
El Dià leg del Fòrum Bar ce lo na 2004
“L’Esport: Dià leg uni ver sal”
§ PERE MIRÓ

Di rec tor de So li da ri tat Olím pi ca
i Di rec tor del Dià leg L’ Esport: Dià leg uni ver sal

Ben vol guts amics, arri bem al fi nal d’a -

quests tres dies i per a mi, com a di rec tor

d’a quest Dià leg, po den en ten dre que

real ment és una gran res pon sa bi li tat no

no més in ten tar re su mir una mi que ta el

que ha pas sat aquí, sinó es pe cial ment

par lar da rre re del jut ge M’Ba ye, que real -

ment és una de les per so nes més bri -

llants a ni vell d’o ratò ria, i so bre tot amb

més ex pe rièn cia en el mo vi ment olím pic

in ter na cio nal, i a part con si de ro que sem -

pre apre nem d’ell. Vol dria agrair al jut ge

M’Ba ye tot el que ens ha en sen yat als

que es tem aquí i real ment la con fian ça

que ens ha di po si tat, en al gu na d’a ques -

tes ac cions que ha co men tat.

Pas sa ré a in ten tar re su mir breu ment el

que ha pas sat aquests tres dies. El Co mitè 

Orga nit za dor va de ci dir que no fa ríem

con clu sions con cre tes, per què pre ci sa -

ment en te nem que la ri que sa d’a quest

Dià leg, la ri que sa d’a quest Fòrum, és l’in -

ter can vi i en te nem que to tes les idees són

vàli des i que to tes ha de que dar re co pi la -

des i, per això, el Fòrum Uni ver sal de les

Cul tu res Bar ce lo na 2004, ha es tat, du -

rant aquests dies, un es pai ido ni per de ba -

tre els as pec tes fo na men tals que avui en

dia en vol ten un fe no men tan uni ver sal

com és l’es port. 

Du rant tres dies, L’Esport: Dià leg uni ver -

sal ha es tat l’escenari en el qual s’ha ana -

lit zat i re fle xio nat so bre la pràcti ca es por -

ti va i es pe cial ment el seu en torn. Sota el

pa tro ci ni del Co mitè Olím pic Inter na cio -

nal, el Co mitè Orga nit za dor d’aquest dià -

leg ha es tat im pul sat per di ver ses en ti tats: 

el Co mi té Olím pi co Espa ñol, l’Ajuntament 

de Bar ce lo na, el Con se jo Su pe rior de De -

por tes i la Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya.

L’INEF de Ca ta lun ya ha es tat l’encarregat

de por tar a ter me els tre balls de Se cre ta ria 

Tècni ca. A tots ells, el nos tre agraï ment

més pro fund.

Més de 700 par ti ci pants pro ce dents del

vol tant de 170 paï sos, han as sis tit en

aquest Dià leg, una pri me ra con clu sió que

po dríem ex treu re se ria que la uni ver sa li -

tat, la mul ti cul tu ra li tat i la di ver si tat han

es tat una rea li tat. 

La presè ncia, tam bé, de re pre sen tants del 

mo vi ment olím pic i es por tiu, at le tes, Co -

mitè Olím pic Inter na cio nal, co mitès olím -

pics na cio nals, fe de ra cions in ter na cio -

nals, or ga nit za cions go ver na men tals i no

go ver na men tals, re pre sen tants de la co -

mu ni tat acadè mi ca i cien tí fi ca, del món

em pre sa rial, dels edu ca dors... tots han

en ri quit pro fun da ment aques tes jor na des.

Les ex cel·lents pre sen ta cions for mals

ofer tes pels nos tres po nents, han es tat la

base d’un fruc tí fer in ter can vi d’idees de

de bat, de re fle xió; és a dir, de dià leg so bre 

un fe no men tan im por tant i tan uni ver sal

com ho és l’esport.

Com sa ben, hem trac tat aquests te mes en 

ses sions plenà ries, ses sions pa ral·le les i

per a te mes més es pe cí fics hem uti lit zat

ta llers. Gràcies a tothom, gràcies a tots

aquells que han in ter vin gut com a ora dors 

i des del pú blic com a fila zero. 

Per què és gràcies a tots vo sal tres que hem 

fet pos si ble aques ta autè nti ca con fra ter -

nit za ció dins del marc d’un res pec te to tal i 

d’una to lerà ncia ab so lu ta a les opi nions

de ca das cú.

Com sa ben, aquest dià leg s’ha es truc tu rat 

en tres jor na des:

El pri mer dia el vam ini ciar amb la ce rimò -

nia d’inauguració en la qual vam te nir el

pri vi le gi de po der comptar amb el pre si -

dent Jac ques Rog ge, que va inau gu rar les

jor na des acom pan yat per Joan Anto ni Sa -

ma ranch i d’altres au to ri tats.

apunts 78 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (6-7)

dossier: l’esport: diàleg universal

6

Pre sen ta ció

Aquest ar ti cle con té la ma jor part del dis curs pro nun ciat per Pere Miró el dia de la cloen da

del Dià leg. Com que s’hi re su mia molt cla ra ment el con junt del que s’ha via fet, s’ha cre gut

opor tú in clou re’l com pa rau les in tro duct òries dels ar ti cles que aple ga aquest dossier

mo nogr àfic. 

