
ELS IX JOCS P ARALÍMPICS 
DE BARCELONA'92 

La celebració dels IXns Jocs Paralímpics de Barcelona'92 
és, sens dubte, el segon repte de Barcelona per al 1992. 
Els Jocs Paralímpics, que se celebraran del 3 al 14 de se
tembre de 1992, són el màxim exponent mundial de l'es
port de persones amb disminucions físiques o sensorials i 
es defineixen com una competició en la qual participen 
esportistes d'elit. Per tant, són selectius i orientats a l'alta 
competició. 
El Projecte dels Jocs Paralímpics de Barcelona'92, més 
jove que el Projecte Olímpic de Barcelona'92, tant en 
temps com en espai, s'ha consolidat defmitivament durant 
l'últim any amb fets de gran rellevància. 
El primer d'aquests es va concretar el mes de febrer del 
1991, quan S.M. la Reina d'Espanya va acceptar la Pre
sidència d'Honor del IXns Jocs Paralímpics de Bar
celona'92. Aquest suport de la Casa Reial Espanyola no 
féu sinó reafirmar una de les línies traçades pel COOB'92, 
per la qual es pretén sintonitzar tota la societat amb l'es
forç que fan els esportistes amb diferents tipus de dis
minució per aconseguir la seva plena integració. 
El segon esdeveniment que ha ajudat a la consolidació del 
Projecte dels IXns Jocs Paralímpics ha estat la signatura 
del conveni entre el COOB'92, com a organitzador dels 
Jocs Paralímpics, i la Fundació ONCE, l'organisme de 
més relleu social a Espanya quant a la integració de les 
persones amb disminució. 
Aquest conveni signat el 26 de novembre de 1990 pel pre
sident del COOB'92, Pasqual Maragall; el conseller de
legat del COOB'92, Josep Miquel Abad; el president de la 
Fundació ONCE, José María Arroyo, i el director general 
de l'ONCE, Miquel Duran, representa per a l'organització 
dels IXns Jocs Paralímpics de Barcelona'92 una
consolidació important del seu pressupost, ja que l'apor
tació econòmica de la Fundació ONCE és de 4.000 mi
lions de pessetes, tant en béns i serveis com en metàl.lic. 
Gràcies a aquesta forta aportació econòmica que situa el 
pressupost per sobre dels 9.000 milions de pessetes, la 
presència de la Fundació ONCE com a institució as
sociada al COOB'92 ha permès que es creïn i es con
solidin els òrgans de govern de l'organització dels IXns . 
Jocs Paralímpics, tercer punt important dels Jocs Pa
ralímpics del 1992. 
Així, i gràcies a aquests esdeveniments tan vitals i pun
tuals, durant els últims mesos .s'han consolidat els òrgans 
de govern dels IXns Jocs Paralímpics de Barcelona'92, 
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cosa que ha permès que es completi l'estructura or
ganitzativa i de gestió dels Jocs. 
Com a conseqüència de tot això, el COOB'92, per mitjà del 
director de la Divisió de Paralímpics, Joan Coll, va pre
sentar un important informe semestral de progrés a l'In
ternational Coordinating Comrnittee (ICC), en l'última reu
nió del seu Comitè Executiu. En aquesta reunió, que va 
tenir lloc a Barcelona a mitjan febrer, els membres de l'ICC 
van aplaudir llargament l'informe presentat pel COOB'92; 
així mateix, també hi van ser elogiats els treballs d'ade
quació i adaptació de les instal.lacions esportives, es
pecialment de la Vila Olímpica, a les necessitats dels es
portistes amb disminució que, durant la primera quinzena 
del mes de setembre del 1992, estaran presents a Barcelona. 
Un altre aspecte important dels avenços de l'organització 
dels IXns Jocs Paralímpics de Barcelona'92 ha estat la 
presentació del logotip, pensat per Josep Maria Trias, i la 
mascota Petra, dissenyada per Javier Mariscal. D'aquesta 
manera se segueix la línia marcada pel COOB'92, ja que 
els dos dissenyadors són també els autors del logotip i 
