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Arxius dels Jocs Olímpics. El cas de Barcelona ’92
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L’Arxiu Municipal de Barcelona reuneix un fons documental de gran riquesa i antiguitat
de l’àmbit de l’esport. A banda dels fons olímpics, l’arxiu conserva documentació com a
resultat de les polítiques i competències que la ciutat desenvolupa en matèria
d’activitats esportives i d’esdeveniments competitius, educatius i participatius de
cohesió dels barris i de la població a través de l’esport.
Avui, però, ens centrarem en la documentació que va ingressar a l’Arxiu Municipal com
a resultat de la candidatura i execució dels Jocs Olímpics de 1992, que va comportar per
a la ciutat de Barcelona no només l’experiència d’acollir aquest gran esdeveniment en
l’àmbit esportiu, sinó que va ser el motor d’una dècada de transformació urbanística,
l’eix de modernització de la ciutat, de projecció cultural i turística internacional.
Igualment, hi ha una part essencial de la documentació audiovisual dels Jocs Olímpics
de Barcelona que va ingressar i que avui es custodia a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona,
una veritable crònica gràfica que reflecteix l’èxit olímpic.
Antecedents previs
En la primera edició del Pla Director del COOB’92, de l’abril de 1988, es fa referència al
projecte «Archivo y fondo documental», que reunia els principis bàsics de la intervenció
aconsellada per la direcció de l’Arxiu Municipal de Barcelona, sobre la gestió dels
documents a les diferents seccions i oficines administratives i la seva conservació i
difusió posterior com a testimoni històric dels Jocs. Amb aquest objectiu es va crear el
Servei de Documentació del COOB, que s’estructurava, una part, en centre documental
i, l’altra, en arxiu, el qual havia de donar suport i directrius als departaments sobre la
creació, classificació i ordenació dels documents. Malauradament, aquest projecte no
es va poder executar en la seva totalitat per manca de recursos humans destinats a
aquest servei. Tot i així, es van crear les eines bàsiques per poder classificar els
documents, i les directrius generals que van permetre gestionar el fons i transferir-lo
posteriorment.
Procés d’ingrés del fons
El dia 1 d’abril de 1993 es va signar l’acta fundacional de constitució de la Fundació
Barcelona Olímpica. Entre d’altres, aquest document estableix que la Fundació
esmentada és la propietària del fons documental que generi el COOB’92, i que aquest
serà dipositat a l’Ajuntament de Barcelona amb caràcter de dipòsit vitalici.
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Aquesta condició es va materialitzar a la pràctica amb la transferència de gran part dels
documents a l’Arxiu Municipal Contemporani (aleshores Arxiu Municipal Administratiu),
mentre una altra part del fons va romandre a la Fundació Barcelona Olímpica fins al 5
de març de 2007, en què es ratificava el conveni inicial amb la cessió definitiva de la
documentació conservada del COOB’92, des de la creació de l’oficina per promoure la
candidatura de la ciutat fins a la liquidació del Comitè. Encara ara, però, part de la
documentació d’imatge fixa i mòbil roman al Museu Olímpic, pendent que es digitalitzi
i es transfereixi a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona.
Pel que fa al Fons de HOLSA, el primer conveni es va signar el 22 d’abril de 1992 entre
l’Ajuntament de Barcelona i HOLSA per a la catalogació, arxiu i posterior cessió de la
documentació generada per l’empresa i les seves filials, una vegada finalitzats els Jocs
Olímpics de 1992. En virtut d’aquest primer acord, el 3 de maig de 1995 es va signar el
conveni entre Barcelona Holding Olímpic, SA i l’Ajuntament de Barcelona per a la cessió
definitiva dels documents generats i rebuts com a resultat de la gestió d’aquesta
empresa i les seves filials en la transformació urbanística i construcció dels equipaments
i espais olímpics. Els fons documentals reunien també el material d’exposicions, gràfic i
audiovisual de les empreses esmentades. La documentació ingressada a l’Arxiu
Municipal de Barcelona era la produïda per HOLSA i les empreses que representava:
Anella Olímpica de Montjuïc, SA (AOMSA), Institut Municipal de Promoció Urbanística,
SA (IMPUSA) i Vila Olímpica, SA (VOSA), documents que ben aviat van posar-se a
disposició de la ciutadania i dels estudiosos.
