del seu mandat.

L’any finalitzà amb la celebració d’una de les activitats en què
hi participaven conjuntament la Subàrea d’Esport i l’Àrea de Joventut: el Saló de la Infància i Joventut que s’organitzava al recinte
firal de Montjuïc, del dia de Sant Esteve al dia de Reis164. Tradicionalment eren les federacions esportives les encarregades d’organitzar competicions i exhibicions, però aquell any “cabe destacar
(163) El Mundo Deportivo, 24 de desembre del 1979.
(164) Aquest Saló va néixer com a Festival de la Infància l’any 1963, però a partir de la Va edició, el 1967, passà a denominar-se Festival de la Infància i Joventut. En
aquest Saló l’esport hi té un paper destacat. El Festival havia sorgit arran d’una campanya
benèfica promoguda per Ràdio Nacional d’Espanya, que es feia des de principis de la
dècada de 1950.
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el éxito que están obteniendo las instalaciones deportivas que ha
instalado el Ayuntamiento de Barcelona, de acuerdo con las distintas federaciones, para promocionar por medio de reducidos
campeonatos las diversas modalidades deportivas”165. “El Ayuntamiento presenta, entre otros, su proyecto de un club de esplai.
Deportivamente los pequeños pueden participar en la gymkhama
olimpiada infantil”166.
Les primeres eleccions al Parlament de Catalunya van tenir
lloc del 20 març del 1980. La coalició triomfadora als comicis fou
CiU, i Jordi Pujol va ser investit president de la Generalitat de Catalunya amb el suport d’ERC. Aquestes eleccions i la revisió del
Pacte del Progrés, van propiciar certs canvis al consistori municipal. La fins aleshores Subàrea passà a tenir entitat pròpia i, a partir
d’aquell moment, seria l’Àrea d’Esports167. Al capdavant d’aquesta
Àrea hi va anar l’empresari i cap de llista per CiU, Xavier Millet i
Tusell, el qual havia estat vicepresident del FC Barcelona en l’etapa que Agustí Montal presidí el club168. En el Consell Plenari del
9 de maig l’alcalde Narcís Serra explicava, “ la creació de l’Àrea
d’Esports segregant-la de la de Cultura demostra la voluntat municipal de potenciar aquest camp”169.
El canvi en matèria pressupostària es va començar a percebre aquell mateix any, si més no, pel que fa a les inversions. En el
pressupost extraordinari hi van aparèixer 200 milions de pessetes,
“para mejorar las instalaciones deportivas municipales y construir
otras, desde pistas polideportivas hasta un sistema de calefacción
en las Piscinas Picornell de Montjuich”170. En canvi, el capítol de
(165) La Vanguardia, 28 de desembre del 1979
(166) El Mundo Deportivo, 30 de desembre del 1979.
(167) Gaseta Municipal, 10 de juny del 1980. Per Decret de l’alcaldia del 9 de maig
del 1980, es modifica el Decret d’1 de juny del 1979, pel qual la Regidoria adjunta de
Cultura i Esports passa a ser l’Àrea d’Esports.
(168) La Vanguardia, 10 de maig del 1980.
(169) Gaseta Municipal, 30 d’agost del 1980.
(170) La Vanguardia, 22 d’octubre del 1980.
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subvencions només s’havia incrementat en 500.000 pessetes171.
Entre les sol·licituds de subvenció hi havia, per primera vegada,
la de l’Escola d’Iniciació Esportiva del Districte II, a la qual es va
concedir una subvenció de 400.000 pessetes.

Les tensions encara latents a l’Àrea d’Esports van comportar el
cessament de Francesc Segura, que va ser traslladat a l’Estadi de
Montjuïc. Aquest canvi va ser recollit per la premsa i nombroses
entitats van donar suport a Segura. Primer va ser l’Associació de
Veïns de Trinitat Nova, que va sol·licitar al regidor que aclarís els
motius del cessament. “Creemos que el señor Segura ha intentado
poner orden en el desbarajuste de esta Área en interés del deporte popular”172. L’EIE del Districte II es va manifestar en termes
similars, afegint, que el regidor Millet “permite por negligencia
que unas piscinas municipales de verano (Polideportivo Eduardo
Aunós), terminadas hace meses no se encuentren en funcionamiento en plena temporada, sin tener en cuenta que las elevadas
inversiones allí realizadas, de seguirse por este camino, no podrán
rentabilizarse hasta el próximo verano”. Dies després serien diverses entitats del barri del Carmel les que farien arribar un comunicat al diari Tele/eXpress on preguntaven al regidor Millet si “¿Tan
poco le interesa al regidor, y a la coalición que representa, el deporte, que cesa a la única persona que había demostrado un claro
conocimiento del tema?… ¿El cese del señor Segura está motivado por haber mantenido contínuos contactos con las entidades y
haberse interesado por el deporte base, así como el intentar la no
privatización de las instalaciones deportivas municipales?”173. Les
protestes de les entitats no van tenir cap efecte, i després d’un curt
període de temps a l’Estadi, Francesc Segura passà a la Regidoria
de Descentralització i Participació Ciutadana que comandava Jordi Vallverdú; i d’allà va fer el salt al Patronat d’Esports de l’Hos(171) A títol il·lustratiu cal dir que l’any 1979 l’import total de les subvencions va
ser de 4.705.000 pessetes.
(172) Tele/eXpres, 10 de juliol del 1980.
(173) Tele/eXpres, 12 de juliol del 1980.
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pitalet de Llobregat, al capdavant del qual hi havia el regidor del
PSUC Robert González174.
El 16 de juliol l’esport espanyol va assolir el cim del moviment
olímpic a la ciutat de Moscou, en ser elegit president del Comitè Olímpic Internacional Joan Antoni Samaranch i Torelló175, per
majoria absoluta. Aquesta nominació tindria una gran transcendència, ja que Samaranch sempre havia defensat que Barcelona
podia ser seu d’uns Jocs Olímpics, tot i haver-s’hi presentat sense èxit en quatre ocasions: 1924, 1936, 1940 i 1972. Precisament
aquesta última temptativa havia deixat una greu ferida entre els
dirigents esportius catalans, ja que una maniobra del govern de
l’Estat i del Comitè Olímpic Español van fer que fos Madrid176 qui
liderés finalment la candidatura177. L’arribada de Samaranch obria
les portes a la possibilitat que Barcelona presentés novament la
seva candidatura, i a partir d’aquest moment els mitjans de comunicació es van fer ressò d’aquesta possibilitat.
Dos dies després s’iniciaven els Jocs Olímpics de Moscou.
Aquesta competició va estar marcada pel boicot dels Estats Units, i
d’altres potencies olímpiques com ara l’Alemanya Occidental, Japó
o Canadà, per raó de la invasió d’Afganistan per part de l’URSS.
Espanya va participar-hi sota la bandera olímpica. En qualsevol
cas, foren uns bons Jocs per a Espanya, ja que s’hi van assolir els
(174) Robert González seria a partir del 1987 director d’Esports de la Diputació
de Barcelona, quan aquesta Àrea estava presidida pel diputat Frederic Prieto.
(175) Joan Antoni Samaranch i Torelló (1920-2010), va entrar com a membre
del Comitè Olímpic Internacional l’any 1966, i en va ser vicepresident del 1974 al 1978.
Va ocupar la presidència del CIO fins l’any 2001. Samaranch va ser regidor d’esports de
l’Ajuntament de Barcelona del 1955 al 1961; delegat nacional d’Educació Física i Esports
i president del COE del 1967 al 1970; i president de la Diputació de Barcelona del 1973
al 1977.
(176) L’alcalde de Madrid en aquell moment era Carlos Arias Navarro, que del
1973 al 1976 seria el president del Govern espanyol.
(177) Juan Antonio SIMÓN SANJURJO, Els Jocs Olímpics de Franco, una anàlisi
de la candidatura frustrada de Barcelona’72, col·leció “Aula d’Història”, Fundació Barcelona Olímpica, 2013.
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millors resultats fins aquell moment178.
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Les actuacions que podríem catalogar “d’esport per a tothom”
es van limitar a la Cursa de la Mercè. En el programa de les festes
d’aquell any també hi figurava la I Marató Popular de Patins, que
organitzà el club Patín Sport, amb el suport del diari El Periódico i
la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona. En aquesta primera cursa van participar–hi 3.000 persones, i va guanyar–la Josep
Messeguer del club Castalia179.
L’Àrea de Joventut i Esplai, al capdavant de la qual hi havia
Enric Truñó i Lagares –també regidor del Districte VII– va resultar bastant més dinàmica que la Subàrea d’Esports, perquè s’hi va
posar en marxa diversos projectes. El novembre es va organitzar,
per primera vegada, un passeig popular en bicicleta: I Trobada
en Bici. “Se trata de reunir el máximo posible de practicantes en
bici, de todas las edades y condiciones sociales, para brindarles la
inefable ocasión de recorrer las arterias de Barcelona”180. Hi van
participar 5.000 persones que van recórrer 18 quilòmetres, amb
sortida al Parc de la Ciutadella i arribada a Montjuïc. No era la
primera vegada que es feia una prova d’aquest tipus. El 18 de desembre del 1977, s’havia organitzat la diada naturista “A peu i en
bicicleta” que va recórrer el centre de la ciutat. Aquesta iniciativa
es va portar a terme en el marc de la campanya “Fem la ciutat habitable”, que organitzà la Societat Naturista i Vegetariana. Al final
de la marxa es va entregar un manifest al president Tarradellas
en el qual es demanaven més carrils bicis, transports dignes i su(178) Una medalla d’or en Flyng Dutchman (Abascal i Noguer); tres medalles
de plata (Jordi Llopart, marxa atlètica; l’aconseguida per l’equip de hockey herba, i en
piraguïsme K-2 500 metres, Herminio Menéndez i Guillermo del Riego); i dos bronzes
(David López Zubero en natació, 100 metres papallona; i en piraguïsme K-2 100 metres,
Herminio Menéndez i Luis Gregorio Ramos).
(179) Aquesta activitat va deixar de fer-se l’any següent, no obstant això, l’any
1984, va ser recuperada per l’Àrea de Joventut i Esports amb el patrocini de les cerveses
San Miguel: I Cursa popular sobre patins.
(180) El Mundo Deportivo, 21 de novembre del 1980.
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ficients, més espais verds i una ordenació racional del territori181.
Les altres dues iniciatives de l’Àrea de Joventut, i que van tenir
gran acollida, van ser la campanya de promoció de l’esquí escolar,
realitzada amb la col·laboració de la Federació Catalana d’Esports
d’Hivern i diversos clubs; i, per altra banda, els casals d’hivern,
que es van organitzar durant el període de vacances de Nadal als
districtes de Sants-Montjuïc, Les Corts i Sant Martí.
Tornant a l’àmbit estatal, el gener del 1980 es feia públic el nomenament de Ricardo de la Cierva com a ministre de Cultura.
A continuació es produeix el cessament de Benito Castejón i el
nomenament de Jesús Hermida Cebreiro com a director general
d’esports del CSD –primer que tindria categoria de secretari d’Estat–, però no juraria el càrrec fins al mes de maig. L’inici del seu
mandat va estar marcat pels tancaments, a Madrid i Barcelona,
dels estudiants de l’INEF, disconformes amb la Llei General de
la Cultura Física i l’Esport que havia estat aprovada per les Corts
Generals el 25 de març. La Llei 13/1980 deia en el seu article segon
que “La educación física forma parte del sistema educativo, impulsa la práctica deportiva e inspira el deporte para todos”, i que
“los poderes públicos facilitarán la educación física y el deporte,
facilitando los medios para una adecuada utilización del ocio y,
considerando que la cultura física y el deporte se originan y desarrollan en la sociedad, reconoce sus genuinas estructuras, atendiendo preferentemente el deporte para todos, dentro del marco
de una política deportiva general”.
El paper reservat en aquesta Llei als ens locals era difús, però
entre les competències que els assignaven hi havia la de “desarrollar la política físico-deportiva y gestionar, con las correspondientes ayudas, la plena utilización de las instalaciones públicas en su
ámbito territorial”. La Llei, en el seu article sisè, deixava clar el
(181)
1977.

El Mundo Deportivo, 14 de desembre, i La Vanguardia, 20 de desembre del
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paper de l’educació física en l’àmbit escolar: “la educación física
se imparte con carácter obligatorio en los niveles de Educación
Preescolar, Educación General Básica, Bachillerato, Educación
Especial y Formación Profesional”. Malgrat que l’esperit i la lletra
de la nova Llei feien pensar que, pel seu caràcter obligatori, milloraria la situació de l’educació física i l’esport en els centres docents,
la crua realitat és que va continuar abandonada tot i els canvis
ministerials. Finalitzat l’estiu es va nomenar un nou ministre de
Cultura i Benestar: Iñigo Cavero succeïa en el càrrec a Ricardo de
la Cierva. Cap dels dos va demostrar cap sensibilitat per la matèria
de la qual eren responsables durant el temps que van ser al capdavant dels seus ministeris.
A les institucions catalanes també s’hi havien produït canvis.
Portant les regnes de la Diputació de Barcelona, que assumia un
nou rol, hi havia Francesc Martí i Jusmet, nomenat vicepresident
pel president Tarradellas i havia format part de la Comissió de
Cultura, Esports i Turisme. Martí Jusmet ocuparia el càrrec fins
al 1982. La presidència de la nova Comissió de Cultura, Esports
i Turisme seria assumida pel regidor de Barcelona del Districte
XII: César López i Vera182. Aquesta institució, a diferència d’avui
dia, disposava d’una partida pressupostària, a més d’inversió en
equipaments, destinada a subvencionar entitats esportives, a l’organització d’actes esportius i a l’adquisició de material.
La Direcció General d’Esports de la Generalitat de Catalunya
es va crear el mes de maig del 1980, i va ser-ne el primer director
general Josep Lluís Vilaseca i Guasch183, que havia estat directiu
del FC Barcelona en l’etapa de Montal, i que, en aquell moment,
(182) César López Vera (1933-1989) era dibuixant d’historietes (còmics), i va
col·laborar en diverses publicacions com ara Hazañas Bélicas, Hazañas del Oeste, Rufus,
entre d’altres. No va deixar de dibuixar mentre va ocupar càrrecs polítics i firmava els
seus treballs com a César. Va ser alcalde de Martorell entre 1983 i 1987.
(183) Per conèixer en profunditat la gestió de Josep Lluís Vilaseca com a màxim
dirigent de l’esport a la Generalitat de Catalunya és imprescindible llegir la seva autobiografia, Que consti en acta, editada per Josep Lluch (2014).
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formava part de la comissió executiva de la Federació Espanyola
de Futbol i del comitè de disciplina de la UEFA. Vilaseca va ser
conscient, des de l’inici del seu mandat, del greu dèficit d’instal·lacions esportives que hi havia a Catalunya i a la ciutat de Barcelona:
“El Ayuntamiento de Barcelona y el conjunto del Área Metropolitana, por la tremenda concentración demográfica que tienen dentro de Catalunya, y por el déficit de equipamientos deportivos que
padecen, precisan de un trato especial”184. Malgrat la seva vinculació amb l’esport professional, va deixar clar que una de les seves
prioritats seria l’esport escolar. A finals d’agost d’aquell any es van
fer efectius els traspassos de l’Estat a la Generalitat de Catalunya
en matèria de joventut i esports, competències inherents a l’Institut Nacional d’Educació Física de Barcelona; la residència Blume;
les quatre delegacions provincials, que tenien com a competències
la promoció de la cultura física i l’esport, el foment de l’esport escolar, etc.185
Uns mesos més tard, en una entrevista que el periodista Andreu Astruells va fer a Vilaseca, el director general apuntava: “consideramos el deporte escolar muy importante. Se está estudiando.
El Plan contempla la creación de reales horas lectivas en los colegios, para educación física y pedagogía deportiva. Para realizarlo
hay que esperar la llegada de medios económicos y humanos…
Creemos necesario una mayor coordinación, en la que deberían
considerarse también los pareceres de los pedagogos y los padres”.
Quant a l’esport per a tothom, afegia: “creo que es un gran tema a
contemplar y estudiar desde cada municipio, dadas las diferencias
climatológicas, geográficas y sociológicas de los diferentes grupos
humanos”. Malgrat l’aparició de la Llei de la Cultura Física i l’Esport, era evident que no solucionava els problemes esportius que
tenien les Comunitats Autònomes, i per això Vilaseca finalitzava
la seva intervenció afegint, que “estamos trabajando en la elabo(184)
(185)

El Mundo Deportivo, 24 de maig del 1980.
La Vanguardia, 30 d’agost del 1980.
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ración de una Llei de l’esport para Catalunya, que en su día se
someterá al Parlamento”186.

Malgrat que encara sobrevivien les estructures del passat, i
molts dels dirigents i funcionaris de l’antic règim s’aferraven als
seus càrrecs, poc a poc el sistema esportiu s’anava transformant.
Les entitats cíviques, com ja hem vist, reclamaven equipaments
esportius per atendre les demandes del conjunt de la ciutadania
i, d’aquesta manera, introduir l’esport base a les escoles. “La lenta
y dificultosa penetración de la democracia en el tejido social está
comportando significativos cambios en la concepción popular de
temas tan desconsiderados por la presunta intelectualidad establecida pero, sin embargo, tan importantes como el deporte; se
aprecia un debilitamiento general del mal llamado deporte espectáculo (aunque el fútbol en las grandes ciudades resista espléndidamente) para dar paso a una revitalización sin precedentes del
deporte participación, que es en realidad el único que merece la
utilización del nombre”187.
El periodista Manuel Campo Vidal assenyalava des de les
pàgines de la revista Triunfo, en l’article “El declive de la ideología voyeurista”, que els canvis eren lents i dificultosos, especialment per a les institucions democràtiques acabades de néixer. Per
aquest motiu les entitats ciutadanes no van parar de reivindicar i
de cercar noves fórmules per fer front als problemes del dia a dia;
mogudes per l’esperança d’establir un marc de relació i complicitat
amb les institucions públiques, especialment amb l’Ajuntament de
Barcelona.
És en aquest context que, a l’inici del 1980, es comença a gestar a la ciutat un nou model d’associacionisme esportiu, que tindria com a prioritat l’activitat físicoesportiva en edat escolar. El
projecte liderat per l’Escola d’Iniciació Esportiva del Districte II,
(186)
(187)

El Mundo Deportivo, 20 de novembre del 1980.
Triunfo, 1 de desembre del 1980.
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i que neix al barri del Poble Sec, es dona a conèixer poc a poc; en
altres barris i districtes, sorgeixen joves, estudiants i professionals
de l’educació física, als quals se sumen pares d’alumnes, que senten
la necessitat de canviar el seu entorn i comencen a treballar en la
mateixa direcció.
Al Districte X (Sant Martí-Poble Nou), que estava presidit per
una altra militant del PSUC, la regidora Núria Gispert, una dirigent vinculada al moviment popular del barri de Sant Andreu i al
moviment feminista, també s’hi va implementar una EIE seguint
el patró de l’EIE del Poble Sec. La promoció d’aquesta EIE va ser
obra del coordinador d’esports del Districte, Josep Rovira, que
havia conegut el projecte gràcies a Francesc Segura. Les entitats
que recolzaren la iniciativa van ser les AAVV del Poble Nou i La
Verneda, així com les escoles Farigola i Sant Martí de Provençals.
L’experiència pilot es va desenvolupar durant el curs 1980-1981
als poliesportius La Pau, Jaume Cascall, Júpiter (camp de futbol
i pista poliesportiva) i als col·legis públics Farigola, Lope de Vega
i Poble Nou. En el document “Proposta de treball del curs 19801981” s’informa: “com el seu nom indica, l’EIE pretén iniciar a
tots els nens i nenes de set a catorze anys en la pràctica esportiva.
No pretenem, ja que seria molt difícil, que tots els nens de l’Escola
acabin el curs sabent de tots els esports, però sí que en tinguin una
noció….. De totes maneres, tenim un esquema pensat i que intentarem seguir. Els nois i les noies de l’EIE començaran un període
en què el que tindrà més importància serà la gimnàstica. Cal que
per iniciar-nos en qualsevol esport estiguem ben preparats físicament…Després començarem en nocions de bàsquet…voleibol i
handbol”. A finals del 1982, Josep Rovira formaria part de l’equip
de l’Àrea de Joventut i Esports i el projecte passaria a ser comandat per Narcís Recassens. La direcció tècnica de l’EIE requeia en
Mònica Albet, llicenciada en educació física, que formava part del
grup d’atletes del Centre Gimnàstic Barcelonès i entrenava a l’Estadi Serrahima a les ordres de Miguel Ángel Torralba.
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Al Districte VIII (Gràcia) la idea de crear una EIE va partir de
la Comissió d’Esport Escolar, que havia estat impulsada pel coordinador d’esports i cultura J. M. Sadurní. El primer curs (19801981) hi participaren prop de 500 nens i nenes. Aquesta EIE tenia
caràcter poliesportiu i funcionava en horari no lectiu (de 18.00 a
21.00 h) i els dissabtes matí. A diferència de les EIE dels Districtes
II i X, on els aliats naturals eren les associacions de veïns, a Gràcia van ser els centres escolars públics i privats. L’any següent qui
va agafar el relleu del projecte va ser Josep Maria Casasa. L’Àrea
de Cultura i Esports del Districte es va dividir en dos, i Casasa
va ser nomenat coordinador d’esports. “L’absència d’una veritable
preparació esportiva a l’escola durant molts anys, on tot quedava,
i queda encara, reduït a unes suposades hores d’educació física,
ha portat a fatals conseqüències. La majoria d’adults treuen importància a la preparació esportiva dels seus fills; els mestres i els
mateixos governants tampoc no s’ho prenen amb gaire interès. I
això és com el peix que es menja la cua. Fins que no s’iniciï un
pla escolar seriós, ben finançat i organitzat amb professors adequats; fins que unes quantes generacions d’escolars ben preparats
no arribin a fer-se grans i puguin agafar llavors les responsabilitats
en la continuïtat d’aquesta tasca, no s’acabarà amb les deficiències
de tota mena que presenta el nostre esport”188. El curs 1981-1982
l’EIE canviaria la programació, i l’activitat poliesportiva va donar
pas a la creació d’escoles d’iniciació al voleibol, bàsquet, futbol i
atletisme, que feien l’activitat competitiva els dissabtes al matí.
Un cas diferent és el de l’EIE de Les Corts. Les arrels d’aquesta EIE cal buscar-les a l’Escola Poliesportiva de Les Corts, creada
l’any 1977, en la qual es practicava inicialment handbol i bàsquet i
que, dos anys més tard, afegiria el futbol i l’atletisme. Aquest projecte va ser impulsat per un grup de joves. En el grup promotor
hi havia els germans Niubó –Rafel i Martí–, els germans Vinyeta
–Jaume i Josep– i Carles Pueyo. Es dona el cas curiós que Martí
(188) Butlletí Informatiu de l’Escola d’Iniciació Esportiva del Districte VIII (curs
1981-1982).
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Niubó va començar de monitor a l’escola amb només 16 anys. El 3
de juny del 1977 Rafel Niubó i Jaume Vinyeta van enviar una carta
a l’alcalde on manifestaven estar “preocupados por la falta de actividades deportivas de carácter público en nuestra zona, por ello
queremos organizar una Escuela Municipal de Deportes que aglutine a los jóvenes que tengan interés en practicar tal actividad…
solicitamos la cesión de las instalaciones municipales enclavadas
en el barrio de Les Corts, entre las calles Travessera de les Corts
y Marqués de Sentmenat”. A la carta hi adjuntaven un document
on hi figuraven les clàusules de la cessió i pressupost de l’Escola,
en el qual les despeses es cobrien amb les quotes dels alumnes i
el lloguer de les instal·lacions municipals189. Les activitats es feien
al Poliesportiu de Les Corts –avui desaparegut– i al camp de futbol de l’avinguda Joan XXIII. El 6 de juny del 1979, en una carta
adreçada al president de la Junta del Districte XI, Niubó i Vinyeta
l’informaven que “l’Escola Poliesportiva Les Corts sorgeix com a
resultat de l’ampliació de varis esports, de l’àmbit esportiu de l’Escola d’Handbol Les Corts… Aquesta idea va ser recolzada per diverses escoles, sobretot públiques com Durán i Bas, Ausiàs Marc,
Jaume I, Barcelona i d’altres de privades com Ecuador, Europa,
Arpi, etc. així com el suport de l’Associació de Veïns de Les Corts”.
Un mes després, el 18 de juliol, el delegat provincial del CSD,
Francisco Platón, comunicava al president de l’entitat l’aprovació
per part de l’assessoria jurídica del CSD dels estatus de l’Escola
Poliesportiva Les Corts. Poc a poc aquesta entitat aniria afegint a
la seva programació d’altres activitats. La iniciació a l’atletisme es
feia al terreny on havien estat les Cristalleries Planelles. Els carrers
de la pista, les zones de salt i de pes, les marcava Ricard Llorens190,
director de l’Escola de Formació Professional Serra i Bonastre. Els
veïns feia anys que reivindicaven que en aquells terrenys s’hi havia
(189) El projecte tenia en compte situacions familiars especials, amb reduccions
del 50 i 25% en els casos que l’alumne formés part d’una família nombrosa de 1a o 2a
categoria. En casos especials es podia arribar a la gratuïtat.
(190) Anys després, Ricard Llorens arribaria a ser gerent de la UBAE i president
de l’Agrupació Atlètica Catalunya.
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de construir equipaments esportius. Malgrat que aquesta entitat
tenia una estructura diferent a les altres EIE, seguia de molt a prop
l’evolució de les EIE dels districtes II i X, ja que la informació els
arribava a través de Francesc Castellanos,191 periodista del 4-2-4
i militant del PSUC amb qui Niubó i Vinyeta coincidien al bar i
bodega Ciurana del carrer Vallespir.

