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» Dossier de Premsa 

24 de Juliol de 2017 

 

www.barcelona.cat/premsa 

Tot a punt per celebrar els 25 anys de Jocs Olímpics 

i Paralímpics de 1992 

 
» La commemoració de l’aniversari olímpic arriba a la seva data 

més simbòlica: 25 de juliol 

 

» La plaça Catalunya serà l’epicentre de la celebració, amb una 

gran festa ciutadana que començarà a les 20h 

 

» Els principals símbols de Barcelona 92 hi seran presents a la 

festa 
 

El programa de l’acte és el següent: 

 

HORARIS PL. CATALUNYA PALAUET 
ALBÈNIZ 

ESTADI OLÍMPIC 
LLUÍS 

COMPANYS 

ACTIVITATS 
PARAL·LELES 

10.30h-
12h 

  Festa final 
Campus Olímpia 

 

19h Inici continguts 
pantalles amb imatge 
fixa i so ambient 

   

20h Inici activitat 
audiovisual pantalles + 
música de l’estiu del 
‘92 

Acte institucional: 
homenatge als 
atletes olímpics i 
paralímpics de 
Bcn 92 

  

20.30h Inici actuació MAMBO 
JAMBO 

Cerimònia del Foc   

  Sortida de la 
Torxa  

  

21.45h Arribada de l’últim 
relleu de la torxa i 
encesa del peveter 

 Encesa del 
peveter 

Estrena de la 
telemovie 
“Amics per 
sempre”, TV3 
(veure graella 
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TV3) 

22h Inici actuació LOS 
MANOLOS 

  Inici activitat 
GREC: 
“Rumberos, 
pugin a 
l’escenari!” 

23:45 Final actuació  LOS 
MANOLOS 

   

 

Els Campus Olímpia, protagonistes de la part matinal de la festa 

La jornada festiva s’iniciarà al matí, a partir de les 10.30h, amb els infants dels Campus 

Olímpia i L’Estiu Fantàstic, vinculats a les activitats de vacances esportives. Prop de 1.000 

nens i nenes pujaran a l’Estadi Olímpic Lluís Companys per realitzar diferents activitats 

esportives i tallers relacionats amb el 25è aniversari. La jornada acabarà amb la foto final de 

tots els participants, amb les troxes i una bandera olímpica que hauran construït durant 

l’activitat. 

 

Homenatge als atletes olímpics i paralímpics Barcelona 92 
El Palauet Albèniz, a Montjuïc, serà l’escenari de l’acte d’homenatge als atletes olímpics i 

paralímpics participants a Barcelona 92. Les principals institucions esportives i civils hi seran 

presents en un acte que significarà també el punt de partida del relleu de la torxa i bandera 

olímpica cap a l’espai central de la festa ciutadana, pl. Catalunya. Elisabeth Maragall, 

medallista de Barcelona 92 i neboda de l’alcalde dels Jocs del 92, Pasqual Maragall, serà 

l’encarregada de realitzar el primer relleu, a partir d’una cerimònia d’homenatge al foc 

olímpic. La figura de l’alcalde de la ciutat durant els Jocs Olímpics i Paralímpics serà motiu 

també de reconeixement durant l’acte. 

 

La torxa i el peveter olímpics  

La torxa i la bandera olímpica tornaran a recórrer la ciutat de Barcelona 25 anys després. 

L’empresa ASICS ha volgut participar en el projecte commemoratiu mitjançant el patrocini de 

l’activitat. Aquest cop el recorregut serà a la inversa: des de la muntanya de Montjuïc a la 

Plaça Catalunya. Així, el primer rellevista sortirà del Palauet Albéniz a les 20.35h (aprox.)  

per tal que pugui arribar cap a les 21.45 a la plaça Catalunya. 