mascota olímpics. 
En aquesta mateixa línia d'integració, també s'ha concretat 
que les cerimònies d'obertura i clausura, que se celebraran 
a l'Estadi Olímpic, les farà l'OBS, el mateix equip pro
ductor de les cerimònies olímpiques (Ovídeo-Bassat
Sport). D'aquesta manera, en queda assegurada la cre
ativitat i l'espectacularitat. 
En matèria esportiva, els principals avenços han estat 
l'aprovació del calendari dels Jocs Paralímpics (del 3 al 
14 de setembre del 1992) i de les instal.lacions, que seran 
les mateixes que hauran servit, tres setmanes abans, per 
acollir els Jocs Olímpics. 
Una altra de les fites importants del IXns Jocs Paralímpics 
de Barcelona'92 seran les classificacions mèdiques fun
cionals, gràcies a les quals els esportistes amb diversos 
graus i diferents tipus de disminució podran competir con
juntament. Això farà millorar ostensiblement l'es
pectacularitat i la vistositat de les competicions. 
Per primera vegada, a Barcelona'92 hi haurà control de 
dopatge per a tots els esports paralímpics. Aquests con
trols es duran a terme als laboratoris olímpics, i es faran 
amb els mateixos paràmetres i el mateix rigor que en els 
Jocs Olímpics. 
Un altre dels fets més destacats ha estat la intenció ma
nifestada afirmativament per 92 països dels cinc con-
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tinents per estar presents a Barcelona'92, cosa que re
presenta un èxit importantíssim per al Moviment Pa
ralímpic quant a la seva universalització. En els Jocs Pa
ralimpics de Seül'88, hi van estar presents 62 països. 
En l'apartat de serveis, també s'han tirat endavant els di
versos projectes previstos per a l'operativitat dels Jocs, 
entre els quals destaca el Pla d'Assistència Sanitària Pa
ralímpica (ASPA'92), que ja ha estat aprovat pels òrgans 
de govern paralímpics i en el qual es determmen els ser
veis assistencials que tindrà la Família Paralímpica, for
mada per unes 20.000 persones. Sobre això, el juny passat 
es van signar tres convenis entre el COOB'92 i les ins
titucions que cobriran sanitàriament i assitencialment la 
Família Paralímpica, que són l'Hospital del Mar, la Ciutat 
Sanitària de la Vall d'Hebron, la Fundació Institut Guttm
man i INTERBOR, representada a Espanya per la Fe
dració Nacional de Tècnics Ortopèdics per a la reparació 
de pròtesis i cadires de rodes. 
Quant a l'apartat de tecnologia, i al marge de la política de 
reaprofitament de béns i serveis del Jocs Olímpics, s'ha 
contractat la realització de programes informàtics propis, 
atesa la complexitat i l'especifictiat que exigeix l'or
ganització dels Jocs Paralímpics. També s'han establert 
contactes amb diferents televisions del món i, de moment, 
gairebé una trentena han respost afirmativament 
sol.licitant rebre imatges dels Jocs Paralímpics de Bar
celona'92. Així mateix, uns mil periodistes d'arreu del 
món han confirmat la seva assistència a Barcelona per co
brir la informació dels Jocs. 
Per acabar i pel que fa a la participació de voluntaris, ja 
s'han definit les feines que caldrà dur a terme en els Jocs 
Paralímpics, en estreta col.laboració amb l'Equip'92 ~l 
COOB. S'ha calculat que es necessitaran uns set mil vo~ 
luntaris perquè els Jocs siguin un èxit. El maig del 1991, 
va començar, amb una gran acceptació, la càmpanya de 
captació de voluntaris per als Jocs Paralímpics. 
Després d'aquesta etapa de consolidació, els IXns Jocs Pa
ralímpics de Barcelona'92 estan en una intensa fase de 
promoció, informació i comunicació pequè tothom, a Bar
celona, Catalunya i Espanya, ens sentim partíceps 
d'aquest projecte tan interessant i complex. 

