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Jocs Paralímpics
Barcelona 92,
també 25 anys
V

ull ser molt clar i català: celebrem els 25 anys de l’organització i celebració dels
Jocs de Barcelona 92, tant dels
Jocs Olímpics com dels Jocs Paralímpics; encara que per algunes persones i institucions públiques sembla que tan sols es
tracti dels primers.
Aquell any el moviment paralímpic encara no disposava d’una
estructura sòlida i d’una presidència potent i mundialment coneguda com la de Joan Antoni
Samaranch, que va catalogar els
Jocs Olímpics de Barcelona 92
com “los mejores juegos olímpicos de la historia”. Però la realitat
va ser que els Jocs Paralímpics
de Barcelona 92 van significar
una fita insuperable i una revolució dins de l’esport per a persones amb discapacitat i les seves
vides, a més d’un exemple de valors positius en tot el món de
l’esport de competició, que ja començava a tenir mancances per
la presència de factors que feien
trontollar els valors esportius de
citius, altius, fortius i el joc net. En
aquest article presentaré diversos aspectes dels Jocs Paralímpics de Barcelona 92, probablement desconeguts per al públic

general, que han representat un
abans i un després en l’esport
adaptat i que, havent passat ja
25 anys, el moviment paralímpic
mundial els considera actualment la tercera fita més important en la història de l’esport per
a persones amb discapacitat,
des de la seva aparició en el món
de l’esport de competició, després de la Segona Guerra Mundial, al segle XX.
Com a primera fita voldria
destacar l’organització dels Jocs
————————————————————————————————————————

Per primera vegada, un
mateix equip humà va
organitzar els Jocs
Olímpics i els Paralímpics
————————————————————————————————————————

mitjançant un mateix comitè organitzador, el COOB 92. Per primera vegada a la història dels
Jocs un mateix equip humà i ple
de recursos va posar tot el seu
potencial a organitzar els dos esdeveniments, la qual cosa va significar posar l’esport adaptat a
l’altura del millor esport de competició possible, amb instal·lacions del més alt nivell, organització esportiva perfecta i total-

Imatge d’una prova d’atletisme de Barcelona 92 ■

amb discapacitat, ja que es van
superar, a Barcelona 92, més del
75% dels rècords del món.
Aquesta millora és deguda a diferents factors, entre els quals destaca l’aplicació de nous sistemes
de classificacions dels competidors, amb grups molt més semblants en discapacitat i per tant
molt més competitius. La seva
aplicació ha fet que els esportistes, els tècnics i entrenadors treballin cada cop més intensament
en la millora del rendiment i la millora de marques, equiparant-se
cada cop més a l’esport olímpic.
Com a exemple, en la final atlètica
de Rio 2016 de 1.500 m el guanyador M. Centrowitz (USA) va

fer una pitjor marca que els tres
medallistes paralímpics en la mateixa prova per a deficients visuals en categoria T3. Aquests
nous mètodes ara són la base de
tot el sistema de classificacions
funcionals en el moviment de
l’esport adaptat mundial. Però
aquests fets i d’altres més que
podríem citar no són tan importants com el canvi sociològic sorgit dels Jocs Paralímpics Barcelona 92 en la ciutadania de Barcelona i en la societat catalana en general. Es van crear nous escenaris, no tan sols esportius, més solidaris, inclusius, normalitzadors,
respectuosos amb la diversitat i
amb un disseny universal.

Ciclisme. Un conductor va estimbar el britànic mentre s’entrenava, el
va enviar fora de la carretera i va fugir del lloc de l’accident
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ment estructurada i sobretot
amb un nivell de preparació i execució que vorejava l’excel·lència.
Però no s’hauria pogut assolir si
no hagués estat per la participació, junt amb les administracions
públiques catalanes i espanyoles,
de l’Organización Nacional de
Ciegos, l’ONCE, que va aportar
un terç del cost econòmic dels
Jocs Paralímpics, a més de diverses aportacions en espècies als
dos jocs.
Una altra fita històrica va ser
la presència massiva de públic a
totes les competicions paralímpiques, un fet inèdit fins llavors.
De fet, el rècord de públic a la
muntanya de Montjuïc el té, des
de l’any 1992, els Jocs Paralímpics en la diada de l’11 de setembre, amb un milió d’espectadors
a les seves instal·lacions amb entrades gratuïtes a tots els esports. Aquesta fita no ha estat
del tot consolidada fins a les darreres edicions dels paralímpics, a
Londres 2012 i Rio 2016, que van
exhaurir les entrades, ja de pagament, en moltes de les competicions de l’esport adaptat.
Una nova gran aportació, potser més tècnica, va ser la millora
del rendiment dels esportistes
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LA DADA: Només s’han
enfrontat un cop. En la
primera volta el Voltregà va
vguanyar per 4-0.
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El triple vencedor del Tour
Chris Froome va denunciar
personalment per Twitter
que un conductor el va atropellar i el va enviar al voral
de la carretera quan s’entrenava al sud de França.
“Acabo de ser atropellat expressament per un conduc-

tor impacient que m’ha tret
de la carretera! Per sort, jo
estic bé, però la bicicleta està destrossada. El conductor no ha parat!”, va escriure Froome en el seu compte
de Twitter. El britànic, a
més, va fer una fotografia
de la bici per corroborar la
seva denúncia pública.
L’incident del britànic,
que s’està entrenant per al

Tour, posa encara més èmfasi en el debat que hi ha a
molts països sobre la seguretat dels ciclistes, amateurs i professionals, que
circulen per les carreteres i
que topen sovint amb conductors incívics que no només no compleixen les normes de trànsit, sinó que, a
més, no assisteixen els ciclistes accidentats. ■
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