 

La torxa serà portada per esportistes olímpics i paralímpics del 92 i d’altres Jocs, i per 

representants de la societat civil. Cada rellevista tindrà al costat un abanderat, que serà en 

aquest cas un representant d’entitats de tot tipus de la ciutat escollides pels districtes.  
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A partir d’aquí, s’aniran duent a terme tot un seguit de relleus per portar tant la torxa com la 

bandera olímpica fins a la plaça Catalunya. L’entitat Voluntaris 2000, a través de voluntaris i 

voluntàries que van participar a Barcelona 92, hi seran presents al llarg del recorregut, 

posant en valor així la importància de la seva entrega en l’èxit de la celebració dels Jocs.  

El recorregut, d’uns 6’5 kms, serà el següent: 

 Palauet Albèniz. 

 Pujada a l’avinguda de l’Estadi, davant del peveter. 

 Avinguda de l’Estadi. 

 Plaça St. Jordi. 

 Avinguda Marquès de Francesc Ferrer Guàrdia. 

 Avinguda Maria Cristina. 

 Plaça d’Espanya. 

 Avinguda del Paral·lel. 

 Carrer Portal de Santa Madrona. 

 Avinguda de les Drassanes. 

 Rambles direcció nord. 

 Plaça Catalunya.  

 

 
 

El mític últim relleu del 92 es reviurà a la plaça: el jugador de bàsquet Juan Antonio San 

Epifanio, Epi, i l’arquer i medallista paralímpic Antonio Rebollo, recrearan l’encesa d’un 
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peveter instal·lat per a l’ocasió a la plaça Catalunya, que donarà pas a l’encesa simultània 

del peveter de l’Estadi Olímpic Lluís Companys. En aquesta ocasió, al relleu d’Epi se suma 

l’atleta paralímpica del 92, Purificació Santamaria. 

 

 

Nº DE 
RELLEU 

PORTADOR/
A TORXA 

OLÍMPICA 
ESPORT ABANDERAT/DA 

ENTITAT 
ABANDERAT/A

BANDERADA TRAJECTE INICI TRAJECTE FINAL 

1 
Elisabeth 
Maragall 

Hoquei Herba 
olímpica Bcn 92 

 
CARLES MEILAN 

CET 10 ( DTE. 
10) 

PALAUET ALBÈNIZ MUSEU OLÍMPIC 

2 Sarai Gascón 
Nedadora 

paralímpica  
CARLOS 

FARRERA 

Club Esportiu 
La Marina ( 

DTE.3) 

MUSEU OLÍMPIC AV. 
ESTADI, 67 

AV.ESTADI 32 

3 
Manuel 
Garcia 

CEGUB 
AGUSTÍ GIRALT 

CANALES 

Camins 
Esportius de 

Sants ( DTE.3) 
AV ESTADI 32 AV ESTADI Nº 5 

4 
Oscar 

Rodríguez 
Mossos 

Xavier Capdevila 
Vázquez 

Club Atlètic 
Running( 

DTE.3) 
AV ESTADI 5 POBLE ESPANYOL 

5 Carles Vallès IBE ANDREA SALA 
Club Joventut 
Les Corts( DTE 

4) 
POBLE ESPANYOL FONTS MONTJUÏC 

6 Angel López Bombers IGNASI VELASCO 
A.E INS. 

Montserrat ( 
DTE.5) 

FONTS MONTJUÏC AV.MARIA CRISTINA,8 

7 Joan Sonet Voluntaris 2000 
Montserrat 

Basses Arnau 

Assoc. 
Esportiva Les 
Corts UBAE ( 

DTE 4) 

AV.MARIA CRISTINA,8 
AV,MARIA CRISTINA ( 
TORRES VENECIANES) 

8 
Erika 

Villaécija 
Nedadora 
olímpica  

TONI GIL 
Fundació 

ASPASIM (DTE 
9) 

AV.MARIA CRITINA 
(TORRES VENECIANES) 

AV.PARAL.LEL (PARADA 
BUS 0788 

9 Raül Muñoz BTV 
NURIA IBAÑEZ 

COROMINA 

Club Esportiu 
Universitari –

Atletisme 
(DTE.4) 

AV.PARAL.LEL ( PARADA 
DE BUS 0788) 

AV.PARAL.LEL (PARADA 
BUS 1064) 