Pre sen ta tion

This ar ti cle gi ves an ac count of the main part of the speech gi ven by Pere Miró the

con clu ding day of the Dia lo gue. As it sum ma ri ses clearly all that has been done, it was

con si de red ap pro pria te to in clu de it as an in tro duc tion to the ar ti cles that make up this

spe cial is sue. 

Pere Miró al cos tat de Jac ques Rog ge, pre si dent del
Co mitè Olím pic Inter na cio nal, en el curs d’u na roda
de prem sa ce le bra da du rant el Dià leg
(Fon t: BPMO pho to).



Es va de sen vo lu par el Fòrum Mun dial

de l’Edu ca ció, la Cul tu ra i l’Esport, una

tro ba da pe riò di ca de la Co mis sió d’Edu -

ca ció i Cul tu ra del CIO que, per pri me ra

ve ga da, ha es tat ober ta al pú blic en ge -

ne ral i això ja és una fita en ella mateixa. 

Per què hem acon se guit aques ta in ter co -

mu ni ca ció di rec ta en tre una es truc tu ra

del mo vi ment olím pic i una par ti ci pa ció

ge ne ra lit za da per part de la co mu ni tat a

la qual per tan yem. Aca ba da aques ta

 jornada es va apro var una re so lu ció

 institucional del CIO que, com que ja

es va pre sen tar en aquest au di to ri, no re -

pe ti ré.

Du rant el se gon dia el tema Esport i De -

sen vo lu pa ment sos te ni ble va ser trac -

tat des de di ver sos an gles. Els cap gi ra -

ments que co neix l’es port mo dern han

es tat ob jec te de di ver sos de bats d’or dre 

econò mic i so cial, de va lors i prin ci pis

ètics, de la dig ni tat i l’ex plo ta ció dels

es por tis tes. 

El de sen vo lu pa ment de l’esport en el sen -

tit pro pi del ter me ha po sat de re lleu les

de si gual tats en tre els di ver sos paï sos i la

ne ces si tat d’una coo pe ra ció in ter na cio nal

més sòli da. L’assistència tècni ca i fi nan -

ce ra del Co mitè Olím pic Inter na cio nal i de

la So li da ri tat Olím pi ca, ha es tat molt

apre cia da.

Esport i con di cions per la pau, ha es tat

el tema de la ter ce ra jor na da que s’ha

trac tat en ses sions plenà ries, pa ral·le les 

i ta llers. En aquest món on el nom bre de

con flic tes ar mats està crei xent i on tam -

bé la di ferè ncia en tre rics i po bres s’in -

cre men ta, el pa per de l’es port és im por -

tant per de sen vo lu par la so li da ri tat. Di -

ver ses ini cia ti ves du tes a ter me per cam -

pions olím pics i ONG’s per pro mou re la

pau i l’es port per a tot hom a ni vell co mu -

ni ta ri tam bé han es tat des ta ca des, es pe -

cial ment la ne ces si tat de fer que els es -

por tis tes d’alt ni vell si guin cons cients

del pa per que po den ju gar en l’e du ca ció

dels jo ves, la ne ces si tat de cen trar-se en 

l’e du ca ció pre ven ti va per llui tar con tra

la violè ncia, el pro jec te de la tre va olím -

pi ca i la coo pe ra ció en el marc de les Na -

cions Uni des han es tat ac cions con cre -

tes per pro mou re la pau.

Vol dríem, com a or ga nit za dors, trans -

me tre’ls la nos tra per cep ció i és que

sin ce ra ment, n’ha gués sim vol gut més i

això a ve ga des no arri ba al fi nal d’un

con grés, no sal tres ha gués sim vol gut

més temps per a tot i es pe rem que

vostès tam bé.

El Fòrum Uni ver sal de les Cul tu res Bar ce -

lo na 2004, en ge ne ral, i el Dià leg L’Es -

port: Dià leg uni ver sal en par ti cu lar, pen -

sem que han es ta blert un pre ce dent sin -

gu lar, tal ve ga da únic, que com a fòrum

de dis cus sió, in ter can vi d’i dees que es pe -

rem pu gui te nir una con ti nuï tat en un fu -

tur, això és el que de sit gem i això és el que 

de sit ja ríem que les au to ri tats i or ga nit za -

cions per ti nents po gues sin pren dre com a

una idea de fu tur.
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“Per què és gràcies a tots vo sal tres que hem fet pos si ble aques ta autè nti ca con fra ter nit za ció dins del
marc d’un res pec te to tal i d’u na to lerà ncia ab so lu ta a les opi nions de ca das cú”
(Fon t: BPMO pho to).

“En el dià leg Esport: Dià leg Uni ver sal s’ha es ta blert un pre ce dent sin gu lar, tal ve ga da únic com a
fòrum de dis cus sió, in ter can vi d’i dees que es pe rem que pu gui te nir una con ti nuï tat en un fu tur” 
(Font: BPMO pho to).