Per tal de posar en comú i debatre sobre els problemes amb
què es trobava aquest moviment incipient, l’Escola d’Iniciació Esportiva del Districte II i l’Associació de Veïns del Poble Sec van
convocar una reunió al carrer Blai, 34192 amb l’objectiu de constituir una coordinadora d’entitats dedicades a la promoció esportiva. En aquesta primera reunió van participar-hi persones que
més tard entrarien a treballar a l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament
de Barcelona193. La principal motivació de la coordinadora era elaborar un manifest que recollís les idees i objectius del col·lectiu.
La imatge gràfica del manifest fou dissenyada per l’estudi de Pilar
Villuendas i José Ramón Gómez194, que encara ocupava la presidència de l’AAVV del Poble Sec.
Text del manifest “Societat i Esport”:
“Tot el moviment esportiu al nostre país ha estat tradicionalment lligat a experiències i filosofies renovadores i progressistes
relacionades amb el context cultural i social que les envoltava.
Aquest esperit, aquest ric patrimoni associatiu està essent, cada
(191) Francesc Josep Castellanos i Vila va començar la seva carrera periodística a
Mundo Diario, més tard va passar a 4-2-4, i Ràdio Barcelona; anys després assumiria la
gerència del servei d’esports de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet. Va morir
l’any 1992.
(192) En aquest edifici es va construir un col·legi l’any 1889, finalitzada la Guerra
Civil va albergar la Falange Espanyola, i durant la transició les entitats del barri reclamaren a l’Ajuntament que la comprés. Va ser ocupada per l’Associació de Veïns del Poble
Sec i funcionà com un centre cultural. En l’actualitat és la Biblioteca del Poble Sec.
(193) Josep Rovira i Riera i Juli “Almeida” Pernas i López.
(194) Aquesta parella va col·laborar durant els dos primers mandats amb l’Àrea
de Joventut i Esports fent els dissenys dels actes populars i campanyes de promoció.
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cop més, ofegat per una estructura burocratitzada, estratificada i
autoritària que converteix l’activitat física i l’esport en subjecte, subordinat totalment a les institucions i al poder polític dominant,
sense cap afany de renovació i transformació.”
Aquesta necessitat de transformar l’esport i l’activitat física, de
manera que contribueixi veritablement a la millora de la qualitat
de vida, i tenint en compte les limitacions que porta la insegura
i lenta recuperació de les nostres institucions autonòmiques i locals, fa que un grup d’entitats ciutadanes plantegin organitzar-se
per construir un moviment associatiu entorn a l’esport, a l’hora
d’obrir un procés que contribueixi a modificar aquest estat de
coses.
Per això ens hem fixat els següents objectius:
— Aconseguir una pràctica esportiva a l’abast de tothom. Que
tothom pugui accedir segons les seves aptituds i aspiracions a l’activitat física continuada i controlada, entesa com a pràctica formativa, d’esbarjo i d’ús actiu del temps lliure.
— Potenciar l’existència d’entitats i moviments associatius de
base. La gravetat dels dèficits existents i la rigidesa de les actuals
estructures esportives juntament amb l’extensió creixent de la demanda de la pràctica esportiva poden modificar en part l’actual
forma de participació a l’esport. Al costat de les tradicionals societats esportives sorgeixen noves formes de participació no lligades
a les actuals estructures institucionals o federatives que, pensem,
cal reconèixer i potenciar.
— Recuperar, reestructurar i democratitzar el patrimoni públic esportiu existent acabant amb situacions d’abús, de privilegi
i fins i tot de corrupció. Garantir alhora la seva plena utilització i
rendibilització social amb prioritat a l’esport escolar, a la iniciació
i formació esportiva i a l’activitat física per a tothom.
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— Ampliar l’actual equipament esportiu donant prioritat a les
zones més deficitàries i a les instal·lacions més rentables. Pensem
també que cal buscar nous espais no convencionals, compatibles
amb altres usos i capaços d’absorbir, de moment, el greu dèficit
existent.

— Iniciar un ampli debat a tots els nivells amb participació
d’esportistes, animadors, usuaris i professionals de l’esport capaços
de posar em qüestió l’actual concepte d’esport i la seva organització, de definir uns objectius clars i de buscar els canals populars i
institucionals necessaris.
— Conceptuar l’activitat fisicoesportiva com una part integrant de la formació educativa global, per tal d’aconseguir un
desenvolupament total de la personalitat dels infants. En aquesta
línia, normalitzar el que avui és llei: l’obligatorietat de l’Educació
Física a l’escola d’EGB, la qual, a hores d’ara és responsabilitat del
Ministeri d’Educació (Generalitat després del traspàs de competències).
— Analitzar i potenciar noves formes de participació i activitat física de manera no estructurada i lligades quasi sempre a una
millora generalitzada de la qualitat de vida.
— Pressionar pera aconseguir la participació popular i democràtica en la gestió dels centres i instal·lacions esportives públiques, exigint el suport tècnic i econòmic suficient.
Per aconseguir tot això pensem que és necessària una coordinació molt més estreta entre les entitats i moviments esportius
de base, capaç d’establir una relació dialèctica constant amb les
institucions.
Per això proposem la creació d’un instrument de coordinació
(Societat i Esport) que contribueixi a ampliar la consciència de la
necessitat de renovar i estendre la pràctica de l’esport i l’activitat
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física i de millorar les condicions de la seva pràctica i en general la
qualitat de vida per a tothom”.
Tornant a la política esportiva municipal, en el Consell Plenari
del 23 de desembre del 1980 es fixaren els objectius per l’any 1981;
hi figuraven dos punts:
— Constitució del Consell Municipal d’Esports de Barcelona
— Revisió de les formes de cessió de les instal·lacions municipals i instauració d’unes normes complementàries d’abast general
per al règim d’ús d’instal·lacions a fi d’aconseguir una major rendibilitat social en la seva utilització i el control de la gestió per part
dels consells de districte respectius.
El primer diumenge de febrer, i amb la pretensió de denunciar
l’estat d’algunes instal·lacions emblemàtiques de l’àrea de Montjuïc, l’EIE del Districte II organitzaria el I Cros del Districte II.
Al voltant de l’Estadi es van celebrar sis carreres, que anaven des
de la categoria aleví fins a sènior. L’actuació no pretenia només
practicar l’atletisme, sinó també denunciar l’estat lamentable de
l’històric Estadi, i reclamar mesures urgents a les autoritats municipals195. A les dependències de l’Estadi hom s’hi podia trobar
des d’un magatzem amb tarimes, faroles, tanques del RACC i un
cavall, fins a un espai habilitat com a taller mecànic de cotxes, i un
bar lúgubre on anaven a esmorzar els conductors de les autoescoles que feien els exàmens de conduir a Montjuïc.
La nit del 31 de gener del 1981 forma part de la història esportiva de la ciutat ja que, en el decurs del sopar anual del periòdic
El Mundo Deportivo en què es premiaven els millors esportistes
espanyols de l’any, i en presència del convidat Joan Antoni Samaranch, l’alcalde de Barcelona, Narcís Serra, feia públic que la ciutat
es postulava com a candidata per ser seu dels Jocs Olímpics del
(195)

El Mundo Deportivo i La Vangurdia, 1 de febrer del 1981.
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1992. L’any 1992 estava carregat de simbolisme ja que es commemorava el 500 aniversari del descobriment d’Amèrica. Samaranch,
que ja havia manifestat mesos abans la conveniència que Barcelona assumís el repte d’optar a celebrar els Jocs196, va aprofitar l’ocasió per donar la insígnia del CIO que portava a la solapa a Narcís
Serra197.

A l’abril198es produïa el relleu al capdavant de l’Àrea d’Esports;
Xavier Millet feia efectiva la seva dimissió i en el seu lloc entrava
Sebastià Millans i Rosich, també de CiU, el qual havia estat secretari general del CN Barcelona199. El discurs de Millans, com no
podia ser d’una altra manera, fou continuista, malgrat que després
no es concretaren les actuacions. Va dir que s’havia de promocionar “al màxim” l’esport ciutadà, i en igual mesura l’esport escolar,
donant preponderància al valor pedagògic de l’esport” per damunt
de l’agonística”200.
El 28 de maig un grup de persones creen una comissió gestora
per tal que l’ICEE es converteixi en el Consell de l’Esport Escolar
de Barcelona, i es dona d’alta al registre d’associacions esportives
de la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
La seu del CEEB s’instal·larà al carrer Muntaner, 187 bis 1er-1ª.
Dos dies després l’alcalde Narcís Serra demanava al rei Joan
Carles I, en el marc del Dia de les Forces Armades, el seu suport
per a l’organització dels Jocs Olímpics de 1992. “Los grandes acontecimientos, sean del carácter que sean, pueden actuar como estímulo para dotar de calendario a las acciones que serían necesarias
en cualquier caso. Por esta razón hemos pensado en la candidatu(196) El Mundo Deportivo, 6 d’octubre del 1980.
(197) El Mundo Deportivo, 1 de febrer del 1981.
(198) La Vanguardia, 29 d’abril del 1981.
(199) Sebastià Millans i Rosich (1927-2014) posteriorment ocuparia la presidència del CN Barcelona (1995-2014).
(200) El Mundo Deportivo, 3 de maig del 1981.
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ra de Barcelona como sede de los Juegos Olímpicos de 1992. Aunque esta fecha parezca lejana en el tiempo, ha de ser un factor que
favorezca de forma decisiva nuestra voluntad de vertebrar la ordenación de un espacio, incluso más amplio y realista que el de la
actual corporación metropolitana, y de dotarlo de las infraestructuras que necesita para ser una plataforma potente de actividad al
servicio de Cataluña y España (…) Barcelona ha cuidado siempre
su amplia proyección internacional. Esta ciudad, que ya hace más
de dieciocho siglos tenía ciudadanos que alcanzaban los laureles
olímpicos201, estuvo a punto de organizar en este siglo unos juegos
olímpicos y merece que entre todos hagamos lo imposible para
conseguirlo en la primera fecha aún no decidida. Yo os pido, señor, autorización para iniciar la competición que supone ofrecer
esta candidatura y os ruego vuestro alto patrocinio y apoyo en la
empresa”202.
L’aprovació per unanimitat de la proposta de presentar la candidatura al Comitè Olímpic Internacional arribaria en ocasió del
Ple Municipal del 30 de juny. Narcís Serra assenyalà en la seva
intervenció: “Tenemos una ocasión histórica para nuestro país.
Superado el crecimiento desordenado de los años sesenta, llega el
momento de la reflexión. Los Juegos Olímpicos deben ayudarnos
a mejorar la calidad de vida y diseñar una política adecuada para
nuestra juventud”203. En el mateix sentit, Enric Truñó, intervingué
en nom del Grup Socialista argumentant que “l’Olimpíada ha de
servir per donar un gran pas endavant, tant en l’aspecte del disseny i de la infraestructura urbana, com en el de les instal·lacions
esportives a les escoles i als diversos barris perquè és fonamental
estendre, entre el nostre jovent i entre els ciutadans, la pràctica
esportiva com una activitat de competició i lleure, contribuint així
a humanitzar la nostra ciutat”.
(201) Lucius Minicius Natalis Quadronius Verus, vencedor en la prova de quadrigues a l’Olímpiada de l’any 129 d.C.
(202) El Mundo Deportivo, 31 de maig del 1981.
(203) El Mundo Deportivo, 1 de juliol del 1981.
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Transcorreguts els primers 100 dies del regidor Sebastià Millans, les instal·lacions esportives continuaven essent un problema, ja que la majoria d’elles, cedides a clubs o federacions, tenien
el contracte de cessió temporal caducat i només algunes el tenien
en vigor. Per aquest motiu s’havia de reglamentar. Al marge del
programa municipal adreçat a les EIE, només es va posar en marxa el I Stage Esportiu de Sant Llorenç de Morunys, que va tenir
lloc del 21 de juny al 9 de setembre; i al qual participaren 1.100
alumnes de 9 a 14 anys, en quinze torns d’una setmana. Entre les
activitats programades hi havia: equitació; tennis taula; natació;
iniciació a l’excursionisme i muntanyisme; visites culturals a museus; nocions de primers auxilis, etc. a més de l’estudi del romànic
de la zona.
Del 22 de juny al 31 de juliol, les àrees de Joventut i Ensenyament organitzaren conjuntament els I Jocs d’Estiu en els quals van
participar-hi 500 esportistes de 15 a 18 anys. A través d’aquests
Jocs, que van comptar amb la col·laboració del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona i el Consell de la Joventut de Barcelona,
es pretenia “dar una oportunidad a aquellos jóvenes que quieren
practicar el deporte en su tiempo libre y que normalmente no tienen acceso a estas competiciones”204. En aquests Jocs es van organitzar competicions de bàsquet, handbol, futbol sala i voleibol; els
equips es podien formar amb joves de centres escolars, associacions de veïns, entitats juvenils o grups d’amics.
Aquell any va tenir especial rellevància la participació de Josep
Lluís Vilaseca a la Comissió de Política Cultural del Parlament de
Catalunya. L’acte va servir, a més, per presentar el seu nou equip,
que estava integrat per Joan Garcia i Domingo, Jaume Rosell,
Jaume Bellavista, Martí Gómez i Fidel Sust. El principal objectiu
de la Direcció General d’Esports de la Generalitat de Catalunya
era tenir a punt la Llei de l’Esport abans d’un any205. En la seva
(204)
(205)

La Vanguardia, 10 de juny del 1981.
La Llei de l’Esport de la Generalitat de Catalunya s’aprovaria l’any 1988.
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intervenció Vilaseca no es va oblidar d’esmentar l’esport en edat
escolar: “Familia y escuelas son básicas en la primera etapa de la
vida. La familia debe recibir información sobre la importancia de
la educación física; la escuela, en EGB, BUP, COU y FP, debe dar
respuesta a la necesidad de la educación física y deportiva en edad
escolar… Las escuelas deportivas son un peldaño esencial del futuro, y complemento de la anterior en horario extraescolar. Habrá
de tres tipos: la de iniciación general, las deportivas de modalidades específicas y las mixtas”206.
Si bé el concepte “esport per a tothom” anava arrelant, no es
podia dir el mateix de l’esport recreatiu, un concepte gairebé desconegut al nostre país fins aquell moment. Per això va tenir una
repercussió especial l’organització del I Stage Alternatiu Europeu,
per part de l’INEF, a Esplugues de Llobregat. L’estada va tenir lloc
del 6 al 16 de juliol, i hi participaren 40 ponents de 30 països europeus. La presidenta del comitè organitzador era Marta Ferrusola, i
Josep Lluís Vilaseca i Jaime López Amor figuraven com a vicepresidents. La directora de l’estada va ser Núria Puig i Barata; i entre
els ponents hi havia André Van Lierde, director de projectes del
Consell d’Europa i promotor de la idea. “Este nuevo modelo tuvo
una gran aceptación, debido en parte a que respondía a la necesidad, que defendían las fuerzas progresistas que habían llegado
al poder, de ofrecer un modelo de práctica deportiva alternativo
al deporte tradicional relacionado con una concepción totalitaria
de la sociedad”207. El model que es presentava no cercava tant la
millora de les condicions físiques dels practicants, sense menystenir-ho, com descobrir el plaer del joc. Es posava especial èmfasi en
evitar la pressió que suporta l’excel·lència esportiva i es destacava
especialment el contacte entre els companys de joc. El programa
docent de l’estada incloïa, a més de sessions teòriques, activitats
pràctiques entre les quals hi havia: jocs populars dels països eu(206) El Mundo Deportivo, 13 de juny del 1981.
(207) Manel PÉREZ, “El deporte en tiempo libre”, revista Apunts, juny 1986.
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ropeus presents, curses d’orientació al bosc, jocs d’aigua i representacions de teatre i dansa. Alguns dels tècnics que treballaven a
l’EIE del Districte II i membres de la coordinadora Esport i Societat van assistir a les jornades i van prendre bona nota de les activitats especialment adreçades als joves. A partir d’aquest moment
André Van Lierde seria un referent per a aquest nou moviment
que estava prenent cos a la ciutat de Barcelona.

Després de l’estiu es va presentar el llibre L’esport base a
Catalunya, al saló d’actes de l’Associació de la Premsa de Barcelona. En aquest llibre hi van participar Joan Josep Artells, economista i autor del llibre Barça, Barça, Barça; Núria Puig, professora
de sociologia de l’INEF; Lluís Millet, arquitecte; Francesc Segura;
Manuel Campo i Vidal, periodista i sociòleg; Martí Perarnau, periodista i atleta olímpic; Manuel Vázquez Montalbán, escriptor i
periodista, autor del llibre Política y deporte, que va escriure amb
el pseudònim de Luis Dávila; en el grup d’entrevistadors hi havia
Francesc Castellanos. El llibre, dividit en dues parts, amb articles i
entrevistes, recollia el que havia estat l’esport fins aquell moment,
i alhora presentava noves línies de futur. Entre les persones entrevistades hi havia Marta Ferrusola, responsable de la comissió
d’esports de CDC; Josep Maria Riera, responsable de la comissió
d’esports del Comitè Central del PSUC; l’exesportista Joan Sabater,
membre de la comissió d’esports de UCD; Francesc Subirà responsable de l’àrea d’esports d’ERC; Salvador Coromina com a cap
de la comissió esportiva del PSC (PSC-PSOE); i finalment Josep
Lluís Vilaseca, director d’esports de la Generalitat de Catalunya. El
llibre deixava palesa les mancances esportives de l’Administració:
“Cal una política esportiva des de l’Administració, que tingui en
compte les necessitats socials, que consideri els desequilibris de
serveis a les ciutats i la desigualtat de possibilitats dels ciutadans,
que garanteixi l’accés a l’equipament municipal per a tots, basada
en uns principis d’interès públic i que respecti el moviment esportiu com a autònom i pluralista. L’Administració a Catalunya té ara
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un problema doble: ha de planificar de nou, cosa fàcil si no fos per
la misèria dels pressupostos, i a més s’ha d’ocupar del patrimoni
actual –gestió, ús, conservació, etcètera– amb una nova manera
de fer les coses. Caldria, al capdavall, fer una nova síntesi de difícil equilibri, fer les coses canviant-les, sense oblidar la necessitat
de donar suport econòmic i polític al desenvolupament d’aquest
valuós patrimoni esportiu de Catalunya que representen els clubs
esportius populars i totes les entitats que treballen a favor de l’esport de base”208.
El mes de juliol la tinència d’alcaldia de Reorganització i Reforma Administrativa procedeix a suprimir diversos òrgans. Pel
que fa als esports, se suprimeix el Servei d’instal·lacions esportives
que es transfereix a la Unitat Operativa d’Esports; així com també
l’Oficina de l’Àrea d’Esports209.

(208) Francesc SEGURA, ,”L’administració no entén l’esport de base”, a L’esport
base a Catalunya, editorial Ketres, 1981.
(209) Gaseta Municipal, 10 de setembre del 1981.
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3.2. L’Àrea de Joventut i Esports (1981-1983).
La ruptura del Pacte del Progrés es va escenificar l’octubre del
1981. La firma de l’acord econòmic signat entre l’Ajuntament de
Barcelona i el Govern central provocà que CiU i ERC abandonessin el govern municipal. En la nova reestructuració organitzativa
l’Àrea d’Esports es va afegir a la de Joventut i va ser dirigida pel
regidor Enric Truñó i Lagares, quedant adscrita a la tinència d’alcaldia d’Empreses i Serveis Personal que presidia Mercè Sala210.
Aquest canvi motivà el cessament de Josep Toldrà i Josep Maria
Asensio; el retorn de Francesc Segura com a director d’esports; i el
nomenament de Miquel Lumbierres i Méndez com a coordinador
de serveis de l’Àrea de Joventut i Esports211.
Un dels primers actes oficials del nou equip directiu de l’Àrea
de Joventut i Esports, que estava carregat de simbolisme, va ser
la celebració del Dia de l’Olimpisme al mateix Palau de la Generalitat, el dia 17 d’octubre del 1981. Aquest acte, presidit pel president Jordi Pujol i que comptà amb la presència de l’alcalde de
Barcelona Narcís Serra i de diversos esportistes olímpics, pretenia
mostrar el compromís de la Generalitat amb el projecte de candidatura de Barcelona’92. En l’acte el president Pujol entregà a Serra
una arca que contenia terra de les 38 comarques de Catalunya.
(210)
(211)

Gaseta Municipal, 30 d’octubre del 1981.
Gaseta Municipal, 20 de març del 1982.
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L’endemà, a les instal·lacions del CN Montjuïc s’hi va plantar un
arbre provinent d’Olímpia (Grècia) –cedit per Samaranch– i es va
inaugurar un petit monument dedicat a Lucius Minicius Natalis,
primer campió olímpic “barceloní” a la cursa de quadrigues de
l’any 129 dC. i que va esdevenir un dels actius de la candidatura
de Barcelona’92212.
El mes de novembre s’afegirien a l’equip de treball la professora de l’INEF Núria Puig –durant un breu període de temps–
i Juli “Almeida”213 Pernas, que va entrar-hi amb l’encàrrec de fer
“un estudi sobre l’estructuració i organització del Departament de
Promoció Esportiva dels Serveis d’Esports, amb facultats informatives i de coordinació, sota la dependència del director de Serveis d’Esports”. A principis del 1982, s’afegiria a l’equip, per fer-se
càrrec de l’àrea de les instal·lacions esportives, Joaquim Lahosa,
el qual fins aquell moment havia ocupat el càrrec de coordinador
d’esports del Districte XII. Poc després s’hi sumava Josep Rovira,
coordinador d’esports del Districte X. Una mica abans de la incorporació de Lahosa s’havia creat el Servei de Conservació d’Edificis
i Instal·lacions Esportives, responsable de la conservació i manteniment de tots els edificis i instal·lacions municipals destinats a
fins esportius214.
En posar-se en marxa el nou equip, es va fer una valoració
de la situació que s’heretava i es va elaborar un programa per als
primers 100 dies. En aquest programa ja es detallaven quines serien algunes de les línies d’actuació que regirien fins al final del
mandat: dotar-se d’una estructura organitzativa adequada a les
necessitats; crear el Consell Municipal d’Esports; revisar les condicions de les cessions i elaborar un nou reglament d’utilització
(212) El Mundo Deportivo, 16 i 18 d’octubre, i La Vanguardia, 20 d’octubre del
1981.
(213) Sobrenom que li va posar Juanjo Ferreiro i Suárez a mitjans de la década
dels 1970, i que correspon al comandant de la Revolució Cubana Juan Almeida.
(214) Gaseta Municipal, 10, 20 i 30 de gener del 1982.

— 102 —

3ªMaq_Societatconfotos -corregido17.indd 102

15/1/19 15:58

Societat i Esport

de les instal·lacions esportives municipals; disposar d’una nova
política de subvencions i convenis; fomentar i potenciar un marc
de relació i coordinació estable amb els districtes; i quant a les
polítiques de promoció esportiva, centrar-les en la col·laboració
amb el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona; les EIE, els actes
populars, l’esport de lleure i vacances, l’equí escolar, la recuperació
del medi natural per a la pràctica esportiva i establir un espai d’entesa i col·laboració amb federacions i clubs.