10 
Christian 

García 
TV3 YOLANDA LLEDÓ 

Club Petanca 
Ciutat 

Meridiana 
(DTE.8) 

AV.PARAL.LEL ( PARADA 
DE BUS 1064) 

AV.PARAL.LEL, 179 

11 
Xavier 

Campos 
Catalunya Ràdio ROBERTO CANO 

Club de Lluita 
Baró de Viver 

(DTE. 9) 
AV.PARAL.LEL,179 AV.PARAL.LEL,163 

12 
J.Bautista 
Martínez 

Vanguardia 
JORDI JUNCA 

ALCALA 
Asem (DTE.9) AV.PARAL.LEL 163 AV.PARAL.LEL, 143 
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13 
Albert 

Guasch 
Periódico 

IULEN DÍAZ 
BALEZTENA 

Assoc. 
Esportiva BCN  

(DTE.5) 
AV.PARAL.LEL,143 AV.PARAL.LEL,125 

14 
Kiko 

Fàbregas 
jugador hoquei 
herba olímpic 

MIGUEL 
MORENO 
CANALES 

Fundació 
privada C.E 

Júpiter ( 
DTE10) 

AV.PARAL.LEL,125 
AV.PARAL.LEL AMB 

C/RADAS 

15 
Jordi Payà i 
Rodríguez 

Waterpolista 
olímpic 

JOSEP MARIA 
CONESA 

Atlètic Club 
Esport i Natura 

(DTE.2) 

AV.PARAL.LEL AMB 
C/RADAS 

AV.PARAL.LEL 101 

16 
Jesús  García 

Bragado 
Atleta olímpic 

Bcn 92 
ROSA CALVO ASME  (DTE.10) AV.PARALEL 101 

AV.PARAL.LEL AMB 
C/TAPIOLES 

17 
Javier 

Salmeron 
Abanderat JJPP 

Bcn 92 
DIEGO FRUTOS 

MARTÍNEZ 
Club Bàsquet 
Roser (DTE.2) 

AV.PARAL.LEL AMB C/ 
TAPIOLES 

AV.PARAL.LEL AMB C/ 
SALVÀ 

18 Maria Vasco 
Marxadora 

atlètica olímpica 
JOAN SUGRAÑES 

URGALLES 

Assoc. 
Esportiva de 
L´Eixample 

(DTE.2) 

AV.PARAL.LEL AMB 
C/SALVÀ 

AV.PARAL.LEL,67 

19 
Laura 

Tramuns 
Nedadora 

paralímpica 
JOSÉ CUESTA 

GARCÍA 
Unió Esportiva 
d´Horta (DTE.7) 

AV.PARAL.LEL 67 
AV.PARAl.LEL ( Teatre 

Apol.lo 

20 
Mª Jesús 

Santolaria 
Asics 

JOSÉ 
PLEGUEZUELOS 

HURTADO 

Club Atletisme 
Nou Barris 

(DTE.8) 

AV.PARAL.LEL ( TEATRE 
APOL.LO 

AV.PARAL.LE3 39-49 
parc tres ximeneies) 

21 
Sílvia 

Domínguez 
Jugadora 

bàsquet olímpica 
SANTIAGO DE 

PEDRO 

Club Basquet 
Nou 

Barris(DTE.8) 

AV.PARAL.LEL 39-49 ( 
parc tres ximeneies) 

PORTAL 
STA.MADRONA,40 

22 Pol Amat 
Jugador Hoquei 
Herba olímpic 

DAVID LÓPEZ 

CLUB DE VOLEI 
DE LA VALL 
D´HEBRON  

(DTE.7) 

PORTAL SANTA 
MADRONA 40 

PORTAL SANTA 
MADRONA 18 

23 Eric Villalon 
Esquiador 
paralímpic 

ANGEL BERNAT 
RIBÓ 

C.N. 
SANTANDREU(

DTE.9) 

PORTAL SANTA 
MADRONA 18 

AV.DRASSANES 2 

24 
Ferran 
Latorre 

Alpinista 
JORDI 

MARTORELL 
CHESA 

Unió 
Excursionista 
de Catalunya 

de 
Gràcia(DTE.6) 