Dades bàsiques sobre els fons
A) Comitè Olímpic Organitzador Barcelona ’92, SA (COOB’92)
Dates extremes: 1981-1993
Custòdia i volum:
- Arxiu Municipal Contemporani. Documentació administrativa i de gestió: 541,80
metres lineals de documents.
- Arxiu Fotogràfic de Barcelona. Documents fotogràfics i audiovisuals: 1.300
fotografies.
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Història arxivística
L’any 1993 va ingressar a l’Arxiu Municipal Contemporani (aleshores AMAB) la
documentació generada pel Comitè Organitzador dels Jocs Olímpics de Barcelona
(COOB’92), del període 1981-1993. Aquest conveni es va ratificar el 5 de març de 2007
amb la cessió definitiva de la totalitat de la documentació produïda pel COOB’92, des de
la creació de l’oficina per promoure la candidatura de la ciutat fins a la liquidació del
Comitè. Part de la documentació fotogràfica del COOB’92 roman al Museu Olímpic,
pendent que es digitalitzi i es transfereixi a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona.
Resum del contingut
Documentació resultant de la gestió administrativa i de l’activitat del Comitè
Organitzador dels Jocs Olímpics de Barcelona i dels diferents departaments en què es va
estructurar organitzativament per resoldre les competències i funcions que li eren
encomanades.
El fons es troba estructurat en seccions que reflecteixen l’organització interna
(Administració i Finances, Allotjament, Atenció a la Família Olímpica, Conseller Delegat,
Construcció, Comercial, Direcció General d’Esports, Direcció General d’Operacions,
Direcció General de Recursos, Equip’92, Projectes Especials, Gabinet del Conseller
Delegat (contractes i assessoria jurídica), Imatge i Comunicació, Infraestructures,
Informàtica, Logística Esportiva, Logística, Alimentació, Organització de Competicions,
Oficina Olímpica, Operacions de Premsa, Ràdio-televisió Olímpica’92, Paralímpics,
Planificació i Control, Recursos Humans, Relacions Externes, Seguretat,
Telecomunicacions, Unitats Operatives, Voluntaris i Viles.
La documentació fotogràfica conservada a l’arxiu se centra en els actes dels voluntaris
olímpics.
Òrgan productor
Comitè Olímpic Organitzador dels Jocs Olímpics de Barcelona de l’any 1992, des de la
creació de l’oficina per promoure la candidatura de la ciutat fins a la liquidació del
Comitè un cop finalitzats els Jocs.
B) Holding Olímpic, SA (HOLSA)
Dates extremes: 1985-1993
Custòdia i volum:
- Arxiu Municipal Contemporani. Documentació administrativa i de gestió dels
projectes: documents textuals i cartogràfics, en total 666 metres lineals i 49
planeres.
- Arxiu Fotogràfic de Barcelona. Documents fotogràfics i audiovisuals:
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AOMSA:
265 fotografies
IMPUSA:
25.081 fotografies
VOSA:
63.838 fotografies
i una col·lecció de 91 vídeos editats.

Història arxivística

L'antiga sortida de col·lectors, 1987. (Autoria: COLITA. AFB.)

En virtut del primer conveni signat el 22 d’abril de 1992 entre l’Ajuntament de Barcelona
i HOLSA per a la catalogació, arxiu i posterior cessió de la documentació generada per
les empreses filials de HOLSA una vegada finalitzats els Jocs Olímpics de 1992, el 3 de
maig de 1995, els fons documentals van ser lliurats a l’Arxiu Municipal de Barcelona
(cessió definitiva de la documentació i del material d’exposicions, gràfic i audiovisual de
les empreses esmentades).