El mes de desembre l’Enric Truñó va ser entrevistat per El
Mundo Deportivo215 i deixava clar que l’Estadi de Montjuïc quedava supeditat a la concessió a la ciutat dels Jocs Olímpics, però,
en canvi, estava convençut que es construiria un velòdrom ja que
veia factible que la Unió Ciclista Internacional, presidida per Luis
Puig, concedís el Mundial de Ciclisme del 1984 a Barcelona. En
aquesta entrevista tornà a insistir en la importància de crear un
òrgan de participació, el Consell Municipal d’Esports, amb la funció d’assessorar i fer propostes d’actuació en matèria esportiva.
Manifestà, també, el seu compromís de “mantenir una excel·lent
relació de treball amb Josep Lluís Vilaseca, perquè aquesta col·laboració és molt necessària per a l’esport de Barcelona”.
Al marge del Mundial de Futbol i de l’inici de la candidatura olímpica216, l’any 1982 va comportar canvis profunds en matèria d’esports a l’Ajuntament de Barcelona. L’informe de criteris
de política esportiva municipal va ser presentat per Enric Truñó
en el Ple Municipal celebrat el 9 de març. En la seva intervenció
va recordar que les competències esportives en l’àmbit municipal
se circumscrivien per llei, d’una banda a la construcció, manteniment i gestió de les instal·lacions esportives i les reserves de sòl; i,
de l’altra, a la promoció i iniciació de la pràctica esportiva a l’abast
de tothom. Truñó assumia la direcció dels serveis esportius amb
(215) El Mundo Deportivo, 6 de desembre del 1981.
(216) Durant el Campionat del Món de futbol es va distribuir el llibre Barcelona
pretén els Jocs Olímpics de 1992.
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la intenció de: en primer lloc, continuar tot allò que estigués ben
enfocat; en segon lloc, accelerar el ritme de treball ateses les expectatives ciutadanes despertades en aquest camp; en tercer lloc,
no inventar res sinó portar a terme les promeses electorals i els
compromisos fixats en els programes d’actuació municipal aprovats; en quart lloc, engrescar el personal en els projectes de l’Àrea
cohesionant al màxim l’equip de direcció i l’equip de 167 treballadors. Va cloure la intervenció agraint la dedicació extraordinària
d’aquests treballadors217.
Com ja s’ha esmentat, l’equip d’Esports de l’Ajuntament procedí a dotar-se d’una nova estructura directiva, que buscava la
desconcentració funcional de les contractacions canalitzant-les a
través del Negociat d’Esports, el qual depenia de la Unitat Operativa218; alhora, va impulsar la creació del Consell Municipal d’Esports219; va establir mecanismes de coordinació i col·laboració amb
els districtes; va crear un nou programa de promoció esportiva; va
editar la Guia de l’Esport a Barcelona’82, en la qual s’incloïen, a
més de les instal·lacions esportives, espais no convencionals i el
llistat de clubs i federacions220; va encarregar un estudi a un equip
d’experts221 de la Facultat de Ciències Econòmiques de la UAB per
tal d’establir criteris de gestió racional i control de la despesa en les
instal·lacions esportives municipals222; i, com a resultat d’aquest
(217) Gaseta Municipal, 30 de maig del 1982.
(218) Gaseta Municipal, 30 de març del 1982.
(219) El Consell Municipal d’Esports fou creat per Decret d’Alcaldia el 29 de
desembre del 1982. Gaseta Municipal, 10 de gener del 1983. La composició del Consell
va ser modificada posteriorment, primer pel Decret d’Alcaldia del 21 d’octubre del 1983,
i després, per un altre datat el 25 d’abril del 1990.
(220) La investigació i documentació va anar a càrrec de l’equip Dols, Millet,
Páez, Arquitectes Associats, i els seus col·laboradors Casanova, Arboix, Múgica i Ricart.
El disseny gràfic va ser de Pilar Villuendas i Josep Ramón Gómez.
(221) Antoni Lladó Gomà-Camps i Joan Turró Vicens.
(222) Aquest treball es veuria reflectit en el llibre Com controlar la gestió a les instal·lacions esportives municipals, de la col·leció “Esport a l’Abast”, editat editat l’any 1984.
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treball, s’aprovà el Reglament d’ús i gestió de les instal·lacions esportives municipals223.

El Reglament d’instal·lacions esportives era molt important,
ja que pretenia posar ordre en la gestió dels equipaments municipals, tant els de gestió directa com els de gestió cedida, però
sobretot perquè determinava per primera vegada els organismes
de seguiment de la utilització, gestió i conservació de les instal·lacions: l’Àrea d’Esports i els consells municipals dels districtes, on
hi estava garantida la participació de representants de les escoles i
entitats usuàries. En l’elaboració d’aquest Reglament hi havien intervingut els equips tècnics del PSUC, PSC i CiU, i s’havia debatut
amb l’Assessoria Jurídica i els consells de districte. Com assenyala
Enric Truñó al seu llibre La ciutat de les anelles: “la filosofia del
reglament es fonamenta bàsicament en la llarga i sòlida tradició
associativa de l’esport barceloní. L’esperit d’aquesta normativa és,
doncs, facilitar la cessió de la gestió de les instal·lacions a les entitats esportives de la ciutat, a tot arreu on el teixit associatiu de
l’esport sigui present i tingui prou força organitzativa i prou implantació social”.
Era obvi que, per fer front a l’ambiciós programa de treball,
calia incrementar els recursos humans de l’Àrea de Joventut i
Esports, per aquest motiu a partir del 1982 es van incorporar a
aquesta Àrea per desenvolupar–hi tasques tècniques el grup de
monitors de natació, contractats per l’Ajuntament de Barcelona,
i que treballaven a les piscines municipals de Can Caralleu i La
Guineueta. Com va fer notar Truñó en la seva intervenció en el
Plenari del mes de març, “es volia reestructurar la plantilla intentant rendibilitzar–la per a afrontar l’obertura de noves instal·lacions sense haver d’incremantar el personal”. El primer en arribar
al Servei de Promoció Esportiva fou Joan Carles Burriel224. Per tal
(223) Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona, 9 de març del 1982. El Reglament anterior datava del 1968. Gaseta Municipal, 20 de setembre del 1982.
(224) Posteriorment J.C. Burriel passaria a formar part de la plantilla de professors de l’INEFC i arribaria a ser el director general de la institució.
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de donar suport en l’organització d’actes esportius, també es va
contractar Daniel Garcia, que s’encarregaria dels actes populars,
i Jaume Tomàs, que tindria cura dels actes organitzats per clubs
i federacions, però que demanaven la col·laboració de l’Administració municipal225. Al capdavant de la secretaria de la Direcció
d’Esports hi havia Joan Illa226, que també havia estat monitor de
natació a la piscina de la Guineueta.
Quant a les polítiques de promoció esportiva i l’esport escolar, des d’un principi es va establir una aliança amb el Consell de
l’Esport Escolar de Barcelona, però principalment amb les Escoles d’Iniciació Esportiva. Amb el CEEB es va materialitzar un
acord que fou aprovat pel Consell Plenari el 26 de febrer, pel qual
l’Ajuntament de Barcelona donava veu al CEEB en el Consell
Municipal d’Esports, i considerava el CEEB l’entitat adient per
al tractament i l’estudi dels temes relacionats amb l’esport escolar. El CEEB, per la seva banda, incorporava dos representants
de l’Ajuntament de Barcelona a la seva junta227; i es comprometia a facilitar el pla de treball, pressupost i memòria de l’entitat.
Aquest acord tenia una filosofia de fons: respectar les iniciatives
cíviques i concertar amb elles el desenvolupament de les polítiques públiques sectorials. S’arribà a aquest tipus d’acord en
el mateix moment en què a tots els municipis i comarques de
Catalunya es creaven els consells comarcals d’esports, presidits
pel regidor d’esports del municipi o del cap de comarca. A Barcelona es va respectar l’autonomia del Consell de l’Esport Escolar de
Barcelona.
El tracte que van rebre les EIE va ser diferent. Amb l’objectiu d’homogeneïtzar criteris, a principis del 1982 s’impulsà des de
(225) Daniel Garcia, més tard, seria el gerent de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament
de Sant Boi; Jaume Tomàs ocuparía la gerència del Districte IX Nou Barris, sota la direcció política de Juan José Ferreiro.
(226) Joan Illa, l’any 1988, passaria a formar part de la plantilla de Barcelona
Promoció Instal·lacions Olímpiques S.A. com a encarregat del Palau d’Esports.
(227) El regidor d’esports, Enric Truñó, n’era membre nat, l’altre representant fou
Juli “Almeida”.
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l’Àrea de Joventut i Esports una jornada de treball i una taula de
coordinació amb les EIE. També es va aprovar la celebració d’un
acte de caràcter popular en el qual hi participessin les EIE: la Festa del Joc i l’Esport. La primera edició de la Festa es va celebrar
el 5 de juny al Parc de la Ciutadella comptant amb la col·laboració de l’Obra Social de la Caixa de Barcelona. “La presencia en la
Festa de les Escoles d’Iniciació Esportiva culmina toda una serie
de actividades, en desarrollo creciente presididas por el propósito
de iniciar a niños y niñas en la práctica del deporte no competitivo, desde la perspectiva del fomento de la sociabilidad y, en
todo caso, como un complemento educativo de las escuelas”228. Al
passeig dels Til·lers, i a les àrees limítrofes, s’hi van desenvolupar
les activitats esportives i recreatives i hi van participar milers de
nens i nenes. La Festa es va organitzar al Parc de la Ciutadella de
manera ininterrompuda fins al 1996229. La presència de les EIE als
barris de la ciutat va servir per difondre i publicitar millor els actes
esportius populars que organitzava l’Àrea de Joventut i Esports.

Des de l’inici, es va prestar especial atenció a les manifestacions esportives al carrer. Es va evidenciar que per tal de garantir
l’èxit organitzatiu calia, d’una banda, coordinar-se amb altres departaments i serveis municipals, principalment amb la Guardia
Urbana, Via Pública i Tallers Municipals, i, de l’altra, mantenir una
relació professional fluida i estreta amb els partners que patrocinaven els actes populars, com ara, la Cursa de La Mercè, la Festa de
la Bicicleta, i una mica més tard la Cursa de Patins. Aquesta línia
de treball es va mantenir i aprofundir amb els anys, i es va arribar a tenir una relació estreta amb persones com Miquel Tarragó,
de Tallers Municipals o Antonio Clariana, de Via Pública; i amb
els interlocutors de La Caixa, Pere Capella i Josep Lluís Moreno;
Vicenç Casals, de Coca-Cola, i Xavier de Boves, de San Miguel.
(228) La Vanguardia, 3 de juny del 1982.
(229) A partir del 1997 la Festa es va traslladar a Can Dragó, organitzada per la
UBAE (Unió Barcelonina d’Associacions Esportives).
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La Festa de la Bicicleta, a partir del 1982, va adquirir un caràcter més lúdic, si bé era habitual veure-hi tanmateix grups i entitats que reivindicaven obertament la creació de carrils bici, o
defensaven la bicicleta com a model de transport més econòmic i
menys contaminant. L’edició L’edició del 1982 es va celebrar el 23
de maig, i comptaria amb l’adhesió d’un bon nombre de famosos
entre els quals, Enric Majó, Terenci Moix, Mari Sampere, Marina
Rosell, Pere Tàpies i Christina Lem. Dos dies abans de la Festa,
altres figures com Núria Feliu, Pi de la Serra, Carles Reixach, Rudi
Ventura i Ramón Muntaner, la promocionaren al Parc de la Ciutadella, enfilats en un tàndem de dotze places, que havia fabricat
i dissenyat Francisco Martínez Garcia “Sisquillo”230. L’itinerari del
recorregut festiu era d’aproximadament 21 kilòmetres, amb sortida del Parc de la Ciutadella i arribada a la platja de la Mar Bella;
a la qual es podia accedir després de travessar un pas a nivell i les
vies del tren. La principal novetat fou l’organització de concentracions prèvies en diversos punts de la ciutat, per finalment convergir totes elles a la sortida. A la Festa hi participaren diversos grups
d’animació com ara Els Garrigots, els Grallers de Gràcia i Drac.
També s’hi va celebrar una exhibició de bicitrial. Aquest esport
havia estat creat per Pere Pi, un pilot que tenia al seu palmarès sis
títols nacionals de motocròs, i un de velocitat i trial. En aquesta
exhibició va participar-hi el seu fill, Ot Pi, que més tard guanyaria
20 títols mundials en aquesta especialitat.
El mateix any 1982 es va posar en marxa, per primera vegada, un programa esportiu de vacances d’estiu, “L’esport d’estiu a
Barcelona”, en el qual les EIE van tenir-hi un paper destacat com
a organitzadores dels “casals esportius”. Els principis filosòfics del
programa eren:
1. Recollir i donar coherència a totes les iniciatives ciutadanes: els protagonistes són els mateixos ciutadans.
(230) Aquest tàndem ja havia participat a la primera trobada en bici de l’any 1980.
En l’actualitat es troba exposat al Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch.
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2. Generar noves iniciatives: en districtes on no n’hi ha; per
a grups específics i introduint noves pràctiques.

3. Potenciar la imatge d’un esport propi del comportament
dels ciutadans de Barcelona: l’esport és un fet cultural i sovint es
barreja amb altres activitats recreatives (titelles, teatre, música,
cine, etc.).
4. Potenciar el descobriment de la ciutat com a equipament
de la pràctica esportiva.
A propòsit de la campanya d’estiu, Enric Truñó va assenyalar
que: “las actividades que organizaremos serán deportivas, recreativas y culturales, y podrán participar ciudadanos de todas las edades. Es algo que se lleva a la práctica en varias ciudades europeas,
y queremos que en Barcelona sea una forma más de participación
ciudadana”231. Fins al 1992 l’oferta d’estiu se centrava en els casals
esportius i els cursos de natació; més tard, s’hi afegirien cursos de
tennis; i amb la recuperació de les platges i front marítim, cursos
d’esports nàutics, i els casals de platja. En concret, l’oferta de l’estiu
del 1982 es va centrar en:
— Els centres polivalents, distribuïts en cinc grans àrees:
Montjuïc, Poble Nou, Can Caralleu, Nou Barris i Vall d’Hebron.
Aquests centres estaven oberts a nens i nenes de 6 a 14 anys; i les
activitats s’hi van dur a terme la primera i segona quinzena de
juliol, i la primera quinzena de setembre. En el marc del curs poliesportiu es practicava, tennis, voleibol, tir amb arc, vela, beisbol,
piragüisme, bàdminton, excursionisme, bitlles i bicitrial.
— II Jocs d’Estiu, una competició adreçada a joves de 15 a 18
anys –futbol, futbol sala, bàsquet i tennis taula–, que es va disputar entre el 21 de juny i el 30 de juliol, organitzada per l’Àrea de
Joventut i Esports i el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona.
(231)

El Mundo Deportivo, 26 de maig del 1982.
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— Als casals de jubilats es va desenvolupar una experiència
esportiva pilot.
— Es van incorporar activitats esportives a les cases de colònies i casals de joves; per dur-les a terme els responsables dels casals van assistir a un curs d’esport recreatiu232.
Per homogeneïtzar i aixecar el nivell tècnic dels monitors i
coordinadors de grup de les activitats d’estiu, es va organitzar el
I Curs d’Esport Recreatiu. El programa del curs incloïa sessions
teòriques, pràctiques i en grup. El cos docent estava format per
personal de l’Ajuntament, INEF i alguns tècnics que havien participat en el I Stage Alternatiu Europeu233. A partir del 1993, finalitzats els Jocs Olímpics, les activitats d’estiu van ser objecte d’una
transformació important, i passarien a dir-se “Campus Olímpia”234.
El 6 de juliol se signà un conveni, de caràcter bianual (19821983), entre la Direcció General de l’Esport de la Generalitat i
l’Ajuntament de Barcelona, pel qual la Generalitat aportava 500
milions de pessetes (250 milions per any) per a la construcció
d’equipaments esportius. En l’article 5è del conveni s’especificava
la tipologia d’aquests equipaments: complexos poliesportius, pavellons coberts, piscines cobertes i instal·lacions esportives. Segons l’alcalde Serra: “Se trata de un hecho histórico. Es la primera
vez que la Generalitat firma un convenio con el Ayuntamiento.
Hasta hoy, los habíamos tenido que firmar con el Consell Superior
d’Esports”235. L’Ajuntament de Barcelona també havia sol·licitat a
la Diputació de Barcelona una subvenció de 79 milions de pesse(232) Aquest programa estava sota la responsabilitat del Servei de Joventut.
(233) Aquest curs també s’impartiria els anys 1983 i 1984.
(234) L’estiu del 1991 ja s’havien posat en marxa uns cursos d’iniciació als esports
olímpics amb aquest mateix nom. La nova campanya incrementà la franja horària, va
incloure el servei de menjador, i es donava la possibilitat d’aprendre esports específics, ja
que s’utilitzaven les instal·lacions dels Jocs Olímpics.
(235) El Mundo Deportivo, 8 de juliol del 1982.
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tes “per a la realització de les construccions municipals esportives
incloses i finançades parcialment en el Pressupost d’Inversions del
1982”236.

La presència de l’Ajuntament de Barcelona al Mundial de Futbol havia quedat reflectida en el Decret d’Alcaldia del 20 de gener
del 1982. El regidor de Joventut i Esports, Enric Truñó, formava
part del Comitè Organitzador. Al voltant del Mundial, i amb el suport dels consells de districte, es van posar en marxa dos esdeveniments singulars en els quals hi participaren activament les EIE:
el torneig de Barcelona de seleccions juvenils de barri de futbol y
el torneig de futbol al carrer.
Al campionat de seleccions juvenils hi participaren 32 equips
i va tenir lloc els mesos de juny i juliol, sota la supervisió de la
Federació Catalana de Futbol i el patrocini de Meyba. La final es
va celebrar al camp de futbol de la Fabra i Coats237. El campió fou
l’equip del barri de Vilapiscina, que guanyà la final al del Poble
Nou a la tanda de penals, després de finalitzar el partit amb empat
(2-2). L’alcalde Narcís Serra acudí a la final i va dir que el torneig
havia de tenir continuïtat en el futur.
El torneig de “futbol al carrer” es disputà en uns carrers i places
prèviament condicionades, entre l’1 de maig i el 27 de juny i estava obert a equips formats per set jugadors. Aquest esdeveniment,
que tenia com a patrocinadora la casa Cannon, es va emmarcar,
com el de seleccions juvenils, dins de la campanya “Esport, cultura i convivència” que l’Ajuntament de Barcelona havia llançat amb
motiu del Mundial de Futbol; i que tenia com a anagrama una
branca d’olivera i l’escut de la ciutat. Al final hi van participar un
total de 230 equips de tots els districtes de la ciutat. Els partits de
quarts de final i semifinals es van jugar a la Ronda de Sant Antoni,
(236) Gaseta Municipal, 20 de juny del 1982.
(237) Anys més tard aquestes instal·lacions serien adquirides pel Club Natació
Sant Andreu.
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i la final al Passeig de Gràcia entre la plaça Catalunya i la Gran
Via. El guanyador del torneig fou el Districte II que s’imposà al
Districte XI per 3-0238.
Per donar més rellevància al Mundial de Futbol s’organitzaren un bon nombre de competicions de caràcter internacional,
les quals estaven sota el control tècnic de les federacions catalanes. Aquesta estreta relació amb les federacions catalanes, va
permetre recuperar alguns trofeus Ciutat de Barcelona com els
d’esgrima i tir amb arc, als quals cal afegir el d’atletisme, que
s’organitzava per primera vegada239. Els tornejos internacionals
programats l’estiu del 1982 foren: bàsquet, rugbi, waterpolo, hockey sobre patins, pilota, atletisme, automobilisme i motociclisme.
Cal destacar la presència de la selecció catalana als quadrangulars
de bàsquet (Brasil, Txecoslovàquia, França i Catalunya) i de rugbi (Irlanda, França, Escòcia i Catalunya).
En relació amb la celebració d’esdeveniments esportius internacionals, cal dir que els cinc anys anteriors, i al marge dels
prestigiosos i tradicionals CSIO d’Hípica, Trofeu Comte de Godó
de Tennis o La Volta Ciclista a Catalunya de la Unió Esportiva
Sants, la ciutat havia acollit altres esdeveniments que comptaren amb suport municipal: l’any 1977, el Campionat d’Europa de
clubs femenins de bàsquet; el 1978, el I Trial Indoor Solo-Moto,
la Copa d’Europa de clubs femenins d’hockey; la Copa d’Europa de clubs de waterpolo; l’any 1979, el Campionat mundial C
d’hockey sobre gel i d’handbol, i el Campionat d’Europa d’hockey patins; l’any 1980 la Supercopa d’Europa de clubs de futbol,
el I Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de natació, la Supercopa d’Europa d’hockey sobre patins i, per primera vegada,
les 24 hores motociclistes de Montjuïc formen part del Mundial
de resistència, i, el 1981, la final Copa Korac de bàsquet; la fase
final de la Copa d’Europa de waterpolo masculí; la Supercopa
(238) El Mundo Deportivo, 28 de juny del 1982.
(239) El Mundo Deportivo, 23 d’octubre del 1982.
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d’Europa d’hockey sobre patins, i un torneig singular de tennis
“Europa contra Amèrica”, que se celebraria al Palau d’Esports i
comptaria amb la presència de tennistes com ara John McEnroe o
Ivan Lendl. En aquest punt cal incidir que l’any 1980 s’organitzà
a Barcelona, per primera vegada, la Marató Catalunya240. Més de
1.000 atletes van participar en una prova que també va transcórrer
pels municipis del Prat de Llobregat, Sant Boi, Viladecans i Cornellà. L’alcalde Narcís Serra va ser present a la sortida de la cursa
i en l’acte d’entrega de trofeus.
Si bé al principi alguns dirigents esportius de clubs i federacions podien haver pensat que l’arribada d’un equip de joves
d’esquerres a l’Ajuntament241, portadors del segell de “l’esport
per a tothom”, podia posar en perill aquest patrimoni històric, la
veritat és que ben aviat van constatar que la predisposició des de
l’Àrea de Joventut i Esports va ser implicar-se, aprendre, donar
suport i treballar colze a colze per tal que es produïssin esdeveniments esportius internacionals.

El 28 d’octubre del 1982 es van celebrar les eleccions generals a Espanya, de les quals en va sortir triomfador el PSOE de
Felipe González amb majoria absoluta. Dels 202 escons, 25 eren
del PSC (PSC-PSOE). CiU, amb Miquel Roca al capdavant entrava al Parlament espanyol amb 12 escons. El PSC també aconseguí 10 senadors.
El 12 de novembre d’aquell any l’alcalde Narcís Serra, acompanyat de Josep Lluís Vilaseca, Enric Truñó i Romà Cuyás, viatgen a Lausana per presentar l’informe “Projecte de Jocs Olímpics
Barcelona 1992, Primeres aproximacions”, que havia coordinat
Cuyás, al president del Comitè Olímpic Internacional Joan Antoni Samaranch. Dues setmanes més tard la Comissió Municipal
(240) Les dues primeres edicions de la marató, van ser a Palafrugell-Calella. L’any
2005 va passar a denominar-se Marató Barcelona.
(241) La mitjana d’edat rondava els 30 anys.
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Permanent creava l’Oficina Olímpica amb Romà Cuyás al capdavant242. L’Oficina Olímpica s’instal·laria, en primera instància, en
uns despatxos de l’Alcaldia, després a les oficines del Consorci de
la Zona Franca i, posteriorment, a l’edifici de l’INI243 (Institut Nacional d’Indústria) situat a prop de l’actual Pavelló Van der Rohe244.
Quant a les Escoles d’Iniciació Esportiva, durant el curs 19811982 es posen en funcionament la resta d’EIE. Malgrat que la
majoria no estaven donades d’alta al registre d’entitats, totes apareixen a la Guia de l’Esport a Barcelona que es va editar abans de
l’inici del Mundial de Futbol. En la relació hi apareixen les EIE de:
Districte II (Poble Sec-Montjuïc); Districte III (Sarrià-Sant Gervasi); Districte V (El Raval); Districte VII (Sants-Hostafrancs);
Districte VIII (Gràcia); Districte IX Nord (Nou Barris) i IX Sud
(Sant Andreu); Districte X (Sant Martí); Districte XI (Les Corts) i
XII (Horta-Guinardó). Llevat de l’EIE del Districte II, que tenia la
seu a l’Associació de Veïns del Poble Sec (carrer Margarit, 23), la
resta tenien el domicili social i oficina administrativa a la seu del
Districte.
Entre les EIE que van iniciar la seva activitat aquell any hi figurava l’EIE del Districte VI (Esquerra Eixample), essent la Penya
Barcelonista Anguera la promotora de la iniciativa. D’aquest fet en
queda constància al full informatiu L’Ajuntament i l’Esport, on s’especificava que l’entitat tenia el domicili social a la Penya Anguera,
carrer Consell de Cent, 160 1er. Quant a l’EIE del Districte IX Sud
(Sant Andreu) si bé es va constituir oficialment el juny del 1983,
ja havia començat les seves activitats a l’Escola Pegaso l’any 1982.
L’entitat va estar promoguda pel conseller de Cultura, Participació
(242) Gaseta Municipal, 30 de novembre del 1982.
(243) Aquest edifici s’havia construït l’any 1972 i seria enderrocat després dels
Jocs Olímpics.
(244) Les obres de reconstrucció del Pavelló Van der Rohe, l’original del qual es
va fer amb motiu de l’Exposició Internacional de Barcelona del 1929, s’inicià a finals del
1984.
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Ciutadana i Gent Gran del Districte, Josep Moratalla. El primer
president en va ser Josep Parra, que seria substituït més tard per
Joan Domènech; i entre el grup de monitors hi havia Àngels Moncho, Carme Milian i Josep Osset; i com a suport administratiu,
Assumpta Olivé, que més tard seria promotora de la campanya
“A l’Escola més esport que mai” i tècnica d’esports al Districte II.