AV.DRASSANES 2 LA RAMBLA,6 

25 Raul Tamudo 
Jugador futbol 

olímpic 
M. JOSÉ GUIRAO 

MARCO 

GRÀCIA 
GIMNASTIC 

CLUB( DTE.6) 
LA RAMBLA 6 LA RAMBLA 26 

26 Dani Ballart 
Waterpolista 

olímpic Bcn 92 
ÀLEX GIL ZIEGLER 

CLUB BÀSQUET 
CIUTAT VELLA  

(DTE.1 
LA RAMBLA, 26 LA RAMBLA, 42 

27 
Xavier 
Escales 

Asics LAIA SERRAHIMA 
ASS.ESPORTIVA 
CIUTAT VELLA 

LA RAMBLA,42 LA RAMBLA,60 
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(DTE.1) 

28 Àlex Corretja 
Tennista olímpic 

- Asics 
AIDA PADILLA 

GONZÁLEZ 
CLUB MARÍTIM 

BCN ( DTE.1) 
LA RAMBLA,60 LA RAMBLA,86 

29 
Nacho 

Solozábal 
Jugador bàsquet 

olímpic 
EUGENIO 
ASENCIO 

CLUB NATACIO 
BARCELONA  

DTE 1 
LA RAMBLA,86 LA RAMBLA 114 

30 Santi Nolla 
 Mundo 

Deportivo 
TATIANA ROUBA 

BIENIARZ 
CLUB NATACIÓ  
DE CATALUNYA 

LA RAMBLA 114 LA RAMBLA 126 

31 Ernest Folch Sport AINA FORNS 
Centre 

Excursionista 
de Catalunya 

LA RAMBLA,126 LA RAMBLA 142 

32 
Bertrand de 

Five 
Nedador 

Paralímpic  
JOSEP MONCLÚS 

PERELLÓ 
RCTB1899 LA RAMBLA 142 PL.CATALUNYA 14 

33/34 

Juan San 
Epifanio/Puri

ficación 
Santamarta 

Jugador bàsquet 
olímpic bcn 92 / 

Atleta 
paralímpica Bcn 

92  

Joan Plasencia ACELL 

PL.CAT 14 PL.CATALUNYA FINAL 

 

 

La Plaça Catalunya, l’escenari principal de la festa ciutadana 

 

La festa ciutadana a la plaça Catalunya s’iniciarà a les 20h amb la projecció de tot un seguit 

de vídeos evocatius olímpics i paralímpics, i continuarà amb l’actuació musical del grup 

musical “MAMBO JAMBO”.  

 

A les 21.45h, quan els darrers rellevistes entrin a la plaça Catalunya, portaran la torxa fins a 

l’escenari, on Antonio Rebollo la rebrà per procedir a l’encesa simbòlica del peveter amb 

un espectacle pirotècnic. Amb la música que va acompanyar aquest moment històric ara fa 

25 anys, una estela de foc recorrerà tota la plaça fins que es perdi en el cel i a l’escenari 

espetegaran uns volcans de foc amb la música de fons del “Barcelona” de Montserrat 

Caballé i Freddie Mercury. Simultàniament, el peveter de l’Estadi Olímpic Lluís Companys 

també s’encendrà. Posteriorment, hi ha haurà un petit espectacle de foc i, a les 22h, tindrà 

lloc el concert de LOS MANOLOS. Està previst que la festa finalitzi abans de la mitjanit.  

 

Els voluntaris tindran un paper especial en aquesta celebració, ja que, a més de ser partícips 

de tota la cerimònia, també existirà un punt de trobada per tal que tots aquells que van 

participar fa 25 anys en aquest esdeveniment de ciutat es puguin retrobar.  
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 L’exposició de l’agència EFE i el mosaic de Mundo Deportivo seran a la festa.  