Dades sivnificatives dels IXns Jocs 
Paralímplcs de Barcelona'92 

4.000 esportistes i acompanyants 
987 jutges i àrbitres 
141 delegats tècnics i resta de personal del control de 
competició 
15 esports 
614 nombre màxim de proves 
7.000 voluntaris 
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1.000 habitatges a la Vila Olímpica 
21 escenaris de competició i entrenaments 
900 periodistes que cobriran els Jocs 
29 cadenes de televisió i ràdio. 

Els 15 esports dels IXns Jocs 
Paralmpfcs de Barcelona'92 

ATLETISME. És un esport que es divideix en tres blocs 
tradicionals: curses (velocitat, mig fons, fons, relleus i 
marató), salts (de llargada, triple i alçada) i llançaments 
(pes, disc i javelina). És practicat per esportistes cecs, am
putats, paraplègics i paralítics cerebrals, encara que no 
tots competeixen en totes les modalitats. 

BASQUETBOL. Es practica només en cadira de rodes. 
Amb petites modificacions en el seu reglament, el joc té 
les mateixes característiques que el basquetbol olímpic. 

BOCCIA. És un esport que practiquen els paralítics ce
rebrals, que consisteix en una espècie de petanca, però 
amb la característica que les boles són de cuir. 

CICLISME. Es disputa en les modalitats de carretera i 
contrarellotge. És practicat per amputats, paralítics ce
rebrals i cecs. Aquests ho fan en la modalitat de tàndem, 
on un dels esportistes, el que guia la bicicleta, és una per
sona vident. 

ESGRIMA. Les competicions es fan amb cadires de rodes 
fixades a la pista. Es practica en les modalitats de floret, 
sabre i espasa. 

FUTBOL-7. És iun esport practicat pels paralítics ce
rebrals, que es diferencia del futbol tradicional perquè els 
equips són de set jugadors i el terreny de joc és més petit. 

GOALBALL. És un esport practicat per cecs, que consisteix 
a marcar gols a les porteries dels dos equips participants. Els 
jugadors de cada equip llancen la pilota amb la mà. La bola 
du cascavells a l'interior per orientar els jugadors. 

HALTEROFÍLIA. La practiquen els paraplègics, am
putats i paralítics cerebrals, en categoria masculina. La 
competició, a diferència de l'olímpica; només es fa en la 
modalitat d'arrencada (bench press). 

JUDO. El practiquen elscècs i només en la categoria 
masculina. La competició segueix la mateixa re
glamentació que el judo olímpic, però amb una variació 
en el tatami, on el canvi de textura de la lona indica els lí
mits de la zona de competició. 
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NATACIÓ. Es faran dos tipus de proves: una per a in
vidents i una altra per a totes les disminucions físiques, 
per primera vegada en uns jocs paralímpics, es fusionaran 
sota una única classificació funcional. 

TENNIS. Es practica exclusivament en cadira de rodes i 
la seva diferència més gran respecte al tennis olímpic és 
que la pilota pot botar dues vegades abans de ser re
tornada. 

TENNIS DE TAULA. Es practica en les modalitats de 
cadira de rodes i a peu dret. Les regles del joc són idèn
tiques a les dels tennis de taula comú, tret en la modalitat 
en cadira, on hi ha petites variacions tècniques. 

TIR AMB ARC. Com en els Jocs Olímpics, la prova que 
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se celebra es diu Gran mA round, tant en individuals 
com en equips. Les dues modalitats en què es presenta 
són a peu dret i en cadira de rodes. Els esportistes seran 
agrupats en diferents classes segons el tipus de dis
minució. 

TIR OLíMPIC. Les proves que es faran són les de rifle i 
pus tola, en les modalitats d'aire comprimit i arma de foc 
del calibre 22. El practiquen amputats, paraplègics i pa
ralítics cerebrals. 

VOLEIBOL. El voleibol es practica en dues modalitats: 
a peu dret i asseguts. La primera és idèntica a la dels Jocs 
Olímpics, mentre que la segona presenta una variació en 
la col.locació de la xarxa, que s'adapta a l'alçada dels ju
gadors asseguts a terra. 
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