El curs 1982-1983 participaren a les EIE més de 10.000 nens i
nenes d’edats compreses entre els 7 i 14 anys. Les EIE comptaven
amb el suport econòmic de l’Àrea de Joventut i Esports, la Direcció
General de l’Esport de la Generalitat –a partir del 1988 Secretaria
General de l’Esport–; el Servei d’Esports de la Diputació de Barcelona fins al 1984; i, els primers anys, també de l’Obra Social de la
Caixa de Barcelona. Precisament el canvi de criteri de la Diputació
en la concessió de subvencions l’any 1983, provocaria un conflicte
entre aquesta institució i les EIE de l’Eixample i Horta-Guinardó, les quals utilitzaven i pagaven les instal·lacions propietat de
la Diputació: el camp de futbol i la pista poliesportiva de l’Escola
Industrial, i la piscina i pista d’atletisme de les Llars Mundet. L’any
1983 havia entrat com a vicepresident i responsable d’esports de
la Diputació de Barcelona, Jordi Vallverdú i Gimeno, i es modificaren els criteris: “La Diputación decidió que no se concediera
subvención alguna a entidades relacionadas o dependientes de los
consejos de distrito, que son órganos municipales. Para que los
municipios promocionen el deporte ya aprobamos subvenciones
que se entregan directamente a los ayuntamientos”245.
La filosofia que regia les EIE queda perfectament reflectida en un article de Josep Rovira i Miguel Ángel Torralba que va
aparèixer a la revista Apunts de l’INEF: “Per comprendre l’evolució
de les EIE s’han de situar en el seu inici com un intent de crear un
nou moviment de renovació de l’esport, amb l’objectiu de situar la
formació esportiva com una finalitat en si mateixa i combatre l’ex(245) La Vanguardia, 30 de juny del 1985. Declaracions de Sebastià Gallego, director d’esports de la Diputació de Barcelona.
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cés d’especialització i de competició en edats primerenques. Per
això s’han desenvolupat uns valors culturals propis … Un sector
implicat en l’esport escolar té, en general, més bona voluntat que
no pas coneixements i en ocasions no concep l’aprenentatge esportiu si no és a través de la competició reglada. La qual cosa ve a
ser el mateix, reprodueix l’esport adult, les seves normes i conductes, en el món infantil, considerant els nens com homes petits i no
com éssers en procés de formació i de creixement […].
D’aquesta reflexió podríem ressaltar-ne els criteris per a l’organització de les EIE següents:
— La no selecció dels nens/es;
— l’ensenyament esportiu com una part de la formació integral de l’individu;
— la formació física de base;
— la iniciació progressiva i poliesportiva;
— preferència de la formació d’un estil propi de filosofia esportiva basada en l’activitat física continuada i com a norma de
salut, per damunt dels resultats competitius;
— el respecte al desenvolupament psicosomàtic del nen, mitjançant una pedagogia apropiada en les competicions escolars i en
la formació específica esportiva.
Una altra característica de les EIE de Barcelona, i que les diferencia d’experiències similars desenvolupades sobretot en patronats municipals, és la creació de teixit associatiu: “No n’hi ha prou
amb tenir un bon programa i uns bons professionals, si no aconseguim connectar amb l’entorn social. En gran part depèn l’èxit o
el fracàs de la promoció esportiva, la implicació dels sectors més
dinàmics, i sensibles d’un barri o districte… Una segona consideració és que la creació de teixit associatiu permet crear sortides
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esportives per a aquells casos que els clubs i associacions tradicionals no són capaços d’absorbir. L’associacionisme crea, a més a
més, un marc de convivència necessari per a la formació de l’individu, permet canalitzar els seus esforços i el treball voluntari de les
persones més motivades en el tema. Així mateix crea interlocutors
davant l’Administració per a obtenir recursos i col·laboració”246.

Cal destacar que l’actuació de les EIE no se circumscrivia
només a les activitats d’iniciació esportiva i manteniment físic.
Per exemple, l’EIE de Sants va apadrinar l’equip Esines VII Sants
de voleibol, el qual arribaria a militar en la segona divisió estatal.
Aquest equip es va formar a partir de l’arribada d’alguns jugadors
que provenien del desaparegut equip AES Bonanova, i que tenia
com a delegat Joan Manel Parisi. Es pretenia que aquest equip fos
el “portaestandarte de la Generalitat en la divulgación del voleibol
por las barriadas barcelonesas”247. En aquests anys la Federació
Catalana de Voleibol, que presidia Sebastià Benasco, s’havia marcat com a objectiu donar a conèixer aquest esport; i precisament
aquest any la ciutat va ser escenari del torneig preolímpic de voleibol, Volimpic, classificatori per als Jocs Olímpics de Los Angeles i
que es va celebrar el mes de gener al Palau d’Esports.
També es van dur a terme iniciatives de caràcter solidari, com
la impulsada per l’EIE de Les Corts, que recollí fons per a la reconstrucció de les instal·lacions esportives de Montellà-Martinet
(Cerdanya), les quals havien sofert greus desperfectes a causa
d’unes inundacions que s’havien produït el 6 i 7 de novembre del
1982. L’EIE va recollir 220.500 pessetes, les quals foren entregades
a l’alcalde de la localitat l’abril del 1983. Aquest període té especial
importància, ja que les EIE inicien els tràmits per a donar-se d’alta al Registre d’associacions esportives de la Generalitat de Catalunya.
(246) Josep ROVIRA i Miguel Ángel TORRALBA, “Escoles d’Iniciació Esportiva,
l’experiència de Barcelona”, revista Apunts, núm. 02, 4rt trimestre 1985.
(247) El Mundo Deportivo, 7 de setembre del 1982.
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El desembre, per raó de la victòria del PSOE, es va produir un
canvi important al capdavant de la ciutat: Narcís Serra va deixar el
càrrec d’alcalde per assumir el de ministre de Defensa del primer
Govern socialista. El Consell Plenari del 2 de desembre va elegir
com a alcalde Pasqual Maragall i Mira248. També Romà Cuyás, responsable del dossier de candidatura olímpica, i persona vinculada
tota la seva vida al CN Barcelona, abandonava l’Oficina Olímpica per passar a ocupar el càrrec de secretari d’Estat per l’Esport i
president del Consell Superior d’Esports249. Narcís Serra, i Ernest
Lluch, ministre de Sanitat del nou Govern de Felipe González,
serien els grans avaladors de la candidatura de Cuyás. Un altre
relleu es va produir a la presidència de la Diputació de Barcelona,
Francesc Martí i Jusmet deixava el càrrec per ocupar la Delegació
del Govern a Catalunya, i en el seu lloc hi entrava Antoni Dalmau
i Ribalta.
El 7 de gener la candidatura olímpica pren una nova embranzida amb la constitució del Consell Rector del qual formarà part,
com a vocal, el regidor de l’Àrea de Joventut i Esports250.
Aquest mateix mes la revista Papers de Joventut251 feia una entrevista a Enric Truñó, en la qual l’entrevistat deixava clar quina
era la filosofia general respecte de la promoció esportiva: “nosaltres partim del criteri que en una societat futura l’esport hauria de ser, com a dret de tots els ciutadans, una cosa quotidiana.
Aleshores, des d’aquesta perspectiva, pensem que l’esforç l’hem de
centrar sobretot en la difusió, en la promoció i en la iniciació esportiva de tots els esports, sobretot de cara a la infància en edat
(248) Gaseta Municipal, 30 de gener del 1983.
(249) El 4 de febrer del 1983 Armand Carabén seria nomenat comissionat de
la Candidatura Olímpica; i el 16 de juny Joan Mas i Cantí el substituiria en el càrrec.
(250) Gaseta Municipal, 30 de gener del 1983.
(251) Per iniciativa d’un grup de joves encapçalats per Josep Maria Riera es va
crear l’any 1982 el Centre d’Estudis i Documentació Joventut i Societat. Un dels seus
projectes va ser crear Publicacions de Joventut i Societat S.A. editora de la Revista Papers
de Joventut.
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escolar. Amb això no oblidem activitats puntuals a l’estiu, perquè
pensem que l’esport pot ser un element extraordinari d’esplai, de
lleure, i tampoc no oblidem activitats adreçades a la tercera edat,
etc.”. En la mateixa entrevista deixava clar que les EIE eren uns
socis prioritaris per a portar a terme els objectius de la promoció
esportiva. A l’abril252 la mateixa revista Papers de Joventut treia un
monogràfic i aprofundia en la problemàtica de l’accés a la pràctica
esportiva de nens-nenes i joves.

A escala internacional, aquest mateix any a Estrasburg es van
aprovar els estatuts de la Federació Internacional d’Esport per a
Tothom; i el 24 de febrer del 1983 se celebraven les eleccions, de
les quals en va sortir elegit president el belga André Van Lierde.
Els objectius inicials d’aquesta entitat eren la promoció i el desenvolupament de l’esport per a tothom, i, consegüentment, la formació d’animadors esportius. Si bé inicialment era una entitat oberta
a associacions esportives, tanmateix va ser fundada per un gran
nombre d’institucions públiques, tant de caràcter nacional com
local, entre les quals hi havia des d’un principi l’Àrea de Joventut
i Esports253. A principis dels anys 1980 la presència de Van Lierde
a Barcelona era assídua. L’Ajuntament de Barcelona va creure en
el projecte i hi participà activament. Un any després, durant la
Sessió del Comitè Olímpic Internacional celebrada a Los Angeles
el juliol del 1984, Samaranch impulsava la creació de la Comissió
d’Esport per a Tothom del CIO.
Abans de finalitzar el primer mandat també es van posar en
marxa programes destinats als col·lectius de la gent gran i a la població discapacitada. Del novembre del 1982 al febrer del 1983254,
i conjuntament amb l’Àrea de Serveis Socials, es va organitzar un
(252) Els autors que apareixen en aquest número són Pere Miró, Milagros García,
Núria Puig, Domènec Blàzquez, Joan Carles Burriel, Emili Ortega i Juli “Almeida”. També conté l’article “L’esport per als joves que acaben l’ensenyament mitjà”.
(253) A la constitució de la FIST hi van ser presents Juli “Almeida” i Josep Rovira.
(254) El Mundo Deportivo, 7 de novembre del 1982.
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programa pilot anomenat Esport-3 adreçat a persones majors de
65 anys. En aquesta primera actuació realitzada als centres cívics i
centres de serveis socials hi participaren prop de 300 persones. Els
bons resultats van impulsar l’ampliació de l’oferta a més centres
de gent gran. Els tècnics que van participar en la continuïtat de la
campanya van crear una entitat que va adoptar el nom d’Esport-3
i que seria presidida per Joan Carles Burriel fins als inicis dels noranta.255 En poc temps es va estendre a casals i centres cívics de
tots els districtes de la ciutat, de tal manera que a principis dels
anys noranta havia arribat a gairebé dues mil persones. Aquesta
va ser una de les primeres experiències de promoció d’activitat
física per a la gent gran de l’Estat espanyol. El programa va comptar amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i la Direcció
General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
L’única EIE que treballà inicialment amb aquest grup d’edat
fou la de Sarrià-Sant Gervasi, de la mà de Pilar Pons, però això no
passaria fins al curs 1983-1984. La filosofia de Pilar Pons quedava
recollida en el llibre Tercera edat, activitat física y Salud: “el hecho
de que una persona adulta se plantee iniciar, continuar o potenciar una actividad física, puede suponerle por una parte un cambio sustancial en su vida interior, ya que le ayudará a aumentar su
equilibrio personal, mejorar su estado de ánimo y su salud, potenciar sus reflejos y proporcionarle una agilidad que podía tener
estancada o mermada y, en definitiva, mejorar su calidad de vida”.
Quant a la població discapacitada, es van desenvolupar dues
iniciatives: la creació d’una comissió mixta entre l’Àrea de Joventut i Esports i els Instituts Municipals de Disminuïts Físics i Psíquics; i la presentació de la campanya “Esport per a Disminuïts
Físics” al Saló del Bon Govern de l’Ajuntament de Barcelona. En
aquest acte es va informar que s’havia enviat un qüestionari a un
cens aproximat de 54.000 persones discapacitades físiques, de les
(255) A Joan Carles Burriel el va substituir Jesús Fortuño. Avui dia, Esport-3 segueix oferint programes esportius per a la gent gran.
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quals només 18.000 havien respost. Dels resultats del qüestionari
se’n desprenia que 1.300 practicaven alguna activitat esportiva. En
qualsevol cas, Enric Truñó en el moment de la presentació no va
amagar “que no todas las instalaciones municipales están acondicionadas para la práctica del deporte por parte de los disminuidos”256. Entre les línies d’actuació fixades per la comissió mixta hi
figuraven:
— Eliminar barreres arquitectòniques, i facilitar l’accessibilitat
de la població discapacitada als equipaments municipals.
— Descentralitzar les actuacions encaminades a la promoció de la pràctica esportiva per als discapacitats, a fi que aquesta població pugui realitzar la pràctica esportiva en el seu entorn.
— Difondre entre la societat les idees integracionistes, trencant vells perjudicis envers les persones discapacitades.
— Formar tècnics esportius perquè puguin assessorar i intervenir en les associacions esportives de base promocionant la integració dels discapacitats.
A l’esport federat minoritari també se li va donar una embranzida amb la campanya “Donem a conèixer”, que es va portar a
terme amb la col·laboració de diverses federacions catalanes. L’objectiu era promocionar els esports minoritaris entre la població
escolar. Les federacions que participaren en la campanya van ser:
hípica, beisbol, esgrima, voleibol, piragüisme, hockey, rugbi i tir
amb arc257.
Finalment, un dels projectes que gaudia del consens general,
la constitució del Consell Municipal d’Esports, es va fer realitat.
L’acte oficial es va celebrar al Saló de Cent el 8 de febrer258; i en
paraules de l’alcalde Pasqual Maragall, el Consell seria un òrgan
(256)
(257)
(258)

El Mundo Deportivo, 2 de febrer del 1983.
El Mundo Deportivo, 12 de gener i 3 de novembre del 1983.
El Mundo Deportivo, 9 de febrer del 1983.
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de participació i de caràcter consultiu i no executiu. Formaven
part d’aquest Consell un total de 43 membres, entre els quals hi
havia set federacions esportives (entre altres, la Federació Catalana d’Esports per a Minusvàlids); cinc regidors en representació
dels diversos grups municipals; els coordinadors d’Esports dels
consells de districte (10); representants d’entitats com la FAPAC,
el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, l’Associació Catalana
de Dirigents de l’Esport o l’INEF, etc. Entre les funcions del Consell hi havia259:
— Proposar les directrius que estimin adients sobre l’actuació
de la política esportiva de l’Ajuntament de Barcelona.
— Informar el programa anyal d’actuació municipal esportiva,
amb caràcter previ a la seva aprovació.
— Elaborar i proposar els criteris que han d’informar la política de promoció esportiva del municipi.
— Elaborar i proposar factors i paràmetres convenients per
a la distribució i proporció de les ajudes econòmiques o subvencions a concedir.
— Dissenyar i proposar les directrius determinats del règim
de cessió de les instal·lacions esportives municipals, i de la seva
gestió i ús.

(259)

Gaseta Municipal, 10 de gener del 1983.
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4.

LA POLÍTICA ESPORTIVA MUNICIPAL
DURANT EL SEGON MANDAT DE 1983-1987.
L’ESPORT PER A TOTHOM, UNA NOVA
DIMENSIÓ

El 8 de maig de l’any 1983 es van celebrar les eleccions municipals. A Barcelona el PSC (PSC-PSOE),amb Pasqual Maragall
com a cap de llista, treia 21 regidors, que sumats als tres del PSUC
permetien revalidar la majoria absoluta per reeditar el pacte de
les esquerres. Al capdavant de la Regidoria de Joventut i Esports
hi continuava Enric Truñó260; i mantenien el càrrec Miquel Lumbierres, com a coordinador de serveis, i Francesc Segura com a
director de serveis.
Constituït el nou Consistori que encapçalava Pasqual Maragall,
es va procedir a la reorganització de l’Administració Municipal
Executiva. Es van crear deu àrees d’actuació. Com en l’anterior
mandat, l’Àrea de Joventut i Esports estava subdividida en dues
subàrees261. La d’Esports amb dos eixos d’actuació ben definits:
promoció, per una banda, i instal·lacions esportives, per l’altra.
Les tasques fixades per a l’Àrea de Promoció eren:
(260) Gaseta Municipal, 30 de maig del 1983.
(261) Decrets d’Alcaldia del 27 de juliol i 14 de setembre. Gaseta Municipal, 10
d’octubre del 1983.
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— Desenvolupament d’una política esportiva que possibiliti
l’accés a l’esport a tots els ciutadans; campanyes d’esport a l’estiu
per a les persones de la tercera edat i les disminuïdes.
— Ensenyament esportiu a les instal·lacions d’administració
directa.
— Ajustos econòmics a entitats esportives per a activitats de
promoció.
— Organització dels actes i les competicions esportives de
l’Ajuntament.
— Coordinació dels actes esportius que es realitzin a la ciutat i
en especial els premis Ciutat de Barcelona262.
— Activitats esportives escolars a EGB, FP i BUP, fora de l’horari lectiu; informes sobre l’esport escolar.
— Coordinació i ajuda a les Escoles d’Iniciació Esportiva dels
districtes.
— Convenis amb altres organismes esportius oficials i privats.
— Jornades de l’Esport a Barcelona.
— Suport administratiu i tècnic al Consell Municipal de
l’Esport.
Les instal·lacions esportives de gestió directa i amb personal municipal eren: el Camp Municipal de Beisbol; les Piscines
Bernat Picornell; el complex esportiu de Can Caralleu; el Camp
Municipal d’Hockey Pau Negre; l’Escola Municipal de Natació;
el Gimnàs Municipal de Montjuïc; la Zona Esportiva de Ferro,
(262) A partir d’aquest moment es va crear un reglament que determinava que els
trofeus Ciutat de Barcelona haurien de ser de categoría absoluta i caràcter internacional,
amb excepció de la Cursa del Corte Inglés.
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Acers i Motors; l’Estadi Municipal d’Atletisme Joan Serrahima;
el Complex Esportiu La Bàscula; el Camp Municipal de Rugbi La Foixarda; el Complex Esportiu La Guineueta; el Complex
Esportiu Les Corts; l’Estadi Montjuïc; la Piscina Montjuïc; el
Palau Municipal d’Esports; el Complex Esportiu Montecarmelo;
el Poliesportiu Municipal de Valldaura; i la Pista Poliesportiva de
Bon Pastor.

Arran de les eleccions municipals es produeix un relleu al capdavant de l’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona, César
López Vera deixa el càrrec i ocupa el seu lloc Jordi Vallverdú263,
que assumirà simultàniament la vicepresidència primera de la
institució i la responsabilitat de diputat president d’Esports fins
l’any 1987. Per a la direcció de Serveis del departament es nomena
Sebastià Gallego, un estret col·laborador de Vallverdú. La Diputació de Barcelona tenia dues línies d’actuació en matèria esportiva, la que s’encaminava a assessorar i ajudar els municipis en la
construcció i remodelació d’equipaments esportius; i la dedicada
a subvencionar els clubs i les federacions per a l’organització de
competicions i grans esdeveniments esportius internacionals.
L’any 1984 l’Àrea d’Esports de la Diputació va presentar un estudi
sobre el parc i estat dels equipaments esportius públics i privats a
la província de Barcelona, que va ser pioner a escala estatal264.
A partir d’aquest moment s’estableix una entesa en el nivell
institucional, basada fonamentalment en la bona relació personal
(263) Jordi Vallverdú va ser regidor de Descentralització i Participació Ciutadana
del 1979 al 1983. Més tard, va posar en marxa Barcelona Promoció Instal·lacions Olímpiques, SA (societat anònima municipal per al manteniment, gestió i promoció de les
principals instal·lacions olímpiques: Estadi Olímpic de Montjuïc, Palau Sant Jordi, Palau
dels Esports i Velòdrom d’Horta), de la qual va ser director general des del setembre del
1988 fins a la seva integració a Barcelona de Serveis Municipals, SA, l’any 2003.Va ser
director de l’Estadi Olímpic de Montjuïc durant els Jocs Olímpics del 1992.
(264) La Vanguardia, 10 de març del 1984; Ricard BOIX, Lluis MILLET i Núria
PUIG, Les instal·lacions esportives a les comarques de Barcelona, Servei d’Esports de la
Diputació de Barcelona, 1984.
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dels dirigents de les principals institucions esportives catalanes:
Josep Lluís Vilaseca, Generalitat de Catalunya; Enric Truñó, Ajuntament de Barcelona, i Jordi Vallverdú, Diputació de Barcelona.
Una de les primeres actuacions del nou Consistori fou la celebració, el 16 de juny del 1983, de la I Jornada Olímpica. En el
decurs de la Jornada es va procedir al nomenament de Joan Mas
Cantí com a nou comissionat de la Candidatura Barcelona’92 en
substitució d’Armand Carabén; es va inaugurar una exposició de
cartells olímpics al Saló del Tinell; el membre del CIO i arquitecte,
Pedro Ramírez Vázquez, va pronunciar una conferència al Saló de
Cent de l’Ajuntament sobre “Com s’organitzen uns Jocs Olímpics”;
i, per clausurar la Jornada, l’orquestra Ciutat de Barcelona i l’Orfeó Català interpretaren l’Himne Olímpic i la Novena Simfonia de
Beethoven al Palau de la Música Catalana265.
L’estructura executiva de la Subàrea d’Esports fou aprovada per
la Comissió Municipal Permanent el 14 d’octubre del 1983266. La
constituïen una Direcció de Serveis d’Esports; un Servei de Promoció Esportiva267; una Direcció Superior de Centres Esportius; i
una Unitat Operativa d’Obres i Equipaments. Al capdavant de les
quals hi havia Francesc Segura, Juli “Almeida”, Sebastià Junqueras
i Joaquim Lahosa, i Miquel Pérez Arenaza, respectivament. Dins
del Servei de Promoció Esportiva hi havia el Grup de Monitors
Esportius, l’Oficina Tècnica de Promoció i l’Oficina Tècnica de
Cooperació Esportiva.
En un Decret posterior, datat el 21 d’octubre del 1983, es modifica la composició del Consell Municipal268. Fonamentalment se
n’incrementa el nombre de membres: les federacions esportives
(265) El Mundo Deportivo, 17 de juny del 1983.
(266) Gaseta Municipal, 30 d’octubre del 1983.
(267) Els nomenaments de Juli “Almeida” Pernas com a cap del Servei de Promoció Esportiva, i de Sebastià Junqueras com a cap de la Direcció Superior de Centres
Esportius van ser el novembre del 1983. Gaseta Municipal, 20 de desembre del 1983.
(268) Gaseta Municipal, 10 de novembre del 1983.
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catalanes passen a tenir vuit representants, i s’hi incorporen representants de la Junta d’Educació Física de la IV Regió Militar
i de l’Oficina per a la Candidatura dels Jocs Olímpics, i un representant de la coordinadora de les Escoles d’Iniciació Esportiva.
Els coordinadors d’esports de districte, que figuraven en
la relació de membres del Consell Municipal, van assumir elcàrrec
el setembre, eren: Anna Carbó–Districte I; Joan Ravell–Districte II; Joaquim Soriano–Districte III; Victor Jover–Districte IV;
Anna Terrón–Districte V; Joan Josep Miralpeix–Districte VI;
Octavi Manso–Districte VIII; Salvador Angosto–Districte IX
Sud; Joan Ribas–Districte X; Josep Vargas–Districte XI; i Xavier
Bachs-Districte XII269.