 

La plaça Catalunya també reservarà un espai per a dues accions vinculades a la 

commemoració, i que han comptat amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona. Per una 

banda, l’agència EFE hi trasllada una part representativa de l’exposició  “Barcelona 92 

imatges”, que des del 20 de juliol i fins al 26 de setembre es pot visitar a l’intercanviador de 

l’estació de metro Diagonal. Aquesta exposició està formada per un total de 117 fotografies 

que posen en valor el potencial de la ciutat a tots els nivells (institucions, empreses, entitats, 

voluntaris, ciutadania...) per organitzar un esdeveniment de tal magnitud.  

 

El mosaic commemoratiu que està preparant el diari Mundo Deportivo tampoc es 

perdrà l’acte de plaça Catalunya. Aquest mosaic estarà format per 10.000 fotos de persones 

que han volgut posar el seu granet de sorra en una obra que recordarà el moment del gran 

“HOLA” de la inauguració dels Jocs. Tothom qui vulgui hi pot participar a través del web 

http://www.mosaicbarcelona92.com/. Aquest mosaic té, a més una finalitat solidària. Per 

cada foto que s’enviï, els patrocinadors donaran un euro a la Fundació Agitos del Comitè 

Paralímpic Internacional. 

 

Ambdues iniciatives es traslladaran a l’anella olímpica després de la festa.  

 

 D’altres actes vinculats a la festa 

 

Diversos esdeveniments se sumen a la celebració dels 25 anys de la inauguració dels XXV 

Jocs Olímpics. TV3 ha programat l’estrena de la telemovie “Amics per sempre” per al 

mateix dia 25, que aprofundeix sobre tot allò que van suposar els Jocs de Barcelona ’92 per 

a la ciutat i per al país, així com en l’esperit olímpic, les relacions entre pares i fills, 

l’esperança d’un país i sobre la dificultat d’afrontar nous canvis. Aquest projecte ha comptat 

amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

D’altra banda, el mateix dia 25 a les 22h i en el marc del Festival Grec, tindrà lloc al teatre 

Grec l’espectacle “Rumberos, pugin a l’escenari!”. Aquest festival s'afegeix, doncs, a les 

commemoracions acollint una gran festa del ritme que va ser el protagonista fa un quart de 

segle però que, avui, segueix sent un dels signes d'identitat de la ciutat: la rumba. 

 

 

» Afectacions a la mobilitat  
 

La circulació pel recorregut de la torxa (inclosos carrers transversals del recorregut) i dels 

propis entorns de la pl. Catalunya patiran restriccions circulatòries parcials només en el 

http://www.mosaicbarcelona92.com/
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moment del pas de la comitiva, quedant el trànsit reobert en el mateix moment. Les 

afectacions en el transport públic també seran parcials i supeditades al pas de la torxa. 

 

Es prohibirà l’estacionament de vehicles, inclòs motos en vorera, des de les 14.00 a les 

21.00 hores de dimarts 25 de juliol a l’Av. de l’Estadi, costat muntanya, des del vial d’accés 

al Palauet Albéniz fins davant del pg. Olímpic. 

 

També es prohibirà estacionar des de les 19.00 a les 24.00 hores de dimarts 25 de juliol a  

Pl. Catalunya, a la zona de parada de taxis situada a la banda Llobregat de la calçada 

Llobregat, entre el c. Pelai i l’inici de l’estació del Bicing anterior al c. Bergara. 

 

» Javier Mariscal i Maria Mora, autors de la campanya  

 
Javier Mariscal, el dissenyador de la mascota olímpica de Barcelona 92, ha estat l’autor de 

les il·lustracions de  la campanya de comunicació de la festa ciutadana. 

 

A partir de les seves il·lustracions, la dissenyadora Maria Mora ha desenvolupat la 

campanya. Mora és una jove dissenyadora nascuda el 1992, l’Any Olímpic, especialitzada 

en el disseny editorial i que ha col·laborat en la confecció del Cartell commemoratiu dels 25 

anys de la celebració dels Jocs Olímpics a Barcelona.  Barcelonina d’arrel i per convicció, és 

una mostra del talent jove  pel que fa al disseny gràfic i la il·lustració que hi ha a la nostra 

ciutat que és capdavantera i referent en aquestes disciplines artístiques 

 

 


