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Resum
Entre els anys 2014 i 2016 ingressaren a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell els fons de les
dues institucions vinculades directament amb la celebració i l’organització dels Jocs
Olímpics de Barcelona 1992 a la subseu olímpica de la Seu d’Urgell: el Club Cadí
Canoë-Kayak i el Parc Olímpic del Segre. Els dos fons estan inventariats i el seu
contingut permet reconstruir els antecedents, l’execució i la vida esportiva al voltant de
les Olimpíades. S’ha de tenir present que, a diferència de moltes altres seus
olímpiques d’arreu del món, tant el Club Cadí (amb més de cinquanta anys d’història)
com el Parc del Segre han mantingut l’activitat i les instal·lacions després de
l’esdeveniment olímpic i en l’actualitat són un dels referents més importants del
piragüisme a escala mundial.
En paral·lel a la documentació d’aquestes dues institucions, l’Arxiu Comarcal custodia
altres fons que contribueixen al coneixement de l’esdeveniment olímpic de 1992 des
d’un punt de vista fonamentalment audiovisual, entre els quals destaquen per la seva
rellevància els fons de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, de Ràdio Seu i d’Artur Carné,
un dels fotògrafs que va cobrir oficialment les competicions.
La celebració dels Jocs Olímpics es va traduir en una profunda transformació de la
ciutat des de múltiples vessants, que implicaren l’urbanisme, les infraestructures i
l’esport. Des del punt de vista social, l’esdeveniment es va viure molt intensament, fet
que es recull en milers de fotografies realitzades pels seus protagonistes, des de
persones implicades directament en l’organització dels actes fins a col·laboradors,
voluntaris i els mateixos ciutadans. El seu testimoni perdura en bona part dels
principals fons fotogràfics que ingressen a l’Arxiu Comarcal i que són objecte d’anàlisi,
identificació i contextualització.
Finalment, la memòria dels Jocs roman indeleble a través de la premsa local, que va
dedicar una especial atenció a l’evolució dels esdeveniments compresos entre el 1986,
l’any de la designació de Barcelona com a seu dels Jocs Olímpics, i la cloenda dels
actes, i més enllà.
Des de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell s’ha dut a terme una tasca intensa de difusió del
contingut dels fons, tant amb l’organització d’exposicions (amb motiu del 50è aniversari
del Club Cadí Canoë-Kayak, el 2014, i, principalment, amb motiu de la celebració del
25è aniversari de les Olimpíades de 1992, l’any 2017) com amb el suport a la
publicació de diferents monografies i articles de divulgació. De forma prèvia i en
paral·lel, l’Arxiu Comarcal ha endegat diversos programes destinats a la captació de
fons personals i institucionals i a la contextualització d’imatges, així com a fer
buidatges exhaustius de la premsa, ja sigui mitjançant la indexació de les capçaleres
locals o la informatització i la integració dels reculls de premsa elaborats per diferents
institucions públiques de la comarca, que cobreixen els àmbits autonòmic, estatal i
internacional. La campanya de recuperació de la memòria associada a la difusió no es
va aturar amb la celebració del 25è aniversari l’any 2017, sinó que continua activa amb
l’objectiu de crear càpsules temporals concretes, immersives i sinestèsiques basades
en esdeveniments en què s’incardinin sons, imatges estàtiques i en moviment,
testimonis, documents i objectes.