Com hem esmentat en el capítol anterior, i exceptuant les pioneres, la majoria de les Escoles d’Iniciació Esportiva van començar
el seu recorregut l’any 1982, però la consolidació dels seus projectes cal situar-la a partir del 1983270; i en bona mesura gràcies al
recolzament dels consells municipals de districte. En alguns dels
consells van ser els mateixos regidors els qui van donar un suport
incondicional a les EIE. Així va ser en el cas de Juanjo Ferreiro i
Suárez i Albert Batlle i Bastardas, presidents dels districtes de Nou
Barris i Horta-Guinardó271 l’any 1983, respectivament, els quals
s’implicaren molt directament en un moment en què les seves EIE
es trobaven en dificultats. En aquests districtes els coordinadors
d’esports eren Salvador Clop i Xavier Bachs. Els problemes, per
regla general, eren de caràcter econòmic, atès que les subvencions
no sempre arribaven a temps; però en algunes ocasions els provocaven la marxa del director o coordinador de l’EIE, o el no compliment de tots els requisits legals. Així va passar a l’EIE de Nou
Barris, al capdavant de la qual hi havia Dolores Torres. Aquesta
(269) Gaseta Municipal, 20 novembre del 1983.
(270) Per tal d’apronfondir en la coordinació entre EIE i Ajuntament de Barcelona entre el 28 i el 30 d’abril es van fer unes Jornades a la seu del Districte X.
(271) La Vanguardia, 22 de juny del 1983.
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entitat treballava des de finals del 1981 amb diversos centres docents (Palma de Mallorca, Elisenda de Montcada, Madrid, Calderón, Santiago Rusiñol, Tibidabo, Ciudad Meridiana, entre altres),
però no va tenir legalitzats els seus estatuts fins al 31 d’octubre
del 1984. En l’acta fundacional hi figuraven Eliseo González de
la Iglesia; Salvador Clop Urpí; Dolores Torres Fernández; Jaume
Carreras, Jaume Nierva i Pere Jiménez. En el cas de l’EIE d’Horta
Guinardó, fundada l’any 1982, a més del suport del regidor, es va
comptar amb la col·laboració decidida del coordinador d’esports,
Xavier Bachs.
A l’altra punta de la ciutat, l’EIE de Sants, Hostafrancs i La
Bordeta, que havia nascut l’any 1981, donava un salt de qualitat
ampliant les seves activitats pel fet que va passar a disposar d’un
espai nou al Centre Cívic de les Cotxeres de Sants.
El 23 i 25 de novembre la Subàrea d’Esports participa en el I
Simposi Nacional L’esport en la societat espanyola contemporània,
que va organitzar l’Institut de Ciències de l’Educació Física i l’Esport, i que es va celebrar a l’INEF de Madrid. Entre els temes de
debat es va parlar de l’oferta pública i privada en l’esport espanyol,
dels equipaments esportius i del marc jurídic de l’esport a Espanya.
Cal assenyalar que, des de finals del primer mandat municipal
i durant tot el segon mandat, la Subàrea d’Esports va organitzar
un bon nombre de cursos de formació; es va incrementar la informació adreçada als ciutadans sobre les ofertes d’activitats i serveis, mitjançant l’edició de guies i fulletons, i es va posar en marxa
el Servei Barcelona Informació 010272. La persona que atenia les
trucades telefòniques referides als esports era Mercè Navarro, que
també formava part de l’equip de monitors de natació de la piscina
de la Guineueta.
(272) Aquest servei va començar a funcionar el 1984 de manera experimental i es
va posar en marxa l’octubre del 1985.
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El gener del 1984, després d’un llarg procés de participació
per assolir el consens social, institucional i polític, es va aprovar
la divisió territorial de Barcelona en deu districtes. A finals de
febrer, el Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya ratificava l’acord. El motiu principal d’aquest canvi era
millorar els serveis municipals i apropar la gestió municipal als
ciutadans. Els deu districtes eren: I, Ciutat Vella; II, Sants-Montjuïc; III, Les Corts; IV, L’Eixample; V, Sarrià-Sant Gervasi; VI,
Gràcia; VII, Horta-Guinardó; VIII, Nou Barris; IX, Sant Andreu,
i X, Sant Martí. Tant al Pla General (1984-1992) com al Programa d’Actuació Municipal (1984-1987), que foren aprovats pel Ple
Municipal del 18 de novembre del 1983, es remarcava la necessitat d’intensificar el procés de descentralització de l’Administració i el traspàs de competències i recursos. El Decret que regulava
els processos de transferència de funcions als consells municipals
dels districtes es va aprovar el novembre273. En l’àmbit esportiu, el
traspàs de competències va començar a partir de l’1 de gener del
1986. En aquest traspàs s’incloïen totes les competències relatives a les instal·lacions esportives d’interès de barri o districte; la
facultat d’atorgar subvencions, i l’adscripció d’un tècnic d’esports.
Per raó de la nova divisió dels districtes de la ciutat, es van introduir alguns canvis entre els coordinadors d’Esports de Districte. Els nous coordinadors eren: Anna Terrón al Districte I/Ciutat
Vella; Joan Josep Miralpeix al Districte II/Eixample; Francesc
Osán al Districte III/Sants-Montjuïc; Josep Vargas al Districte
IV/Les Corts; Joan Puigdollers al Districte V/Sarrià-Sant Gervasi; Octavi Manso al Districte VI/Gràcia; Xavier Bachs al Districte
VII/Horta-Guinardó; Josep Verdú al Districte VIII/Nou Barris;
Salvador Angosto al Districte IX/Sant Andreu; i Sergi Rodríguez
al Districte X/Sant Martí274.
També el mateix mes de gener es va procedir a la resta de nomenaments de l’Àrea de Joventut i Esports: Josep Jordi i Rigau,
(273)
(274)

Gaseta Municipal, 30 de novembre del 1984.
Gaseta Municipal, 20 d’octubre del 1984.
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cap del Negociat de Contractació d’Obres i Instal·lacions esportives275; Josep Miquel Pérez-Arenaza, cap del Servei d’Arquitectura
esportiva; Marçal Barreiro, cap del Servei d’Enginyeria esportiva;
Matilde Solé, cap de l’Oficina Técnica de Promoció esportiva; Manuela Madrid276, cap del Grup de monitors esportius; i Ferran Verdú, cap de la Unitat d’Obres i Equipaments277. Uns mesos després
Matilde Solé passaria a ser la cap de l’Oficina Tècnica de Cooperació Esportiva; Josep Rovira i Riera entrava en l’Oficina Tècnica de
Promoció 278, i Eduard Sánchez i Monjo substituïa Sebastià Junqueras a la Direcció Superior de Centres Esportius279.
A partir d’aquest moment s’incorporen com a tècnics a l’Àrea
de Joventut i Esports un bon nombre dels monitors de natació
que prestaven els seus serveis a Can Caralleu i a la Piscina Municipal de Natació La Guineueta. Al Servei de Promoció Esportiva hi arriben Ramón Basiana280, Núria Rodríguez, Joan Calpe i
Joan Riera, que treballaren a l’Oficina encarregada de l’organització dels actes esportius –s’hi afegiria més tard Mireia Cebrián–, i
Albert Cucarella281, Joan Ortuño, Judith Sans i Antònia Cañellas
s’incorporen a l’Oficina encarregada de les tasques de promoció i
informació-documentació. Un altre departament que es va crear
amb personal provinent de la Piscina Municipal fou el que s’encarregava del control de la gestió dels equipaments. S’hi van integrar
(275) Poc després era substituït per María del Carmen López. Gaseta Municipal,
20 de febrer del 1984.
(276) Manuela Madrid prèviament havia exercit de directora de l’EIE de Nou
Barris.
(277) Gaseta Municipal, 20 de gener del 1984.
(278) Gaseta Municipal, 30 de maig del 1984.
(279) Gaseta Municipal, 20 de juny del 1984.
(280) Ramón Basiana, anys després, seria el director esportiu de l’hockey sobre
patins als Jocs Olímpics de Barcelona; gerent de la Federació Catalana i Espanyola de
Patinatge, i des del 2002 president de la Federació Catalana de Patinatge.
(281) Albert Cucarella posteriorment seria president de la Federació Espanyola
i de l’Associació Catalana de Gestors Esportius; en l’actualitat és gerent de la Federació
Catalana de Patinatge.
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Josep Sánchez282, Manolo Rodríguez i Lluís Cortecans. Poc abans
s’hi havia incorporat Juanjo Martínez i Prieto283, que provenia del
Patronat Municipal d’Esports de l’Hospitalet; i posteriorment s’hi
afegiria Pilar de Luna.

Aquell mateix any 1984 des de l’Àrea de Joventut i Esports es
lidera la creació d’una taula de coordinació amb representants
dels patronats de disminuïts físics i psíquics, així com de diverses
entitats del sector: la Federació Catalana d’Esports per a Minusvàlids; l’Associació Catalana d’Esports i Lleure (ACELL); la Federació d’Associacions de Sords i la Fundació Institut Guttman. Un
any més tard se sumaria a aquesta taula un representant de les
EIE. Una de les mesures que es va adoptar va ser l’exempció de taxes d’algunes entitats del sector per raó de la utilització de les instal·lacions municipals; va ser el cas del Club Esportiu Aura (Can
Caralleu), del Centre Pilot Arcàngel Sant Gabriel (Can Caralleu),
del Club Esportiu Minusvàlids (poliesportiu Les Corts) i l’AREP,
del Centre de Rehabilitació de Malalts Psíquics (Can Caralleu)284.
La col·lecció de publicacions didàctiques “Esport a l’abast”
va començar la seva anadura l’any 1984. Inicialment conformen
l’equip de coordinació i assessorament de la col·lecció Francesc
Segura –substituït en la segona publicació per Lolo Ibern–, Joaquim Lahosa i Juli “Almeida”285. La col·lecció va arribar als onze
títols. El primer va ser Gimnàstica amb la tercera edat, del qual
eren autors Andrea Imeroni, Giuseppina Giorgi Troletti i Franco
Vione, tots ells vinculats a la Unione Italiana dello Sport per a Tutti (UISP), una entitat de promoció esportiva fundada l’any 1948,
sota el paraigües del Partit Comunista d’Itàlia (PCI). La connexió
amb el sistema esportiu italià s’havia iniciat l’estiu del 1983, arran
de l’assistència de Juli “Almeida” i Josep Rovira al Congrés Interna(282) Josep Sánchez ulteriorment seria el director de l’Estadi Lluís Companys.
(283) Juanjo Martínez al cap d’uns anys passaria al Servei de Promoció Esportiva.
(284) Gaseta Municipal, 10 de desembre del 1984.
(285) Després del primer número de la col·leció, s’incorporen a l’equip Josep Rovira i Antònia Cañellas.
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cional Lo sport per tutti nelle Aree Metropolitane, que va organitzar
el Comitè Olímpic Nacional d’Itàlia (CONI), i a unes conferències
pronunciades en el marc de la Settimana dello Sport i Giochi delle
Gioventú. Aquest primer viatge va ser important perquè va propiciar, des d’aquell moment, una estreta relació amb el Servizio
de Promozione Sportiva del CONI, al capdavant del qual hi havia
Ugo Ristori, un històric dirigent italià que havia estat president de
la UISP.
El viatge també va servir per conèixer la Scuola del Sport del
CONI; i establir contactes amb diverses entitats de promoció esportiva (Unione Sportiva ACLI i Associazione Italiana Cultura i
Sport AICS), però especialment amb la Unione Italiana Sport per
Tutti (UISP), que presidia Gianmario Missaglia. Aquesta associació organitzava per primera vegada una cursa singular, la Vivicittá, que es corria simultàniament –a la mateixa hora– a 20 ciutats
italianes i a la qual van participar un total de 30.000 persones286
L’any 1984 es va tornar a viatjar a Roma; en aquesta ocasió les persones que es desplaçaren van ser Albert Cucarella, Dani García,
Manoli Madrid i Juli “Almeida”.
Després de la publicació dedicada a la tercera edat es van editar dos volums més dins de la mateixa col·lecció, Escoles d’Iniciació
Esportiva i Guia Tècnica I i II, els quals eren la traducció del llibre
Centri Olímpia publicat pel CONI. Dos anys més tard sortiria el
llibre L’esport en edat escolar a Barcelona, que era el resultat d’un
estudi encarregat per l’Àrea d’Esports a les professores de l’INEF
de Catalunya, Núria Puig i Milagros García, i en el qual col·laboraren Xavier Tió i Joan Carles Burriel, que havia deixat l’Àrea
d’Esport per incorporar-se a l’INEF com a professor.
En relació amb la candidatura olímpica, durant el primer trimestre del 1984 el Comitè Olímpic Espanyol va ratificar el seu
(286) L’any 1986 aquesta cursa s’internacionalitzà amb la presència de Barcelona
i d’algunes ciutats europees més.
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suport, i poc després el Consell de Ministres va aprovar l’avantprojecte pel qual va donar suport a Barcelona’92287.

El 30 de març a la seu del Consell Superior d’Esports, Romà
Cuyás presentava la campanya “Empieza corriendo”288. La campanya “tiene un programa de 12 semanas con dos o tres días de
entrenamiento, y las distintas comunidades autónomas, o en su
defecto los ayuntamientos, organizarán pruebas cada cierto tiempo para que los que cumplan el programa preparatorio no se desanimen y puedan controlar sus propios progresos”. A Catalunya, la
Direcció General de l’Esport289 la va denominar “Posa’t a córrer”.
Jaume Rosell, subdirector d’Esports, va dir en roda de premsa que
“nuestra organización se basará en las comarcas y sus consells,
que aglutinan a escuelas, clubs y ayuntamientos, y que poseen una
amplia experiencia en la materia”. A la ciutat de Barcelona van ser
les EIE les que van assumir el protagonisme d’aquesta iniciativa.
La primavera va ser intensa des del punt de vista esportiu. L’1
d’abril es disputà la I Cursa de Patins sota la direcció de l’Àrea de
Joventut i Esports i amb la col·laboració de la Federació Catalana
de Patinatge290, en un circuit d’aproximadament cinc quilòmetres.
El recorregut sortia de la Ronda de Sant Antoni, continuava pel
carrer Pelai, baixava i pujava per les Rambles, travessava la plaça
Catalunya i agafava la Ronda Universitat, per finalitzar de nou a
la Ronda Sant Antoni. En aquesta cursa popular hi van participar
unes 5.000 persones. El circuit per als patinadors federats era, en
canvi, de 10 quilòmetres. En categoria masculina es va imposar
David Baño, i en categoria femenina, Núria Pradell291. El 26 de
maig se celebra la primera Diada de l’Esport Escolar del CEEB
(287) El Mundo Deportivo, 29 de març del 1984.
(288) La Vanguardia i El Mundo Deportivo, 31 de març del 1984.
(289) No serà fins l’aparició de la Llei 8/1988 de l’Esport del 7 d’abril que la Direcció General passa a ser Secretaria General de l’Esport.
(290) El president de la Federació Catalana de Patinatge era Pere Torras i Escudé.
(291) La Vanguardia, 2 d’abril del 1984.
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a les Llars Mundet, Col·legi Sant Joan Bosco d’Horta i el CP Pau
Casals. Aquell curs l’entitat havia assolit les 41.000 llicències.
El 3 de juny li tocava el torn a la Festa de la Bicicleta, que com
a gran novetat venia acompanyada de la inauguració del primer
carril bici, el qual funcionaria tots els dies festius. El carril anava
del parc de l’Escorxador fins al parc de la Ciutadella, passant pel
carrer Consell de Cent, passeig de Sant Joan, Lluís Companys i
passeig de Pujades. A la Festa hi van participar prop de 20.000
persones i la passejada va estar encapçalada pels regidors de Joventut i Esports (Truñó), Urbanisme (Jordi Parpal) i Circulació
(Joan Torres) 292.
Aquest any les EIE decideixen donar un pas endavant i constitueixen una coordinadora, que es reuneix periòdicament i crea
el seu propi logotip293. Al mateix temps presenten el document
“Proposta de Formació d’una Societat, Associació i/o Federació
d’Esport per a Tots”. En el document s’assenyalava: “l’actual evolució de les EIE de Barcelona, ens porta a considerar els següents
aspectes:
— La necessitat de formalitzar un marc associatiu que respongui a la realitat de les EIE alhora que permeti impulsar noves formes i activitats de tipus esportiu, cultural i social.
— Convergència amb altres iniciatives i associacions que des
de poblacions, problemàtiques i pràctiques diferents cerquen els
mateixos objectius.
— Establir un ideari, filosofia i objectius comuns que facin
més clares les nostres posicions en els diferents àmbits en què es
desenvolupen.
(292) El Mundo Deportivo i La Vanguardia, 25 de maig del 1984, i La Vanguardia,
4 de juny del 1984.
(293) La paternitat d’aquest logotip era dels dissenyadors Pilar Villuendas i José
Ramón Gómez.
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— Fixar un calendari de discussió sobre “l’ideari”, els objectius, l’obertura d’un procés “constituent”, i el diàleg amb altres associacions actualment no presents a la coordinadora”.

Abans dels Jocs Olímpics de Los Angeles, Enric Truñó inaugurà una “escola de futbol” d’un perfil atípic, l’Escola de Futbol
TARR, que havia estat promoguda pels ex jugadors del FC Barcelona: Torres, Asensi, Rifé i Reixach. L’Escola TARR comptaria des
del seu inici amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, ja
que les seves actuacions es duien a terme als camps de futbol de les
Llars Mundet294. L’alma mater d’aquest projecte fou Joaquim Rifé.
L’aventura olímpica en què estava implicada la ciutat propiciaria la visita d’una delegació barcelonina a Los Angeles per a
tastar de prop la realització dels Jocs Olímpics. En tornar-ne, l’alcalde Pasqual Maragall va plantejar a Enric Truñó i Lolo Ibern
la necessitat de realitzar una campanya de promoció esportiva i
olímpica als centres docents. L’alcalde argumentava, “No podem
implicar-nos en el més gran projecte d’esport d’alt nivell i continuar mantenint sota mínims l’educació física i l’esport a l’escola”.
Del disseny del projecte se’n va encarregar el Servei de Promoció
Esportiva.
El retorn de Los Angeles també coincidiria amb la celebració del Campionat del Món de Ciclisme en ruta i en pista (del 27
d’agost al 2 de setembre). Aquesta competició no només servia per
anar sumant punts en el procés de candidatura olímpica, sinó que
també va servir per aconseguir fer realitat un vell somni dels afeccionats al ciclisme295, un esport de gran tradició a la nostra ciutat:
la construcció d’un velòdrom.

(294) El Mundo Deportivo, 30 de juny del 1984.
(295) Una de les proves emblemàtiques del calendari esportiu internacional a
Barcelona és la Volta Ciclista a Catalunya, que inicià la seva anadura l’any 1911.
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Del 15 al 18 de setembre, i en el marc de la Fira, dins del Saló
de l’Esport Sport-84 i Càmping, es va celebrar el I Congrés d’Instal·lacions Esportives i Recreatives, organitzat per la Direcció
General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea de Joventut i Esports i el Consell Superior d’Esports. Entre els ponents
del Congrés hi havia André Van Lierde. Les instal·lacions esportives, com s’ha reiterat, era una altra de les prioritats de l’Àrea de
Joventut i Esports; i el cert és que la inversió de l’Ajuntament de
Barcelona en construcció i manteniment havia crescut de forma
notable296.
Any

Construcció (ptes.)

1979		

Manteniment/Conservació (ptes.)

33.000.000

7.000.000

1980		 59.000.000		16.000.000
1981		

600.000		

34.000.000

1982		152.838.553		31.630.778
1983		396.069.723		82.399.156
1984		770.887.084		40.882.602
El mateix es pot dir respecte de l’apartat de subvencions a entitats esportives; l’increment era apreciable:
1981		

6.000.000

1982		

31.000.000

1983		

43.000.000

1984		

55.950.000

(296)

Enric TRUÑÓ, La Ciutat de les anelles, “Llibres a l’abast”, edicions 62, 1987.
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Els membres de la taula de coordinació institucional, de la qual
formaven part les entitats del sector, i a la qual s’havia afegit aquell
mateix any un representant de les EIE, van signar un conveni de
col·laboració on hi figurava l’organització de les primeres jornades
El disminuït i l’esport, previstes el mes d’octubre. En aquestes jornades Rafel Niubó i Habid Ben Amar, en representació de les EIE,
van presentar la ponència “Activitats esportives en el temps lliure”.

El mes d’octubre, Francesc Segura abandona la direcció de la
Subàrea d’Esports per passar a l’Oficina Olímpica com a director
tècnic per a la redacció del dossier de la candidatura de Barcelona.
El substitueix com a coordinador d’Esports Manel Ibern i Alcalde297, que fins aquell moment havia estat el seleccionador nacional
de waterpolo i una persona vinculada tota la seva vida al CN Barceloneta. Els equips de treball en l’Àrea de Joventut i Esports s’anirien definint més clarament a partir d’aquesta data. Al Servei de
Promoció Esportiva, tot i el nom de les oficines que figuraven en
l’organigrama, s’hi van crear dues àrees o línies d’actuació. La primera, dedicada a l’organització d’actes esportius al carrer i espais
no convencionals, i a donar suport als actes que organitzaven els
clubs i federacions esportives. La segona àrea abraçava la relació
amb les EIE, les activitats de vacances –Nadal i estiu–, els serveis
per a la gent gran, disminuïts, etc., així com les tasques d’informació i documentació.
En la seva primera compareixença davant la premsa, coincidint amb allò que havia explicitat el regidor d’esports, Manel Ibern
fixava com una de les prioritats l’esport a l’escola298.
Els objectius bàsics de la promoció olímpica a l’escola eren:
— Difondre els valors de l’esport i l’olimpisme en el medi escolar a la ciutat, així com presentar el projecte olímpic Barcelona’92;
(297)
(298)

Gaseta Municipal, 20 de desembre del 1984.
El Mundo Deportivo, 17 de novembre del 1984.

— 137 —

3ªMaq_Societatconfotos -corregido17.indd 137

15/1/19 15:58

— augmentar la pràctica esportiva i la qualitat de les activitats
fisicoesportives a les escoles;
— contribuir, amb la col·laboració de tots els estaments vinculats, al fet que l’educació fisicoesportiva sigui una matèria a l’escola.
Aquests objectius foren explicitats a la campanya “A l’escola
més esport que mai”, que es va planificar des de la tornada dels
Jocs Olímpics de Los Angeles fins a febrer del 1986. Per al disseny de la campanya es va consultar amb especialistes i tècnics del
camp de l’esport i l’ensenyament; també es va cercar la complicitat d’institucions i entitats com l’Institut Municipal d’Educació de
Barcelona (IMEB), al capdavant del qual hi havia, des del gener
del 1985, la regidora d’Educació i tinent d’alcalde, Eulàlia Vintró
i Castells.
L’arribada de Manel Ibern coincideix amb la presentació del
“Projecte Jove”299, una actuació liderada per l’Àrea de Joventut,
que abraçaria tot el mandat municipal, i que comptà amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona300. L’objectiu del projecte era
“facilitar als joves barcelonins el màxim ventall possible d’instruments útils per fer realitat la seva inserció activa en la societat en
la qual viuen”301. Cal recordar que l’any 1985, amb motiu de l’Any
Internacional de la Joventut, la ciutat acolliria el Congrés Mundial
de la Joventut impulsat per la UNESCO. Entre el catàleg d’activitats, es van organitzar, a cavall dels mesos de gener i febrer del
1985, uns debats sobre l’esport, i es va posar en marxa el programa
Esport Jove, que s’adreçava a joves de 14 a 25 anys. En el programa,
que comptà amb la col·laboració de les EIE i el CEEB, hi figurava
la realització d’activitats en centres d’ensenyament, centres cívics,
(299) La Comissió Ciutadana Consultiva del Projecte Jove s’havia creat mitjançant Decret de l’Alcaldia i en formava part el regidor de Joventut i Esports, el director
de Serveis d’Esports, i, també comptava amb la presència d’un representant del CEEB i
d’un representant de la Coordinadora de les EIE. Gaseta Municipal, 10 de juny del 1984.
(300) La Vanguardia, 22 i 23 de novembre del 1984.
(301) Enric TRUÑÓ, La Ciutat de les anelles, “Llibres a l’abast”, edicions 62, 1987.
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casals de joves i instal·lacions esportives; una lliga poliesportiva,
així com cursos d’iniciació a la vela, windsurfing, hípica, piragüisme a diferents embassaments de Catalunya, esquí alpí i nòrdic.