La documentació ingressada a l’Arxiu Municipal de Barcelona era la produïda per HOLSA
i les empreses que representava: Anella Olímpica de Montjuïc, SA (AOMSA), Institut
Municipal de Promoció Urbanística, SA (IMPUSA) i Vila Olímpica, SA (VOSA).
Resum del contingut
Documentació produïda com a resultat de la construcció de la major part de les
infraestructures urbanístiques, edificis i instal·lacions esportives creades per a
l’esdeveniment esportiu dels Jocs Olímpics de 1992, tant les gestionades per HOLSA com
per les empreses AOMSA, IMPUSA i VOSA.
Òrgan productor
HOLSA. El maig de 1989 l’Administració de l’Estat i l’Ajuntament de Barcelona van
acordar la constitució de Barcelona Holding Olímpic, SA (HOLSA) com a instrument de
col·laboració per impulsar els projectes de transformació urbanística de Barcelona. El
setembre de 1989, IMPU Jocs Olímpics 92 es va transformar en societat anònima sota el
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nom d’Institut Municipal de Promoció Urbanística, SA (IMPUSA), amb la finalitat que
l’Ajuntament de Barcelona pogués aportar les seves accions a HOLSA juntament amb les
d’AOMSA i VOSA.
L’objectiu d’IMPUSA consistia bàsicament en la gestió dels projectes de caràcter
urbanístic localitzats a les àrees olímpiques de Barcelona (Montjuïc, Vall d’Hebron,
Diagonal i Poblenou), la ronda de Dalt, la ronda del Litoral, la ronda del Mig i les seves
connexions amb la xarxa viària urbana, l’eix Meridiana-Glòries, els seus equipaments
culturals i la connexió Aragó-Guipúscoa i l’avinguda Prim.
L’Anella Olímpica de Montjuïc, SA (AOMSA) es va constituir el 10 de juliol de 1985 amb
l’objecte d’executar la gestió de les obres de l’Anella Olímpica de la ciutat de Barcelona,
que es va concretar en la construcció de la major part d’instal·lacions esportives que s’hi
ubiquen. Va passar a formar part del Holding Olímpic (HOLSA) l’any 1989, i va gestionar
la construcció del nou Estadi Olímpic, el Palau d’Esports Sant Jordi, la seu de l’Institut
Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), el camp municipal de beisbol, les
piscines Bernat Picornell, les pistes d’aeromodelisme, el camp d’hoquei Pau Negre, la
pista d’escalfament d’atletisme, la urbanització general de l’Anella Olímpica i el parc del
Migdia.
Vila Olímpica, SA (VOSA) es va constituir el 19 de desembre de 1986 i tenia com a finalitat
no solament la construcció de la zona residencial dels atletes, sinó la recuperació per a
la ciutat d’una zona ocupada anteriorment per indústries i tallers que impedien l’accés
al mar. Es va integrar al Holding Olímpic l’octubre de 1989.
C) Olimpíada Cultural, SA (OCSA)
Dates extremes: 1988-1992
Custòdia i volum:
- Arxiu Municipal Contemporani. Documentació administrativa i de gestió: 44,20
metres lineals.
- Arxiu Fotogràfic de Barcelona. Documents fotogràfics i audiovisuals: 6.261
fotografies.
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Història arxivística
La documentació fotogràfica va arribar a l’Arxiu Fotogràfic l’any 1994 per transferència
de l’Oficina Tècnica d’Imatge de l’Ajuntament de Barcelona, que l’havia tractat
arxivísticament, mentre que la documentació textual i administrativa va ingressar a
l’Arxiu Municipal Contemporani, juntament amb el fons del COOB’92, l’any 1993, i la
resta, el 2007 (4 metres lineals), procedent de la Fundació Barcelona Olímpica.
Resum del contingut
Documentació resultant de la gestió administrativa i de l’activitat de l’Olimpíada
Cultural, que tenia com a objecte el foment dels projectes i les iniciatives destinades a
revalorar el patrimoni historicoartístic de la ciutat, potenciar la creativitat cultural i la
seva projecció internacional.
El fons es troba estructurat en seccions: Conseller Delegat; Direcció General (Planificació
i Control, Relacions Externes, Informació i Premsa); Organització i Gestió (Administració
i Finances, Logística, Comercial); Programació (Exposicions i Patrimoni Històric i Artístic,
Música i Arts Escèniques, Arts Audiovisuals, Formació i Participació, Premis, i Vila
Olímpica).
També conté altres activitats culturals realitzades entre 1989 i 1992 al voltant dels Jocs
Olímpics de Barcelona 1992.
Òrgan productor
Olimpíada Cultural, SA era l’empresa encarregada de dur a terme el conjunt d’activitats
artístiques i culturals a Barcelona entre el Pòrtic Cultural, el 1988, i els Jocs Olímpics de
1992. Va organitzar el Festival Olímpic de les Arts, amb exposicions, i els Premis
Internacionals de Barcelona.
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Balanç
És evident que l’ingrés d’aquests fons a l’Arxiu Municipal de Barcelona ha suposat un
benefici en termes arxivístics i històrics de l’esport, sense gaires precedents a les ciutats
olímpiques fins aleshores. De forma sintètica, podem concloure:
a) Tractament arxivístic integral que va suposar:
- Efectuar l’ingrés i la custòdia dels fons documentals dels Jocs Olímpics que
van canviar la ciutat.
- Posar les bases per a la preservació i la integritat dels documents des del
principi.
- Aplicar l’avaluació i l’accés documental (procés tècnic i legal garantit des de
l’inici): en la sessió de la Comissió d’Avaluació i Accés de l’Ajuntament de
Barcelona, del 26 de maig de 2010, es va resoldre l’eliminació de documents
corresponents a 4 sèries de la secció Administració i Finances del Fons
COOB’92, SA.
b) Integració de fons i col·leccions institucionals i personals:
- Antecedents: Fons de l’Exposició Universal del 1888 i Exposició Internacional
del 1929.
- Precedent per altres esdeveniments: Jocs Mundials de Policies i Bombers
2003, Fòrum de les Cultures 2004, Atemptat de la Rambla (2017), etc.
c) Establiment de bones pràctiques i lliçons apreses: l’arxiu ha de ser sempre
present, avançant-se als esdeveniments.
Conclusions
Resulta imprescindible que el COI prengui resolucions sobre la necessitat d’incloure en
la Carta Olímpica els punts bàsics i estratègics a seguir en aquest camp, i exigir que el Pla
Director de l’Execució i Gestió dels Jocs Olímpics inclogui un projecte específic que doti
un departament dels recursos humans i econòmics amb l’objectiu de gestionar la
documentació produïda i rebuda en les fases de preparació dels Jocs i d’execució i
tancament. Cal que els recursos estiguin correctament dimensionats i que el personal
compleixi els perfils tècnics adequats (arxivers).
L’organització arxivística dels documents que generin aquests esdeveniments
internacionals ha de permetre des de l’inici gestionar i conservar amb tota la seguretat
possible aquelles sèries documentals amb valor no només administratiu i jurídic, sinó
també històric, associant les resolucions d’accés. D’aquesta manera, en acabar el
període de tancament i liquidació de la institució que ha gestionat els Jocs, s’ha de poder
ja transferir la custòdia d’aquelles sèries documentals de conservació permanent a un
arxiu de l’Administració pública, i eliminar la resta de documents que ja no tenen cap
valor.
El sistema informàtic de suport a la tramitació i gestió dels Jocs ha de garantir la
recuperació de la informació i dels documents electrònics en qualsevol sistema
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estàndard i evitar així la pèrdua d’informació i de documents per manca de sistemes
operatius compatibles.
Si els recursos necessaris per a aquest projecte d’arxiu no són pactats prèviament entre
les institucions que han de donar suport a aquesta iniciativa, difícilment les autoritats
locals o els arxius públics que rebin la custòdia dels documents, una vegada dissolt
l’organisme olímpic, podran assumir la intervenció en aquest fons i el tractament.
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