Incrementar el nombre d’equipaments esportius a la ciutat
continuava essent una de les prioritats del Consistori. Si bé alguna de les obres i millores que es preveia iniciar podien respondre
al projecte olímpic, tanmateix la majoria s’havien planificat fonamentalment per tal d’equipar els barris de la ciutat: “se trata de
instalaciones necesarias independientemente de si se celebran o
no los Juegos Olímpicos”302. En aquesta actuació també van participar-hi la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya,
amb les quals l’Ajuntament de Barcelona havia signat un conveni. En concret l’any 1985, i per a set obres concretes, es preveien
invertir (a raó d’una tercera part cada institució) 596 milions de
pessetes: piscina coberta de Folch i Torras (38 milions), Palau d’Esports (99 milions), piscina coberta de Can Toda-Pau Negre (122
milions), Can Caralleu (8 milions), poliesportiu de Virrei Amat
(92 milions), complex de La Verneda (128 milions) i una piscina coberta a l’antiga fàbrica Catex del Poble Nou (109 milions).
L’any 1985 estaria marcat per la celebració d’un gran nombre
d’actes esportius de caràcter internacional que van arrencar, de l’1
al 3 de gener, amb l’esdeveniment de l’Europa TOP-12 de tennis
taula, la principal competició europea d’aquest esport, que reunia
els 12 millors jugadors europeus en categoria masculina i femenina. La competició es va programar amb motiu de les noces d’or de
la Federació Catalana de Tennis Taula, i va significar el naixement
del I Torneig Internacional Ciutat de Barcelona d’aquesta modalitat. Seguirien altres esdeveniments internacionals, entre els quals
destaquem el Campionat del Món de Clubs de Bàsquet al Palau Blaugrana (del 23 al 29 de juny), i la Copa Intercontinental d’Hockey
masculí a les instal·lacions del RC de Polo (11-20 d’octubre). Però,
sens dubte, el plat fort, per la seva complexitat, va ser-ne el Cam(302)

La Vanguardia, 16 de març del 1985.
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pionat del Món d’Esgrima, que es va celebrar de l’11 al 21 de juliol
al Palau Blaugrana i Palau de Gel del FC Barcelona. Tots aquests
esdeveniments representaven una gran ajuda per a la candidatura olímpica, tant perquè incrementaven el nombre d’actes internacionals celebrats a la ciutat, millorant-ne el currículum, com
per demostrar la solvència i progressar en capacitat organitzativa.
Una altra data històrica, pel que representava per a la ciutat,
fou l’inici, el 5 de febrer, de la primera part de les obres de remodelació de l’Estadi de Montjuïc. El projecte, que respectava la
imatge externa del recinte, havia estat dissenyat pels arquitectes
Vittorio de Gregotti, Frederic Correa, Alfons Milá, Joan Margarit
i Carles Buxadé303. L’acte protocol·lari d’inici de les obres va consistir a col·locar a la paret de l’estadi una placa on hi havia escrit
“Barcelona 1992”. Per altra banda, també es va preveure, amb una
inversió de 140 milions de pessetes, la remodelació del vell Pavelló
d’Esports del carrer Lleida, un edifici que s’havia inaugurat l’any
1955 amb motiu dels Jocs Mediterranis, i que ja que no complia
les normes de seguretat d’altres establiments públics. L’objectiu de
la remodelació també era cercar la màxima rendibilitat de l’edifici,
i obrir-lo a d’altres activitats cíviques com ara concerts musicals304.
Ningú pot negar el lideratge esportiu de l’alcalde Maragall durant el seu mandat. No només perquè recolzà la política d’acollir
grans esdeveniments i participà activament en la campanya “A l’escola més esport que mai”, sinó també perquè, si calia, es posava al
capdavant d’alguns d’aquests projectes. Per exemple, quan, acompanyat d’Enric Truñó i Sebastià Salvador, president del RACC, va
reunir-se amb Bernie Eccleston amb l’objectiu d’intentar que el
circuit mundial de Fórmula-1305 aterrés a Barcelona novament306.
(303) Correa, Buxadé, Margarit i Milá són els dissenyadors de l’Anella Olímpica.
(304) El Mundo Deportivo, 9 de febrer del 1985.
(305) El Gran Premi d’Espanya de Fórmula 1 no se celebrava des del 1982. S’havia
deixat de fer al circuit de Montjuïc de Barcelona, l’any 1975.
(306) La Vanguardia, 13 i 15 de novembre, i El Mundo Deportivo, 14 de novembre
del 1985.
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Tot i que el projecte no es va concretar , es va deixar clar que la
ciutat no renunciava a acollir el circ de la Fórmula-1 en el futur.307

Al Plenari Municipal del 2 d’abril s’hi va presentar un informe
de la candidatura de Barcelona als Jocs Olímpics. En aquest Ple el
regidor Enric Truñó intervingué per dir que els Jocs Olímpics eren
una oportunitat per millorar la xarxa d’equipaments de la ciutat,
seguint el criteri de “no fer cap instal·lació que la ciutat no necessiti, amb Jocs o sense”. L’objectiu era estendre la pràctica esportiva
de competició i de lleure, cercant l’equilibri entre l’esport d’alt nivell i l’esport per a tothom, “perquè l’esport esdevingui quelcom
de quotidià en la vida dels barcelonins”308. Una setmana després,
el 10 d’abril, es creava el Comitè Executiu del Consell Rector de
la candidatura que requeia en la mateixa figura del regidor de la
Àrea de Joventut i Esports309.
La gran quantitat d’accions que es feien des del Servei de Promoció Esportiva de l’Àrea de Joventut i Esports, va comportar que
l’equip directiu pensés en la conveniència de tenir una “mascota”
pròpia, i amb aquesta intenció es va convocar un concurs públic.
El disseny guanyador va ser el de l’equip format per Pere Carol,
Francesc Raset i Daniel Martí; representava un personatge popular de la ciutat, el “Floquet de neu”, el goril·la albí del Parc Zoològic
de Barcelona. La presentació de la mascota es va fer al Zoo el 8 de
maig i va assistir-hi l’alcalde Pasqual Maragall, el qual va manifestar que volia fer de Barcelona la capital mundial de l’esport310. A
la tardor es va iniciar un nou projecte d’introducció a la pràctica
de l’excursionisme i a l’orientació per a escolars. L’activitat consistia en la projecció d’un audiovisual on es presentaven les diverses
modalitats practicades a la muntanya; amb posterioritat els esco(307) Els terrenys per construir el futur circuit de Montmeló s’adquiriren l’any
1986. La Fórmula 1 tornaria a disputar-se al circuit de Montmeló a partir del 1991.
(308) Gaseta Municipal, 10 de juny del 1985.
(309) El Mundo Deportivo, 11 i 12 d’abril del 1985.
(310) El Mundo Deportivo, 9 de maig del 1985.
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lars que ho volguessin es podien apuntar a una marxa d’orientació
per Collserola. La direcció tècnica del projecte i la marxa corria a
càrrec del Club Pirenaic.
Aquest any s’havia constituït la Comissió Municipal de la Bicicleta, de la qual formaven part les àrees de Participació i Descentralització Ciutadana, Transports i Circulació, i la de Joventut i
Esports. Una de les primeres actuacions va ser crear una comissió
cívica, a la qual, a més de les àrees de l’Ajuntament implicades, s’hi
afegirien el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, l’agrupació
d’usuaris Amics de la Bici i la Federació Catalana de Ciclisme. El
primer projecte endegat fou Bicibarna, una proposta d’animació
de la vida ciutadana durant un any que tenia com a eix central la
bicicleta, i que comprenia la Festa de la Bicicleta. La Festa es va
celebrar el 16 de juny, però, per una banda, amb un format diferent ja que es van organitzar cinc marxes diferents que van confluir, primerament, a la plaça Urquinaona i, després, al parc de la
Ciutadella; per altra banda, amb un caràcter més reivindicatiu311.
El 25 de juny el Ple de l’Ajuntament de Barcelona va aplicar per
primera vegada les noves regulacions de les instal·lacions esportives municipals amb el vot en contra de l’oposició municipal. La
novetat més important era que les entitats gestores s’havien de fer
càrrec dels consums i la conservació de l’equipament. Les instal·lacions afectades eren: el Complex Esportiu Guinardó; el Frontó
Pere II de Montcada; el Camp Municipal de Beisbol; el Camp Municipal de Rugbi; el Complex de Sant Andreu, amb camp de futbol i piscina; la Piscina Ignasi Iglesias; el Camp de Futbol d’Horta
i Júpiter; i el Complex Esportiu de la Muntanya del Carmel312.
A la campanya d’activitats d’estiu d’aquell any 1985 s’hi van
afegir noves pràctiques –esquí nàutic, windsurf, vela, beisbol i
hockey–; activitats adreçades a grups específics –adults, discapa(311)
(312)
del 1985.

La Vanguardia, 17 de juny del 1985.
Gaseta Municipal, 10 de juliol del 1985. El Mundo Deportivo, 27 de juny
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citats i gent gran– i es van posar en marxa casals de platja a la
Barceloneta i la Mar Bella.
— El juliol es van celebrar un seguit d’actes per commemorar
el 30è aniversari dels Jocs Mediterranis de Barcelona (1955). El
projecte havia estat presentat a Enric Truñó, uns mesos abans, pels
veterans periodistes Carlos Pardo i Andreu Mercé Varela, persones molt properes a Joan Antoni Samaranch. Precisament Pardo
havia estat el qui havia tingut la idea de substituir el símbol del foc
i la torxa –utilitzat als Jocs Olímpics– per l’aigua i l’àmfora per als
II Jocs Mediterranis celebrats el 1955. Els objectius que es pretenien amb aquesta commemoració eren:
— El reconeixement de totes les persones –directius, esportistes, àrbitres, etc.– que van fer possible els Jocs Mediterranis;
— la demostració clara de la vocació internacional i olímpica
de la ciutat;
— la demostració de la capacitat organitzativa de la ciutat;
— reconstruir un capítol significatiu de la història esportiva
de Barcelona.
ser:

Les actuacions programades entre el 16 i 25 de juliol van

— L’edició d’un programa de mà amb la mateixa portada que
l’any 1955;
— la reproducció de la cursa de relleus que es va fer l’any 1955,
amb la sortida a Empúries, com va ser que l’any 1955, i l’arribada a
la Font Màgica de Montjuïc. També en aquesta ocasió els rellevistes portarien una àmfora, però com l’original s’havia perdut313, es
(313) Joan Carles ARMENGOL, “En busca del ánfora perdida”, El Periódico, 24
de març del 2007.
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va substituir per una àmfora de fang314. En l’acte hi van participar
el primer i l’últim rellevista de l’any 1955: Albert Gurt i Sebastià
Junqueras315, que en aquesta ocasió va fer vessar l’aigua que contenia l’àmfora a la Font Màgica;
— es va celebrar una exposició al Col·legi d’Arquitectes de Barcelona i un col·loqui en el qual van participar Carlos Pardo, Andrés Espinós316, i els esportistes Jordi Bonareu, jugador de bàsquet,
i Josep M. Andreu, capità de l’equip d’hockey d’Espanya el 1955;
— com a cloenda del programa, en el marc de l’històric Saló de
Cent de l’Ajuntament de Barcelona, Muhammad Mzali, membre
del Comitè Olímpic Internacional i del Comitè Internacional dels
Jocs Mediterranis317 va pronunciar una conferència.
El mes de juliol la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Decret 196/1985 del 15 de juliol, reinstaurà la Unió de Federacions
Esportives Catalanes318. Una setmana més tard diverses federacions feien l’assemblea constitutiva, de la qual en va sortir president Joan de la Llera Trens, president de la Federació Catalana de
Gimnàstica. Els estatuts de la UFEC319 es van aprovar el mes de
(314) Aquesta àmfora seria el model de l’àmfora de plata que s’utilitzaria a partir
d’aquell any com a Trofeu Ciutat de Barcelona. La selecció del model es va decidir en una
reunió en la qual hi eren presents Paco Segura, Quim Lahosa i Juli “Almeida”. El disseny
i producció va córrer a càrrec de l’empressa Laudo’s. La primera àmfora de plata es va
entregar al guanyador de la Jean Bouin celebrada l’1 de desembre del 1985. Aquell any,
curiosament, es van celebrar dues edicions de la Jean Bouin.
(315) En el trasllat de l'àmfora van participar-hi esportistes destacats, com l'atleta
Carmen Valero i els waterpolistes Manel Estiarte i Jordi Carmona.
(316) Andrés Espinós Tayá va ser funcionari de l’Ajuntament de Barcelona, fundà
un bufet d’advocats i administració de finques, va ser secretari provincial de la Delegación Nacional de Deportes, membre del COE i estret col·laborador de J.A. Samaranch.
Se’n van escriure unes Memorias autorizadas, en les quals va explicar la seva implicació
en els Jocs del Mediterrani de l’any 1955.
(317) El Mundo Deportivo, 19 de juliol del 1985.
(318) La Unió Catalana de Federacions Esportives fou creada el 3 de juliol del
1933 i declarada coorporació oficial de la Generalitat de Catalunya el 17 de juliol del
1934. Va deixar de ser operativa amb la Guerra Civil.
(319) El 1996, sota el mandat de David Moner i Codina, passà a denominar-se
Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
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novembre, i el 19 de desembre es va celebrar l’Assemblea General
Extraordinària que va elegir novament a Joan de la Llera320.

Coincidint amb els actes commemoratius del 30è aniversari
dels Jocs Mediterranis, el 16 de juliol, es produeix el nomenament
de Josep Miquel Abad i Silvestre com a conseller delegat del Comitè Executiu del Consell Rector de la Candidatura de Barcelona
als Jocs Olímpics de 1992321.
El 28 d’agost també és una altra fita històrica de l’esport. Aquell
dia una expedició catalana coronava l’Everest, i deixava al cim una
senyera i una bandera de la candidatura de Barcelona’92. El cap de
l’expedició era Conrad Blanch322 i els alpinistes que van fer el cim
van ser Òscar Codiach, Antoni Sors i Carles Vallés. Dues setmanes més tard –entre el 15 i el 21 de setembre–, i a mode d’aperitiu
de les festes de La Mercè, Barcelona, juntament amb les poblacions de Blanes i Mataró, esdevé una de les seus del Campionat del
Món de Carreres d’Esquí Nàutic.
La revista Barcelona Esports apareix el novembre del 1985323.
La publicació va néixer amb la voluntat “d’informar de l’activitat
esportiva que es du a terme a la ciutat. De tot allò que es fa i del que
es pot fer, del que ja s’ha fet i del que es prepara, de les demandes
i de les ofertes que existeixen en aquesta relació viva entre esport
i ciutat”; i també informar sobre com evolucionava la candidatura
olímpica. Al capdavant de la revista hi havia el periodista Enric
Bañeres324. El coordinador de la publicació era Albert Cucarella,
(320) Joan de la Llera va morir en un accident de trànsit el desembre del 1987.
(321) Gaseta Municipal, 30 de juliol del 1992.
(322) Conrad Blanch va ser contractat durant un breu període de temps com a
assessor de la campanya “A l’escola més esport que mai”, i, seguidament va ser sotsdirector d’operacions del COOB’92.
(323) Gaseta Municipal, 20 de novembre del 1985. De la revista Barcelona Esports
se’n van publicar set números, fins l’any 1987.
(324) Enric Bañeres (1944-2017) periodista de diversos mitjans de comunicació,
entre els quals El Correo Catalán, La Vanguardia i El Mundo Deportivo; així com de les
revistes satíriques Barrabás i El Papus. Autor de diversos llibres relacionats amb el FC
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i formaven part del consell de redacció: Joan Carles Armengol,
Carles Galindo, Jaume Guillamet, Lluís Mauri, Pedro Palacios,
Xavier Roig, Manel Ibern i Juli “Almeida”.
Les EIE i el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona ja van ser
objecte d’un article al primer número de la revista. L’article destacava el paper integrador de les EIE: “Aquest és un punt que ha
contribuït decisivament a la nostra expansió per tota la ciutat. A
les EIE hi ha un grup de disminuïts en procés d’integració a través
de les pràctiques esportives. En general, el que fem és formar el
nen perquè ell mateix tingui capacitat d’elecció i entengui què vol
dir esport”.
Poc després d’aparèixer la revista Barcelona Esports, la Coordinadora de les EIE feia realitat la vella aspiració de la plataforma “Esport i Societat” creant l’Associació Catalana d’Esport per
a Tothom (ACET), la qual aglutinaria totes les entitats que tenien
l’esport per a tothom com a objectiu. Els estatuts d’ACET es van
presentar al Registre de Clubs i Associacions Esportives l’11 de
juny, i la seu de l’entitat es va fixar al carrer Blai, 34. El tres objectius principals de l’Associació eren:
— Les associacions adherides, han de tenir com a finalitat la
promoció de l’esport per a tothom, en tots o en alguns dels seus
vessants i/o l’esport escolar, i no perseguir afany de lucre;
— s’han d’inspirar en els principis de la Carta Europea de l’Esport per a Tothom (Consell d’Europa 1975) i la Carta Internacional per a l’Educació Física i l’Esport (UNESCO 1978);
— per tant, entendre l’esport com un dret dels ciutadans i
l’educació física com una part integrant de l’educació obligatòria.
En el mateix document es detallaven altres objectius, com ara
la promoció de les Escoles d’Iniciació Esportiva; la divulgació d’esBarcelona. Retirat del periodisme actiu, va ser professor de periodisme esportiu a la
Universitat Internacional de Catalunya.
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ports minoritaris, sempre que tinguessin interès formatiu; la promoció de jocs tradicionals; la promoció de la pràctica esportiva
entre els joves, gent gran i persones discapacitades; la promoció
d’activitats i esports vinculats a la natura; el turisme i els intercanvis culturals i esportius; la formació permanent dels tècnics
i quadres directius; i la lluita contra la violència en l’esport. Per a
la consecució d’aquests objectius es considerava imprescindible la
col·laboració de les institucions públiques catalanes. En la constitució d’ACET325 hi van participar totes les EIE, però cal destacar que també s’hi van incorporar altres entitats com l’Agrupació
Esportiva Bon Pastor, l’Associació Esportiva Trinitat Vella i Esport-3.
La campanya “A l’escola més esport que mai” dissenyada pel
Servei de Promoció Esportiva arrencaria el tercer trimestre del
curs 1985-1986, i perduraria durant una dècada. Per portar-la a
terme es va crear un equip de promotors i dinamitzadors esportius, un per districte, que estaven permanentment en contacte
amb els centres docents326. A la campanya s’hi van sumar també
les EIE i el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, i, a partir
del curs 1986-1987, l’Associació Catalana d’Esport per a Tothom.

Les accions que es van dur a terme en el marc de la campanya
van ser:
— L’organització d’una jornada d’animació i divulgació esportiva a les escoles amb la implicació de tot el claustre escolar,
(325) Pocs mesos després de la fundació d’ACET s’hi incorporaren dues entitats
de l’Hospitalet de Llobregat, l’AE Hospitalet i l’AE Santa Eulalia. En aquest municipi
s’havia produït un relleu al capdavant de la Regidoria d’Esports. Robert González, militant del PSUC havia estat substituït per Amadeu Joan (PSC). Entre els dirigents de l’AE
Hospitalet hi havia Joan Vázquez i Francesc Osán. El primer, anys més tard arribaria a
ser president de la Federació Catalana d’Atletisme (1992-1997), i, el segon, director de
l’ONG Acció Solidària. També va formar part de l’ACET una entitat d’Esplugues, representada per Antonio Moreno, que havia treballat al servei d’esports de l’Ajuntament de
l’Hospitalet i que més tard va ser professor de l’INEFC.
(326) Per a la direcció de la campanya l’Àrea de Joventut i Esports va contractar
Miquel Ortin, que va estar acompanyat de Josep Anton Jiménez i Josep Rubí.
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anomenada “Dimecres Olímpic”. A aquestes jornades hi acudia
l’alcalde o el regidor del districte, i comptava amb la presència
d’esportistes d’alt nivell. La jornada s’iniciava amb una desfilada, encapçalada per un grup d’alumnes portant la bandera olímpica327. Finalitzada la desfilada sonava l’himne olímpic i s’en
cenia un pebeter. Les EIE van participar activament en aquest
projecte;
— als centres escolars se’ls va facilitar la possibilitat de conèixer
Montjuïc i les instal·lacions que s’estaven construint, mitjançant
l’Itinerari Cultural-Esportiu Barcelona Olímpica328. Els escolars
eren recollits a l’escola per un autocar facilitat per l’empresa d’automoció Pegaso. L’equip humà de l’autocar estava format per Narciso
Cervera, conductor municipal, i Ramon Vancells, que feia de guia;
— cursos de reciclatge en educació física per a mestres d’EGB
que van estar dirigits per l’IMEB i van ser impartits per un equip
de llicenciats en educació física, coordinats per Marta Carranza,
actualment comissionada d’Esports de l’Ajuntament. El curs complet era de 335 hores en total, de les quals 175 en horari escolar, en
un curs intensiu de quatre setmanes, 100 de pràctiques tutelades i
60 d’un seminari de formació permanent. Les despeses generades
per la substitució dels mestres a la seva escola durant el curs intensiu de 175 hores es van acordar amb la delegada de Barcelona
de la Conselleria d’Ensenyament, Sara Blasi, i van ser abonades
per l’Ajuntament de Barcelona. El primer curs es va impartir del
28 d’abril al 3 de juny. Se’n realitzaren sis, i, en total, hi varen participar 160 mestres;
— cursos de formació esportiva bàsica per millorar la capacitació de monitors i persones no titulades que col·laboraven en activitats extraescolars. Aquests cursos serien impartits per l’ACET;
(327) Si hi acudia l’alcalde, acostumava a reunir-se amb el claustre de professors
i representants de l’AMPA per tal de conèixer de primera mà les necessitats de l’escola.
(328) Quan finalitzà el curs 1986-1987, havien participat en l’Itinerari 19.000
nens i nenes.
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— inversions per a la millora de l’equipament i infraestructura
esportiva a les escoles. Aquest projecte es va fer en col·laboració
amb la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i el Servei d’Esports de la Diputació de Barcelona;
— dotació de material esportiu a les escoles.
— s’instaurà el Premi Ciutat de Barcelona a l’Escola, l’objectiu
del qual era distingir la millor iniciativa, treball o activitat, que fes
possible la pràctica esportiva a l’escola;

— amb el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona es va posar en marxa el Trofeu Barcelona 92 durant el curs 1986-1987329;
també es van organitzar intercanvis esportius, anomenats “Ambaixades culturals-esportives”, entre alumnes de Barcelona i d’altres ciutats espanyoles i estrangeres330. La primera expedició es va
fer el mes de maig a Torí (Itàlia), al capdavant de la qual hi havia
Montse Vergé, secretària tècnica del CEEB331;
— organització d’un Simposi Internacional sobre l’Esport en
edat escolar, sota el patronatge de la Federació Internacional de
l’Esport Escolar, que comptava amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
El 27 de desembre el Plenari Municipal aprova per unanimitat
la sol·licitud oficial al Comitè Olímpic Internacional per organitzar els Jocs de la XXV Olimpíada Moderna per a l’any 1992, així
com els compromisos que es desprenen de la Carta Olímpica332.

(329) Aquest Trofeu encara forma part del calendari esportiu del CEEB.
(330) Al llarg dels anys es van visitar les ciutats italianes de Grosseto, Gènova i
Torí; Altveer-Zilverberg a Holànda; Graz a Àustria; Lorient a França; i les ciutats espanyoles de Palma de Mallorca, Sevilla, Madrid i Bilbao.
(331) Portanveu, revista del CEEB, setembre-desembre del 1986.
(332) Gaseta Municipal, 20 de febrer del 1986.
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Abans de finalitzar l’any es produeix un canvi en l’oficina tècnica de cooperació esportiva, emmarcada en el Servei de Promoció
Esportiva: n’assumeix la direcció Daniel García i Gasca333.
L’any 1986 seria clau per al país i per a la ciutat de Barcelona.
Al calendari hi havia tres fites de gran repercussió internacional:
el 3 de maig el Palau de Congressos seria l’escenari del Congrés de
l’Associació Internacional de Periodisme Esportiu (AIPS)334; del
5 al 19 de juliol se celebrava el Campionat del Món de Bàsquet, i
una de les fases semifinals s’havia de disputar al Palau d’Esports;
però, sobretot, tothom tenia apuntada al calendari la data del 17
d’octubre, dia en què el Comitè Olímpic Internacional, reunit a la
ciutat de Lausana, decidia la seu dels Jocs Olímpics de l’any 1992.
El gener del 1987 s’inicia el procés de descentralització municipal. La Comissió de Govern del 4 de desembre havia aprovat les
funcions que s’havien de transferir als consells municipals de districte en matèria d’esports335. El desglossament detallat del Projecte de Transferència número 11 als consells municipals de districte
en matèria de gestió de les instal·lacions esportives d’interès de
districte i funcions de l’Ajuntament amb relació a l’activitat esportiva dels districtes es publicaria poc després336.
Les matèries descentralitzades eren:
— La gestió de les instal·lacions esportives d’interès de districte;
— el manteniment, neteja i vigilància de les instal·lacions
— l’adquisició i administració del material esportiu i de la maquinària i utillatge de manteniment per a les instal·lacions;
(333) Gaseta Municipal, 30 de desembre del 1985.
(334) La recepció oficial es va fer al Saló de Cent comptant amb la presència de
l’alcalde Pasqual Maragall i de Joan Antoni Samaranch.
(335) Gaseta Municipal, 20 de desembre del 1985.
(336) Gaseta Municipal, 10 de maig del 1985.
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— la cessió de les instal·lacions d’interès de districte a entitats
alienes a l’Ajuntament;
— la fiscalització de les instal·lacions d’interès de districte cedides a l’Ajuntament;
— la promoció d’activitats esportives i l’organització de competicions d’interès de districte;
— les subvencions a entitats esportives del districte.

Com assenyala Enric Truñó a l’article “Un balanç olímpic” la
descentralització, “ha permès que la ciutat gaudeixi d’agents locals
de gestió i promoció esportiva: d’una banda l’àrea central d’esports
de l’Ajuntament i, de l’altra, els departaments d’esports de cadascun
dels deu districtes de la ciutat. La descentralització –sense perdre
de vista en cap moment la necessària coordinació– permetrà crear
un flux directe de comunicació entre el ciutadà i l’administració
local, així com multiplicar de forma considerable les iniciatives
de l’administració en tots els camps de la vida municipal, entre els
quals, òbviament, s’hi troba l’esport”337. Per tal de garantir aquest
procés es van convocar concursos oposició per dotar de tècnics els
districtes, i també cobrir algunes places a l’Àrea de Joventut i Esports338. Una de les primeres tasques d’aquests tècnics va ser crear
un cens real de totes les instal·lacions esportives dels districtes.
La ciutat havia estat mancada d’equipaments, però un dels problemes que arrossegava des de feia molts anys és que vivia d’esquenes al mar. En un inici el projecte olímpic preveia la possibilitat
que les regates de vela es fessin a Palma de Mallorca, però a finals
de gener ja es valorava la conveniència que la vela es fes al port
de Barcelona. Als mitjans de comunicació s’afirmava que, amb o
sense Jocs, la ciutat necessitava un port nauticoturístic i recuperar
(337) Barcelona Esports, desembre del 1986. L’Ajuntament de Barcelona va fer una
convocatoria per a tècnics mitjos per cobrir la plaça de tècnics d’esports als districtes.
(338) Gaseta Municipal, 30 de novembre i 10 de desembre del 1986.
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el front marítim. El projecte, en paraules d’Enric Truñó, “ilusiona
al máximo. Creo que todo barcelonés compartiría esta ilusión de
conocerlo”339. En qualsevol cas, la ciutat, en el supòsit de ser elegida seu dels Jocs, tenia dos anys per a concretar el lloc exacte on es
disputarien les regates.
El mes de març es produeix un nou relleu a l’Àrea de Joventut
i Esports amb el nomenament de Joan Francesc Cubillas i Montoya com a nou cap del Negociat de Contractació i Instal·lacions
Esportives340.
El 6 d’abril va aparèixer una nova cursa popular al calendari
barceloní, la Vivicittá, una cursa de 12 kilòmetres de la qual ja s’ha
parlat més amunt, que havia estat ideada per la Unione Italia dello
Sport Popolare. Aquest any la cursa se celebrava simultàniament a
trenta ciutats d’Itàlia, a les quals s’hi afegien Nova York, Budapest,
Lisboa, Barcelona i Brussel·les. La cursa de Barcelona, fou organitzada per l’Ajuntament de la ciutat, però amb la col·laboració
de la marca esportiva Ellese, la Federació Catalana d’Atletisme, la
Comissió Marató Catalunya i els diversos mitjans de comunicació de la ciutat (El Mundo Deportivo, Sport, Record, TVE, RNE i
Radio 4). En un article aparegut a El Mundo Deportivo Enric
Truñó va dir que “la elección de Barcelona supone un reconocimiento internacional a las tareas de promoción deportiva que
realiza Barcelona, así como a la capacidad organizativa que posee
hoy nuestra ciudad”.341 El guanyador de la cursa a Barcelona en
categoria masculina va ser Ferran Díaz del FC Barcelona i, en femenina, Joaquima Casas, però els guanyadors absoluts –era una
cursa simultània– foren Tim Hutchings i Anna Villani que van
córrer la Vivicittá a Roma342.
(339)
(340)
(341)
(342)

El Mundo Deportivo, 29 de gener del 1986.
Gaseta Municipal, 10 de març del 1986.
El Mundo Deportivo, 23 de març del 1986.
El Mundo Deportivo, 3, 6 i 7 d’abril del 1986.
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Des de la seva fundació l’Associació Catalana d’Esport per a
Tothom (ACET) va mantenir una estreta relació amb l’Àrea de
Joventut i Esports. Les primeres actuacions que li foren encomanades a principis del 1986 van ser la campanya “Esquí per a tothom” i l’organització dels punts d’orientació de la cursa atlètica
en diversos parcs de la ciutat –la Ciutadella, Parc Güell, Mar Bella,
Carretera de les Aigües, Montjuïc, Parc Cervantes i el Laberint– a
càrrec de monitors i professionals especialitzats.

La Cursa del Corte Inglés del 25 de maig va batre de nou el rècord de participació, 53.145 persones, però, a més, va tenir l’al·licient de ser una de les nombroses curses, 78 a diversos països del
món, que es van afegir a la campanya de solidaritat amb els països africans afectats per la fam i la misèria, “Tot el món corre per
Àfrica”, que impulsava Sport Aid, una organització que assessorava el cantant de rock irlandès Bob Geldof. La Cursa de la Mercè,
per la seva banda, va estrenar recorregut i programa informàtic,
encara que al reglament s’estipulava que no era una cursa competitiva. També aquí es va batre rècord de participació, amb 18.000
corredors que, de ben segur, sortiren pensant en Lausana. L’altra
gran manifestació esportiva popular, la Festa de la Bicicleta, es va
celebrar el 9 de novembre i també va assolir un gran èxit de participació.
Un dia després de la Cursa del Corte Inglés, l’alcalde accidental
de Barcelona, Jordi Parpal i Marfà343, rebia de mans del rei Joan
Carles I el Premi del Consell Superior de Deportes, per haver estat l’Ajuntament “que más ha destacado durante el año por sus
iniciativas para fomentar el deporte, sea en la promoción y organización de actividades, sea en la dotación de instalaciones comunitarias”344. L’acte va tenir lloc al Palau Reial de Madrid, i Parpal va
anar-hi acompanyat d’Enric Truñó.
(343)
d’alcalde.
(344)

Jordi Parpal i Marfà (1940-2013) era regidor d’urbanisme i primer tinent
La Vanguardia, 27 de maig del 1986.
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Entre els mesos de maig i octubre es produeixen diversos nomenaments a l’Àrea de Joventut i Esports. El mes de maig Josep
Antoni Gual passa a ser l’encarregat del Palau d’Esports –abans
n’havia estat responsable Paco García–, del Gimnàs Municipal,
Estadi Serrahima, Camp d’Hockey i camps d’esports de Montjuïc;
Juan José Martínez345, va passar a ser el responsable de les Piscines
Picornell i del Camp de Beisbol; i Josep Manel Benages, que havia
estat responsable de les instal·lacions de Can Caralleu, l’encarregat
del Velòdrom d’Horta346. El mes de juliol Josep Jordi i Rigau assumeix el Negociat d’Esports347; i el mes d’octubre Manel Ortigosa,
l’antic encarregat de l’Estadi passa a assumir la responsabilitat del
Poliesportiu de Ferro, Acer i Motors situat a la Zona Franca i del
Poliesportiu de La Bàscula; Francesc García i Fernàndez, deixa
la direcció del Palau d’Esports per passar a ser l’encarregat de
l’Escola Municipal de Natació i dels poliesportius de Valldaura i
La Guineueta a Nou Barris; i Ramón Esteve és nomenat encarregat
de la piscina de Trinitat Vella i del Poliesportiu de Sant Andreu348.
Aquest any la campanya d’estiu va comptar amb la col·laboració de l’Escola Hípica la Foixarda, l’ACET, la Federació Catalana
de Tennis i la Federació Catalana d’Esports per a Minusvàlids. No
obstant això, les EIE continuarien tenint un paper determinant en
les seves àrees d’influència. Coincidint amb la campanya d’estiu es
faria un tercer viatge a Roma per mantenir la coordinació amb el
CONI i la UISP. En aquest viatge a Juli “Almeida” l’acompanyarien
Juanjo Martínez, Assumpta Olivé, responsable de promoció de la
campanya “A l’escola més esport que mai”, i Robert González, regidor de l’Ajuntament de l’Hospitalet349.
(345) L’any 1989, quan el Servei de Promoció Esportiva passà a ser Unitat Operativa, Juanjo Martínez assumeix la direcció del Servei de Promoció Esportiva.
(346) Gaseta Municipal, 20 de maig del 1986.
(347) Gaseta Municipal, 10 de setembre del 1986.
(348) Gaseta Municipal, 20 d’octubre del 1986.
(349) Fruit d’aquest viatge es crearia, mesos després, un cercle gastronòmic-esportiu de caràcter lúdic al qual es va batejar amb el nom Lucius Minicius Natalis
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L’estiu portà una altra notícia de rellevància: la signatura, el 25
de juliol, d’un conveni entre l’alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, i el president de la Diputació de Barcelona, Antoni Dalmau,
per a la construcció d’un altre equipament simbòlic de la ciutat:
el Palau Sant Jordi. En aquest acord es preveia que la Diputació
de Barcelona assumia el 75% del cost de la construcció. Alhora,
la Diputació aportava 223,8 milions de pessetes per la construcció i remodelació d’altres equipaments: el Poliesportiu del carrer
Perill (construcció), el Poliesportiu Marina-Llull (remodelació),
el Poliesportiu Sant Andreu (ampliació), camps de futbol de
Vallvidrera, Júpiter i Ciutat Meridiana (il·luminació) i l’Estadi
Serrahima (il·luminació i construcció d’un edifici auxiliar). En totes aquestes obres la Diputació aportava el 50%, i en la construcció
del complex Renfe-Meridiana feia una aportació de 85 milions de
pessetes350.
L’esforç que s’estava fent en matèria d’equipaments també era
notable. Els dos darrers anys s’havia formalitzat la cessió de nombrosos equipaments –especialment els camps de futbol– com els
camps de futbol del Turó de la Peira, Besonense, Satàlia, Ibèria,
Julià de Capmany o Polígon Canyelles351; i les obres del Pla d’Equipaments aprovat l’any 1983 avançaven a bon ritme. Entre les obres
hi havia la de Renfe Meridiana; la piscina de Can Toda; les sales
poliesportives de la Verneda i Virrei Amat, i l’edifici del carrer Perill. Al mateix temps es feien remodelacions en d’altres equipaments: vestidors i pista del pavelló de Sant Andreu; nova coberta
de la Piscina Ignasi Iglesias; enllumenat de la zona de llançaments
de l’Estadi Serrahima; la instal·lació per al tractament d’aigua a la

Quadronius Verus. Aquest cercle organitzava un sopar mensual al qual es convidava
un dirigent de l’esport a pronunciar una conferència. Formaven part d’aquest cercle,
que aglutinava persones de diverses ideologies polítiques: Quim Lahosa, Lolo Ibern,
Joaquim Rifé, Joan Durà, Alex Soler Cabot, Enric Piquet, José Antonio Sancha i Jaume
Rosell, entre d’altres.
(350) El Mundo Deportivo, 26 de juliol del 1986.
(351) Gaseta Municipal, 30 de juliol del 1986.

— 155 —

3ªMaq_Societatconfotos -corregido17.indd 155

15/1/19 15:58

Creueta del Coll, el Complex Esportiu Maresme-Llull, entre d’altres352.
Abans de viatjar a Lausana per acudir a la Sessió del CIO on es
decidia la seu dels XXV Jocs Olímpics del 1992353, Enric Truñó va
concedir una llarga entrevista a El Mundo Deportivo on manifestava que, en el cas de que no fóssim seu olímpica, els resultats del
treball eren evidents: “Se ha conseguido crear unos hábitos y unas
costumbres que tendrán una repercusión inmediata en la forma
de vida de nuestra sociedad. Se ha logrado crear una gran voluntad de convertirse en deportistas practicantes, y no sólo espectador de los acontecimientos deportivos. Las nuevas instalaciones
también son realidades imparables, así como la introducción del
deporte en la escuela o los cursillos de reciclaje para maestros que
ya han llegado a su tercer año de implantación (…). Nunca había
visto a Barcelona tan entusiasmada con un proyecto. La gente ha
entendido lo que se pretendía y, sobre todo, que era necesaria esa
ilusión colectiva para tirar adelante. En realidad, todos los colectivos humanos necesitan proyectos de ilusión.”354.
El 17 d’octubre del 1986 forma part de la història de Barcelona.
Aquell dia la ciutat, per fi, aconseguia ser ciutat olímpica. La tensa
espera, magnificada per la forma de donar a conèixer per part de
Joan Antoni Samaranch el nom de la ciutat elegida, va donar pas a
un esclat d’alegria de la ciutadania que es manifestà per tots els carrers i places del nostre país. Cap ciutat, fins aquell moment, havia
estat capaç de mobilitzar tants milers de ciutadans com a voluntaris olímpics i, alhora, unir els interessos del teixit social i esportiu,
del món empresarial i del conjunt de les institucions públiques.
Barcelona tenia al davant un gran repte; però tothom sabia que
aquesta era una oportunitat única per transformar i modernitzar
la ciutat, i alhora projectar-la internacionalment.
(352) Barcelona Esports, octubre del 1986.
(353) Les persones de l’Àrea de Joventut i Esports que acudiren a Lausana eren:
Enric Trunó, Lolo Ibern, Quim Lahosa, Juli “Almeida” i Lluis Mauri (cap de premsa).
(354) El Mundo Deportivo, 16 d’octubre del 1986.
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El mateix mes d’octubre també es feia públic, en el marc del
Saló de Cent, la sortida del Ralli París-Dakar des del port de Barcelona la nit de l’1 de gener del 1987, i s’anunciava que per l’edició
de l’any següent es faria un tram cronometrat a la ciutat355. Atesa la complexitat organitzativa d’aquesta prova, es va crear una
comissió tècnica356 per estudiar tots els aspectes relacionats amb
la seguretat, vialitat, protecció dels perímetres de seguretat de la
zona, pas de fronteres, etc. Paral·lelament a aquests fets, el Palau
d’Esports també era escenari del I Trofeu Ciutat de Barcelona de
tennis femení, el qual comptaria amb la presència de la jugadora
Martina Navratilova, que fins aquell moment atresorava un palmarès extraordinari, amb 15 Grand Slam.

El 22 i 23 de novembre, i en el marc dels actes commemoratius
del 10è aniversari de l’INEF, aquesta institució i el Servei de Promoció Esportiva de l’Àrea de Joventut i Esports organitzaren les
primeres jornades “Els joves i l’esport”.
La campanya “A l’escola més esport que mai” continuava en
marxa. La inauguració del primer “Dimecres Olímpic”, es va fer
el dimecres 25 de novembre, amb un acte oficial que va tenir lloc
al col·legi públic Les Corts; l’alcalde Maragall hi acudí lluint un
xandall blanc amb l’anagrama de la candidatura al pit357. En aquesta ocasió l’acompanyà Enric Truñó i dos prestigiosos atletes, Javier Moracho i José María Abascal, a més d’alguns dels integrants
de l’equip de bàsquet de Divisió d’Honor Gin MG-Sarrià358. La
presència de Pasqual Maragall als Dimecres Olímpics359 va esde(355) El Mundo Deportivo, 24 d’octubre del 1986.
(356) Formaven part d’aquesta comissió: el secretari general del Govern Civil, el
director de palanificació i explotació del Port Autònom, el responsable de la Guardia
Urbana, els representants de la Jefatura Superior de Policia, policia portuària i Guardia
Civil, el responsable d’esports del RACC i el cap del Servei de Promoció Esportiva de
l’Ajuntament de Barcelona.
(357) En altres ocasions l’alcalde anava amb un xandall on lluia la “B” de la campanya iniciada a finals del 1985, “Barcelona més que mai”.
(358) El Mundo Deportivo, 26 i 27 de novembre del 1986.
(359) Dos cursos més tard també s’organitzaren els Superdimecres Olímpics, en
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venir habitual, ocasions que aprofitava per departir amb el claustre de professors i representants de les AMPA.
Del 16 al 23 de novembre els patronats de disminuïts van
commemorar els deu anys de reivindicacions del sector amb una
exposició a les Cotxeres de Sants; i amb una marxa popular de
vehicles no contaminants la “Roda Barna sense fums” a la qual va
participar-hi l’Àrea de Joventut i Esport i les EIE. Una altra de les
actuacions conjuntes que es va dur a terme va ser la traducció i
publicació de la Carta Europea de l’Esport per a Tothom: Persones
Discapacitades.
El desembre arribava la confirmació per part de la Penya Motorista Barcelona que el circuit de Montjuïc no tornaria a acollir
una de les proves emblemàtiques de la ciutat: les 24 Hores Motociclistes de Montjuïc. Aquesta decisió havia anat madurant després
que en la prova celebrada el 25-26 d’octubre s’hi produïssin diversos accidents i un pilot hi perdés la vida.
L’altra notícia a les acaballes de l’any seria el trasllat de la seu
del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona al carrer Maignon,
44360. L’acte d’inauguració del local va comptar amb la presència
de Josep Lluís Vilaseca, Fidel Sust, Enric Truñó, Manel Ibern, etc.
als quals el president del CEEB, Joan Durà361, va mostrar les dependències. Uns mesos més tard, el CEEB posaria en marxa la
Cooperativa Barcelonesa de l’Esport Escolar, dedicada a la venda
de material esportiu a bon preu per a les escoles.
La benvinguda que va donar la ciutat a la novena edició del
Ralli París-Dakar va ser impressionant. El primer corredor en
arribar a la ciutat, va trigar dues hores en travessar-la. La Meridiaquè diverses escoles d’un mateix districte s’aplegaven en una instal·lació municipal: l’Estadi Serrahima, el Velòdrom, etc.
(360) El primer local del CEEB va estar al carrer Muntaner, i, més tard, es traslladaria a l’Avinguda Diagonal, 463 bis.
(361) El Mundo Deportivo, 27 de desembre del 1986.

— 158 —

3ªMaq_Societatconfotos -corregido17.indd 158

15/1/19 15:58

Societat i Esport

na i el carrer Aragó es van convertir en estrets passatges, i és que,
segons fonts de la Guàrdia Urbana, gairebé 750.000 persones van
sortir als carrers per rebre als prop de 600 participants de la cursa. Hubert Auriol, dues vegades guanyador de la prova, manifestà
que “París había quedado eclipsado”. La gestió de la zona d’aparcament dels vehicles, així com la fluïdesa de l’embarcament dels
vehicles als vaixells que els havien de portar a Algèria, va deixar
palesa la gran capacitat organitzativa de la ciutat.
A principis de gener del 1987 es produeix el relleu al capdavant de la Secretaria d’Estat per a l’Esport, Romà Cuyás abandona
el càrrec i és substituït per Javier Gómez Navarro, una persona de
confiança del ministre de Cultura, Javier Solana. En el període que
es va fer càrrec del CSD, Cuyás va contribuir mitjançant el Reial
Decret 643/1984 d’estructures federatives esportives espanyoles, a
la democratització del món federatiu. Una altra aportació rellevant de la seva tasca fou la defensa del projecte de la candidatura
olímpica de Barcelona i el diàleg fluid i la coordinació amb la Generalitat de Catalunya, que pràcticament havien estat inexistents
durant el mandat de Jesús Hermida. Poc després, Cuyás s’integrava al Comitè Executiu del COOB’92 i presidia la Comissió Esportiva Institucional.
El 16 de gener, els clubs esportius de Barcelona van retre un
homenatge de reconeixement a l’alcalde Pasqual Maragall362 i “a
todos los que han hecho posible Barcelona’92”363, en un acte celebrat al Palau de Congressos. Pocs dies després, en el marc de la
gala de proclamació del millor esportista que organitzava El Mundo Deportivo, es concedia a Maragall el Trofeu Extraordinari, que
és una reproducció del Trofeu Campió de Campions, dissenyat
per la joieria Sant.
(362) El desembre del 1986 el Consell de Ministres havia concedit a Pasqual Maragall la Reial Ordre del Mèrit Esportiu.
(363) El Mundo Deportivo, 16 de gener del 1987.
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El I Simpòsium Internacional de l’Esport Escolar es va celebrar
al recinte de Fira de Barcelona, del 16 al 18 de gener. L’organització va anar a càrrec de l’Àrea de Joventut i Esports, que comptà
amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, la Diputació
de Barcelona, el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona i el patronatge de la Federació Internacional de l’Esport Escolar (ISF).
El Simpòsium va tenir un èxit notable, ja que hi acudiren delegacions de diverses ciutats i institucions europees i espanyoles;
entre els ponents, cal destacar la presència d’Armand Lams (president de la Federació Internacional de l’Esport Escolar), Claude
Parent (president de la Federació de Canadà de l’Esport Escolar),
Dick Burden (representant del Consell Nacional de l’Esport escolar d’Anglaterra), Hugo Ristori i Guerino Gentilini (membres del
CONI) i André Van Lierde. Al Simpòsium hi van participar representants de l’esport escolar i de l’ensenyament, EIE, professionals
del sector, etc.364.
Poc després apareixen, per primera vegada, unes normes reguladores de les subvencions municipals per a actes i activitats
fisicoesportives. Les normes havien estat aprovades inicialment
per la Comissió de Govern el 17 de desembre del 1986, i, el 28, de
gener de manera definitiva365. En l’exposició de motius es deixava
clar que “és objectiu de la política esportiva de l’Ajuntament de
Barcelona la promoció, l’organització i donar suport i contribuir a
la consolidació de la celebració d’actes esportius i de les diverses
formes de promoció fisicoesportiva que es fan a través dels clubs,
associacions, entitats recreatives i altres que treballen en el temps
de lleure dels nens, joves, adults, persones de la tercera edat i disminuïts.”
El 13 de febrer l’Ajuntament de Barcelona i el Comitè Olímpic
Espanyol signen el conveni pel qual es constitueix el Comitè Or(364)
(365)

El Mundo Deportivo, 24 de gener del 1987.
Gaseta Municipal, 20 de febrer del 1987.
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ganitzador Olímpic de Barcelona (COOB’92); i que seria ratificat
per unanimitat pel Ple Municipal el 19 de febrer.

El 6 de març se signava un conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya “dentro de la política y promoción y mejora de las instalaciones deportivas que llevan a término
las dos instituciones”366. Es feia evident que la xarxa d’equipaments
esportius anava millorant. L’Ajuntament de Barcelona havia fet un
gran esforç en inversió i manteniment d’instal·lacions en l’últim
mandat, tal com es pot constatar en els quadres següents:
Inversions d’obra nova, remodelacions i millores (en pessetes):
1982		

152.838.553

1983		

396.069.723

1984		

760.887.084

1985		

289.000.000

1986		

760.664.789

Despesa de conservació i manteniment:
1982		

31.630.778

1983		

82.399.156

1984		

40.882.602

1985		

85.000.000

1986		

93.500.000

Uns anys després, Enric Truñó, en valorar aquest esforç, assenyalava que s’havia adreçat preferentment als barris i districtes
més deficitaris: “La actuación del Ayuntamiento ha sido más significativa en los barrios que al inicio de este amplio período de
(366)

El Mundo Deportivo, 6 de març del 1987.
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trabajo tenían una menor proporción de instalaciones deportivas,
y por lo tanto nosotros hemos priorizado la construcción de las
mismas dónde la situación era más deficitaria”367. D’altra banda,
també s’havia produït un gran canvi en el model de gestió dels
equipaments, possibilitant una gestió molt més participativa. En
finalitzar el mandat només quedaven set instal·lacions de gestió
directa a l’Àrea de Joventut i Esports; mentre que n’hi havia 58
de cedides, i cinc en règim de gestió mixta. En el cas dels districtes s’havien descentralitzat 31 instal·lacions, amb la particularitat
que en alguna d’elles ja començaven a funcionar les comissions
de seguiment, les quals tenien com a missió el control de l’ús i la
gestió de les instal·lacions. En aquestes comissions hi havia representants de l’Ajuntament de Barcelona, de les entitats cessionàries,
així com dels usuaris i entitats veïnals. Les funcions d’aquestes comissions eren368:
— Vigilar la correcta aplicació dels criteris establerts per
l’Ajuntament de Barcelona, quant a la gestió i utilització de l’equipament.
— Proposar el projecte de pressupost així com l’aprovació dels
plans d’activitat i els calendaris d’utilització.
— Arbitrar, i proposar solucions, en els possibles conflictes entre les entitats gestores i usuàries.
— Proposar acords relatius tant a la rescissió dels contractes
de cessió en els casos d’incompliment, com a la supressió de decisions i activitats que contradiguin o sobrepassin els termes estipulats en el contracte de cessió.
Quant a la promoció esportiva, el salt també havia estat espectacular. Les EIE s’havien convertit en entitats col·laboradores,
(367)
(368)

Revista Ocio/Sport n. 32. “Barcelona en forma, entrevista a Enric Truñó”.
Quatre anys de gestió impulsora de l’esport, Ajuntament de Barcelona, 1987.
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no només en les actuacions i projectes en l’àmbit de la ciutat, sinó
també en el territori; i de la mateixa manera succeí amb el Consell
de l’Esport Escolar de Barcelona i les competicions escolars. En
aquest curs escolar, i a proposta del servei de promoció esportiva,
la segona fase de la competició organitzada pel CEEB passà a denominar-se “Barcelona’92”.

La tendència a l’alça de les subvencions a entitats gestionades
pel Servei de Promoció Esportiva durant aquest període es pot
veure clarament en el quadre següent:
Subvencions per a promoció esportiva (en pessetes):
1982
1983
1984
1985
1986
1987

31.000.000
43.000.000
55.950.000
60.250.000
145.950.000
159.640.000

Cal remarcar que la xifra de l’any 1982 inclou 9.000.000 pessetes que es van destinar a actes organitzats en el marc del Mundial
de Futbol; i la dels anys 1986 i 1987 inclouen 60.000.000 pessetes
de la campanya “A l’escola més esport que mai”.
Un altre salt de qualitat que es va produir a finals del mandat va ser la creació del Servei d’Informació Esportiva. Els canals
d’informació eren les trucades al 010 o bé per mitjà de les guies
que es publicaven periòdicament. El 010 oferia informació sobre:
activitats de les entitats; instal·lacions, actes esportius a la ciutat;
campanyes de promoció; seminaris, congressos i cursets; tràmits
d’inscripció als clubs i per a la utilització de les instal·lacions;
fons documental i publicacions; organismes esportius internacionals; sector comercial esportiu, i canalització de suggeriments i/o
queixes.
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El 12 de març, al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona,
l’alcalde Pasqual Maragall; Jordi Pujol, president de la Generalitat de Catalunya; Javier Solana, ministre de Cultura; i Alfons de
Borbó, president del Comitè Olímpic Espanyol, signaven els estatuts, i es constituïa oficialment el COOB’92 (Comitè Organitzador
Olímpic Barcelona’92). Un dia després es reunia l’Assemblea General del COOB’92 en la qual es va nomenar per unanimitat Josep
Miquel Abad conseller delegat del COOB’92369.
El balanç del segon mandat –les terceres eleccions municipals
de la democràcia es convocarien el 10 de juny del 1987– era altament positiu. En el document “Quatre anys de gestió impulsora de
l’esport”, que recollia la tasca portada a terme en l’àmbit esportiu
en el període 1983-1987, Pasqual Maragall deixava clar quins havien estat els objectius primordials, que, per altra banda, van ser
assolits:
— Modernitzar la infraestructura esportiva de Barcelona;
— donar suport a tots aquells clubs i entitats esportives fortament arrelats a la ciutat amb una àmplia i sòlida base social i
esportiva;
— fer que tots els districtes municipals tinguin oportunitats
bàsicament iguals per a la pràctica de l’esport;
— impulsar decididament l’esport per a tothom i l’esport en
edat escolar com a planter dels ciutadans i esportistes de demà.
La transformació esportiva a la ciutat era evident, en aquells
quatre anys havia crescut el parc d’instal·lacions; s’havia incrementat de manera molt notable el nombre d’actuacions en matèria de promoció esportiva, sense descuidar cap franja d’edat i
cap col·lectiu; s’havia establert un diàleg obert i col·laborador amb
(369)

La Vanguardia, 13 i 14 de març del 1987.
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el teixit esportiu de la ciutat; s’havien propiciat aliances i la millora de la coordinació amb altres àrees i serveis municipals; s’havia
millorat l’estructura organitzativa de l’Àrea de Joventut i Esports;
s’havia dut a terme el procés de descentralització esportiva, dotant
d’un tècnic d’esports els districtes; i s’havia incrementat sensiblement la dotació pressupostària.
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5.

APUNT FINAL

No vull cloure aquest treball sense esmentar que, abans de
finalitzar la dècada, en el moviment associatiu de l’esport per a
tothom es van produir uns canvis significatius. Les EIE havien
deixat pas a les associacions esportives de districte i al si de l’ACET
es va fer evident que hi havia una profunda divisió. El 29 de febrer del 1988 es va celebrar una reunió al Centre Cívic de Sants,
i, tal com es recull a l’acta de la reunió, “el representant de l’AE
Les Corts… insisteix en l’exposició del representant anterior (Joan
Roca, AE Sants), destacant la poca eficàcia de l’ACET, i la seva situació interna que impossibilità qualsevol oportunitat de fer una
tasca conjunta que permetés a les entitats donar un pas endavant
en la seva estructuració conjunta… Després d’un torn de paraules,
es decideix explicitar una presa de posició per part de totes les
entitats assistents respecte a crear un sistema organitzatiu capaç
de prendre tots els acords necessaris, sense haver d’estar sotmesos
a l’ACET”. Totes les entitats van donar suport a aquesta proposta,
llevat de les EIE de Sant Martí i Montjuïc. La resta d’entitats van
manifestar la necessitat de coordinar-se per fer front a problemes
comuns, com eren les assegurances, les relacions laborals i contractacions de personal, i l’aplicació de l’IVA370. Cal tenir present
que les entitats havien anat incrementant el nombre de professionals i ampliant l’oferta de serveis. Si l’any 1982 a les EIE hi havia
(370) Aquest impost havia estat una exigència de la Comunitat Econòmica Europea i fou creat l’any 1986. L’any 1992 seria reformat.
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aproximadament 13.500 participants –principalment escolars–, el
1986 ja havien superat la franja dels 20.000.
El mes de març371 les AE decideixen constituir una nova entitat. “Es realitza una prèvia on s’informa als representants municipals372 que les entitats abans esmentades han decidit organitzar-se
com a coordinadora en una etapa provisional, per acabar constituint una nova entitat que les aglutini de manera definitiva”. D’un
total de 14 entitats només l’AE Sant Martí i AE Montjuïc es manifestaren contràries a fundar una nova associació. Per representar
el nou col·lectiu es va elegir un grup promotor del qual formaven
part l’AE Horta-Guinardó, l’AE Sant Andreu, l’AE Les Corts, l’AE
Nou Barris i l’AE Trinitat Vella.
L’abril aquest col·lectiu adreça una carta a Enric Truñó en què
li comunica que el nou representant de les AE al Consell Municipal seria Gil Modroño, president de l’AE Nou Barris. “Així mateix,
li comuniquem que atesa la situació creada respecte a la realització de la Festa del Joc i de l’Esport per part de l’ACET, les entitats
han pres la determinació de no realitzar ni participar en la convocada per aquest any. Existeix la voluntat, per part de la coordinadora d’Escoles, de no propiciar conflictes organitzant aquest any
una festa paral·lela, malgrat això, considerem que la Festa del Joc
i l’Esport pertany al patrimoni esportiu de les Escoles d’Iniciació
Esportiva de Barcelona, per això, s’està treballant en una nova proposta de cara a la seva continuïtat en els anys propers”.
El 27 de juliol, a la seu de l’AE Nou Barris es procedeix a la
fundació De l’UBAE (Unió Barcelonesa d’Associacions Esportives), “que tindrà com objecte el foment i la pràctica de l’activitat
física per a tothom”. En l’acta de la reunió consten com a socis
fundadors: Joan Antoni Martínez, AE Ciutat Vella; Joan Gómez,
AE Eixample; Joan Roca, AE Sants; Ernest Weiker, AE Les Corts;
(371) Actes del 18 i 23 de març del 1988. En les actes només hi figuren les entitats
representades, però no s’hi indiquen els noms dels seus representants.
(372) Juli Almeida i Joan Ortuño.
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Faust Rovira, AE Sarrià; Alfred Campo, AE Gràcia; Jordi Martorell, AE Horta-Guinardó; Gil Modroño, AE Nou Barris; Joan
Parra, AE Sant Andreu; José Luis Varela, AE Trinitat Vella; Sixto
Merchan, AE Bon Pastor, i Francesc Voltas, AE Vall d’Hebron. Es
va designar president de la gestora a Gil Modroño de l’AE Nou
Barris, i com a secretari Rafel Niubó de l’AE Les Corts.

Els estatuts de la nova entitat es van presentar posteriorment
en dos registres diferents. Com a Unió Barcelonesa d’Associacions
Esportives al Registre de Clubs de la Direcció General d’Esports,
i com a UBAE, Unió Barcelonesa d’Activitats Culturals, Recreatives i Esportives, al Registre d’Entitats Jurídiques. La Direcció General d’Esports de la Generalitat de Catalunya va comunicar que
no podia acceptar la proposta, “a conseqüència de que no s’ajusta
a cap de les modalitats d’associacionisme esportiu que venen regulades en la Llei de l’Esport de Catalunya”. La Llei de l’Esport
8/1988 s’havia aprovat el 7 d’abril, i no reconeixia una associació
d’associacions, exceptuant les Federacions Esportives Catalanes,
la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i els consells esportius. En canvi, el Registre d’Entitats Jurídiques sí que va donar
d’alta a l’UBAE. Això va permetre tornar a presentar els estatuts a
la Direcció General d’Esports el 19 de març del 1989. L’entitat va
procedir a constituir-se novament, i va modificar el seus objectius:
“tindrà com objecte el foment i la pràctica dels esports de lleure,
així com bàsquet, atletisme, natació i gimnàstica”. La junta estava
encapçalada per Joan Roca i Segu, president de l’AE de Sants, i
Mercedes Ríos figurava com a secretària general. La segona modificació feia referència al nom de l’entitat, acceptant el nom aprovat
pel Registre d’Entitats Jurídiques: Unió Barcelonesa d’Activitats
Esportives. Després de ser aprovats els estatuts, es va procedir a
nomenar novament Gil Modroño, president, i Rafel Niubó, secretari general.
L’UBAE es va consolidar en gran mesura gràcies a la gestió
del poliesportiu del carrer Perill de Gràcia, que seria inaugurat a
finals del 1989. Aquest equipament de titularitat municipal va ser
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gestionat de manera conjunta per l’UBAE i l’Àrea de Joventut i Esports, i va significar el primer model de gestió amb abonats a Barcelona; l’aparició del criteri o concepte de promoció esportiva als
plecs de condicions; la llibertat d’horaris i activitats, les quotes populars, etc. En definitiva, a partir d’aquesta instal·lació es començà
a parlar del model Barcelona en matèria de gestió d’equipaments.
De la mateixa manera, algunes AE (EIE) es consolidarien gràcies
a la gestió d’altres instal·lacions municipals. La primera fou l’AE
Nou Barris que gestionà la piscina municipal del carrer Artesania,
número 63, l’any 1986; després vindrien l’AE Horta-Guinardó al
Poliesportiu del Carmel; l’AE Sants, Hostafranchs i la Bordeta al
Poliesportiu de la Farga; l’AE Sant Martí Esports a les instal·lacions
de la Verneda i el Centre Esportiu Vintró, i l’AE de l’Eixample, al
Poliesportiu Joan Miró.
Malgrat que la concepció o filosofia de l’esport per a tothom
està una mica lluny del que són uns Jocs Olímpics, la nominació
de Barcelona, les campanyes de promoció i la construcció de nous
equipaments, van ajudar a promocionar la pràctica fisicoesportiva. S’incrementà el nombre de participants a les curses o festes
populars; l’oferta de serveis per a totes les franges d’edat; etc. També en aquest període assistim a la consolidació del moviment de
les EIE -ara associacions esportives de districte- i del Consell de
l’Esport Escolar de Barcelona. “L’arribada del projecte olímpic…
va coincidir amb un gran canvi de les tendències de l’activitat física mateixa i de l’esport a nivell internacional… i coincideix amb
l’aparició a Europa de les noves tendències del fitness, provinents
d’Amèrica del Nord, i de diferents modalitats d’activitats gimnàstiques, entre les quals l’aeròbic és l’estrella indiscutible… S’ha de dir
que aquesta nova percepció de l’activitat física o esportiva ha estat
hàbilment promoguda, vinculant-la tant als beneficis per a la salut
que comporta la millora de la condició física, com la possibilitat
de mantenir o adquirir un cos ajustat als nous estàndards de bellesa… Aquesta nova percepció i actitud de la població respecte de la
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pràctica esportiva ha trobat en el parc d’equipaments esportius llegats pels Jocs Olímpics l’adob adient per al cultiu de les noves realitats de la pràctica esportiva de Barcelona”373. L’Àrea de Joventut
i Esports seguia compromesa amb l’esport per a tothom, i abans
de finalitzar la dècada, el primer d’octubre del 1989 organitzava
el Congrés Europeu L’Esport per a Tothom a les Grans Ciutats374.
Per acabar, unes paraules de Pasqual Maragall resumeixen
el treball portat a terme per l’Àrea de Joventut i Esports en tots
aquests anys: “S’ha fet un llarg camí. Però encara és molt el que
hem de continuar fent d’aquí a 1992”375. Això, en qualsevol cas, és
un altra història.

(373) Document “L’esport i la pràctica de l’activitat física a la ciutat de Barcelona
després de 1992”, Albert Batlle i Martí Niubó.
(374) L’any 1994, del 27 al 29 d’octubre, se celebraria un segon Congrés que comptà
amb la presència de set ciutats europees i del president del CIO, Joan Antoni Samaranch.
(375) Quatre anys de gestió impulsora de l’esport, Ajuntament de Barcelona, 1987.
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RECULL D’IMATGES
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1.

Vista general de l’esplanada de l’Estadi, amb la Piscina Picornell al costat de l’esquerra i el camp
del Centenari (d’hockey) en primer terme a la dreta.

2.

Estadi de Montjuïc, en estat de desús, al final dels anys 70.
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3. Cartell de la primera Cursa de la Mercè de
l’any 1979.
4. Cartell d’activitats d’estiu de l’Escola d’Inicia
ció Esportiva del Districte II de l’any 1981.
5. L’alcalde Narcís Serra i el regidor de l’Àrea de
Joventut en l’acomiadament dels nens que
anavena les colònies municipals.
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6. Cartell promocional de l’Escola d’Iniciació
Esportiva del Districte II.
7. Portada del llibre L’esport de base a Catalunya. obra de diversos autors, entre els l’escriptor Vázquez Montalbán.
8. Manifest Esport i Societat, elaborat per la
coordinadora de les Escoles d’Iniciació Esportiva i per altres entitats esportives (1981).
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9.

Cartell del Torneig Internacional Barcelona’82 de waterpolo, entre seleccions nacionals, organitzat l’any 1982 per l’Ajuntament
de Barcelona i la Federació Catalana de Natació. En marge inferior esquerra trobem el
logotip campanya Esport, Cultura i Convivència que es va fer al voltant del Mundial
de Futbol.

10. Cartell d’un festival de pilota basca celebrat l’any 1982, esdeveniment organitzat per
l’Ajuntament a l’ombra del Mundial de
Futbol.
11. L’àrea municipal de Joventut i Esports informava sobre els continguts de l’Escola d’Iniciació Esportiva del Districte IX (Sant Andreu) per al curs 1982/83.
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12.

L’equip del Districte II, guanyador del torneig de futbol al carrer de l’any 1982, amb
Enric Truñó.

13.

Guia de l’Esport a Barcelona’82, publicat
per l’Ajuntament.

14.

Portada de La Vanguardia, informant de
la cerimònia d’inauguració del Campionat
del Món de Futbol a l’Estadi del F.C. Barcelona.

15.

Presentació de les Primeres Aproximacions de la Candidatura Olímpica de Barcelona l’any 1982, un informe elaborat
per Romà Cuyàs. A la taula, d’esquerra
a dreta: Romà Cuyàs; Josep Lluís Vilaseca (director general d’Esports de
la Generalitat); Narcís Serra (alcalde de
Barcelona), i Enric Truñó (regidor de
l’Àrea de Joventut i Esports).
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16.

Portada del Reglament sobre l’ús de les
instal·lacions municipals esportives de
l’any 1982.

17.

Portada revista Portantveu de maig de
l’any 1982, editada pel Consell de l’Esport Escolar de Barcelona.

18.

Tàndem que es va utilitzar en la presentació de la Festa de la Bicicleta, i on donarem suports personalitats de l’esport i
la cultura com Charly Reixach, Rudy
Ventura i Núria Feliu. Els quatre últims
conductors del tàndem, d’esquerra a dreta: Juli Pernas, Daniel Garcia, Jaume
Claries i Toni Camps, membres de l’Àrea
de Joventut i Esports.

19.

Cartell de la Festa Bicicleta de l’any 1982,
amb organització municipal.
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20.

Cartell d’activitats d’estiu de l’Àrea
de Joventut i Esports de l’Ajuntament per a l’any 1982.
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21.

Cartell de la Festa del Joc i l’Esport, organitzada l’any 1982 per l’Àrea de Joventut i Esports i per les Escoles d’Iniciació
Esportiva.

22.

Cartell del XVè Torneig Internacional
Ciutat de Barcelona de gimnàstica masculina celebrat l’any 1983 al Palau d’Esports del carrer Lleida.

23.

Cartell promocional de l’Escola d’Iniciació Esportiva del Districte XI (Les Corts)
de l’any 1983.
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24.

Acreditació per participar al curs L’esport
per tothom a les àrees metropolitanes, organitzat pel Comitè Olímpic Italià.

25.

Cartell del Torneig Internacional Ciutat de
Barcelona de tennis taula celebrat l’any 1983
a la Zona Franca.

26.

Cartell de la 6a Cursa de Marató de Catalunya, celebrada a Barcelona l’any 1983.
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27.

Presentació de ‘Donem a conèixer’ per al
curs 1983/84.

28.

Portada d’una publicació sobre les Jornades El Disminuït en l’Esport, organitzades per l’Ajuntament de Barcelona l’any
1984.

29.

Signatura del conveni de constitució
del Consell Rector de la Candidatura
Olímpica l’any 1983. D’esquerra a dreta: Josep Miquel Abad (tinent d’alcalde
de l’Ajuntament de Barcelona), Josep
Lluis Vilaseca, Pascual Maragall (alcalde de Barcelona), Jordi Pujol (president
de la Generalitat de Catalunya), Romà
Cuyàs (secretari d’Estat per l’Esport) i
Enric Truñó.
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30.

Durant un acte de promoció del futbol, d’esquerra a dreta, i primer dempeus: A. Torres, J. M.
Asensi, C. Reixach, J. Rifé, S. Gallego, J. Pernas, E. Truñó i J. Vallverdú.

31.

Reunió del Consell Municipal d’Esports amb Albert Batlle (regidor d’esports de l’Ajuntament de Barcelona de 1995 a 2003) a l’esquerra, Enric Truñó en el centre i a continuació
Francesc Segura (director d’Esports).
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32.

Certificat de participació al Congrés d’Instal·lacions Esportives del
1984.

33.

Portada del llibre Gimnàstica amb
la tercera edat, escrit pels italians
Imeroni, Troletti i Vione.

34.

Cartell d’activitats de natació, atletisme, hockey, bàdminton i voleibol de l’Escola d’Iniciació Esportiva per al curs 1984/85.
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35.

Activitats d’atletisme, natació, hockey,
bàdminton, bàsquet i voleibol de l’Escola
d’Iniciació Esportiva per al curs 1984/85.

36.

Portada de La Vanguardia amb la crònica
del Campionat del Món de Ciclisme en
ruta de l’any 1984, celebrat a Montjuïc.

37.

Lliurament de premis de la 6a Cursa de
El Corte Inglés (1984), guanyada per
Pere Casacuberta i Montse Miralles.

38.

Acreditació per a la competició Europa
TOP 12 de tennis taula (1985).
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39.

Acreditació per a les 24 Hores Motociclistes de Montjuïc de l’any 1985.

40.

Recepció al Saló de Cent de l’Ajuntament
de Barcelona a l’expedició de catalans que
van escalar l’Everest l’any 1985.

41.

Floquet de Neu era la mascota de la campanya municipal de promoció esportiva
de l’Àrea de Joventut i Esports.
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42.

Cartell del IXè Trofeu Ciutat de Barcelona d’esgrima femenina, de la disciplina
de floret, celebrat de l’any 1985.

43.

L’alcalde Pasqual Maragall i el regidor
Enric Truñó, presentant la campanya
Barcelona més que mai.

44.

Autobús que feia un itinerari pel Montjuïc olímpic, dins de la campanya A l’Escola més Esport que mai.
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45.

Cartell de la IIa Cursa Popular per a patinadors sobre rodes celebrada als voltants de la ronda
de Sant Antoni de l’any 1985.

46 Enric Truñó fa el lliurament del Trofeu Ciutat de Barcelona al guanyador de la Jean Bouin de
1985.
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47.

Portada de la revista Nuevo Basket oferint el programa oficial del Mundo
Basket’86.

48

Selecció espanyola participant en el
Campionat del Món de Basquet del 1986.
En el centre està el president de la Federació Espanyola de Basquet, Ernest Segura de Luna, a la seva esquerra Manel
Ibern (director d’esports de l’Ajuntament) i a la seva dreta Enric Truñó.
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49.

Delegació de l’Àrea de Joventut i Esports a la 91a Sessió del COI a Lausana (la qual va triar
Barcelona’92). De peu i d’esquerra a dreta: Manel Ibern, director d’Esport; Enric Truñó, regidor d’Esports; i Lluís Mauri, cap de premsa. Agenollats, des de l’esquerra: Juli ‘Almeida’ Pernas,
cap del servei de Promoció Esportiva, i Joaquim Lahosa, cap del servei d’Instal·lacions.

— 209 —

3ªMaq_Societatconfotos -corregido17.indd 209

15/1/19 15:59

— 210 —

3ªMaq_Societatconfotos -corregido17.indd 210

15/1/19 15:59

Societat i Esport

50.

Cartell anunciador de la Cursa Vivicittà,
que es va disputar simultàniament a més
de 40 ciutats del món (tres quarts d’elles
eren italianes), entre elles Barcelona.

51.

Cartell anunciador dels quaderns de
divulgació esportiva Cap al 92, editats en
el marc de la campanya A l’Escola
més esport que mai. La iniciativa,
encara que no era competència dels
organitzadors de Barcelona’92, va néixer
a l’ombra d’aquests Jocs i va ser una de
les primers projectes d’educació olímpica
a la història.

52.

Acreditació Ralli Paris-Dakar de l’any
1987, que va passar per Barcelona.
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53. Programa del Simposi Internacional de l’Esport Escolar organitzat per l’Ajuntament de Barcelona dins de la Campanya A l’Escola més esport que mai (1987).
54.

L’alcalde Pasqual Maragall i el regidor Enric Truñó, xerrant entre nens d’una escola durant un
Dimecres Olímpic, dins de la Campanya A’Escola més Esport que mai.
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55.

Guia d’Esports d’Hivern, editada per
l’Àrea de Joventut i Esports per a la temporada 1987/88

56.

Portada de la revista Barcelona Esports.
Publicació de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona. Núm. 7 - febrer del
1987.
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CRÈDITS D’IMATGES
— Fotografies pàgines interiors tots els drets reservats —
Arxiu Fundació Barcelona Olímpica.
- Autor: desconegut. Pàgines 179, 203, 212 i 214.
- Autor: Ajuntament de Barcelona. Pàgina 188.
- Autor: CEEB. Pàgina 188.
- Manuel Campo, 1981. L’esport de base a Catalunya. Barcelona,
España. Ketres Editorial, S. A. Pàgina 182.
- La Nuova Italia Scientifica, Roma i Ajuntament de Barcelona,
1984. Gimnàstica amb la tercera edat, Barcelona, España. Pàgina
199.
- Taller de Prensa S.A.E., 1986. Revista Nuevo Basket. Any VII Nom. 344, Barcelona, España. Pàgina 208.
- Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona, 1987. Barcelona
Esports. Any 3 - Nom.7, Barcelona, España. Pàgina 214.
- Autors: Pilar Villuendas i Josep Ramón Gómez. / Àrea de
Joventut i Esports de l’Ajuntament de Barcelona, 1987. Guía De
L’esport A Barcelona‘82. Barcelona, España. Pàgina 186.
Arxiu Villuendas+Gómez disseny.
- Autor: Pilar Villuendas. Pàgines 180, 181 i 182.
- Autors: Pilar Villuendas i Josep Ramón Gómez. Pàgines 189,
190, 191 i 192.
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Arxiu Enric Truñó.
- Autor: desconegut. Pàgines 181, 186, 187, 197, 198, 201, 202,
205, 206, 208, 205, 209 i 213.
Arxiu Institut Barcelona Esports - Ajuntament de Barcelona.
- Autors: Pilar Villuendas i Josep Ramón Gómez. Pàgina 183.
- Autor: desconegut. Pàgines 184, 185, 193, 195, 196, 197, 200, 204
i 210. - Autor: Xavier Pesas. Pàgina 184.
- Autor: Joan Ravell. Pàgina 194.
- Autor: Esther Salarich. Pàgina 199.
- Autor: MMJ, Mariona Aguirre. Pàgina 206.
- Autor: Schiaffino. Pàgina 211.
Arxiu La Vanguardia.
- Portada. La Vanguardia, 14 de juny de 1982. Pàgina 186.
- Portada. La Vanguardia, 26 d’agost de 1984. Pàgina 200.
Arxiu Juli Pernas i López.
- Autor: desconegut. Pàgines 189, 194, 199, 201, 202 i 211.
COBERTA - Arxiu Juli Pernas i López / Autor: desconegut.
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