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Joan Anto ni
Sa ma ranch du rant la
roda de prem sa de
pre sen ta ció del dià leg
(Font: BPMO pho to).

El sen yor Zhen liang He, pre si dent de la Co mis sió per a la Cul tu ra i l’Edu -
ca ció Olím pi ca del CIO, lle geix el mis sat ge de cloen da de Joan Anto ni Sa -
ma ranch (Font: BPMO pho to).

El Dià leg L’Esport: Dià leg uni ver sal que in clou el Fòrum Mun dial 

so bre l’Edu ca ció, la Cul tu ra i l’Esport, arri ba a la seva fi. Du rant

tres dies s’han trac tat 43 te mes so bre l’Olim pis me, l’Esport,

l’Edu ca ció, la Cul tu ra i el be nes tar de la so cie tat. Aquests te mes

han es tat ob jec te de de bat tant en ses sions plenà ries com pa -

ral·le les. 

Ara fa 10 anys, a Pa rís es va ce le brar el Con grés Olím pic del Cen te -

na ri ano me nat con grés de la uni tat. Pre nent part en aquest Fòrum

mun dial que s’ha ce le brat a Bar ce lo na, al guns de no sal tres te nim la

im pres sió d’as sis tir a un mi ni con grés olím pic. Els de bats han es tat

rics en en sen ya ment gràcies a l’e lec ció dels te mes, dels con fe ren -

ciants i dels mo de ra dors; però tam bé gràcies a la con tri bu ció ac ti va

de tots els par ti ci pants en aquest Fòrum. En aca bar els nos tres de -

bats una con vic ció es re for ça en ca ra més que mai: l’e du ca ció és la

úni ca ri que sa que un és ser humà pot pos seir du rant tota la seva vida. 

I l’e du ca ció pre ven ti va és pri mor dial ara com ara so bre tot en matè ria

d’èti ca i de Fair play. 

En un món on els con flic tes ar mats i la violè ncia es mul ti pli quen,

l’en sen ya ment dels va lors uni ver sals re ves teix una im portància

cap dal. Pro mou re la pau, la to lerà ncia, el res pec te mutu, el dià leg i

la com pren sió hu ma na amb per se verà ncia ha d’és ser el deu re i l’o -

bli ga ció de tots i ca das cun de no sal tres.

Per con clou re vull fe li ci tar als or ga nit za dors del Fòrum Uni ver sal

de les Cul tu res Bar ce lo na 2004, al co mitè or ga nit za dor del dià -

leg L’Esport: Dià leg uni ver sal i al Co mitè Olím pic Inter na cio nal

per ha ver ga ran tit l’èxit del Fòrum so bre l’e du ca ció la cul tu ra i

l’es port.

Tam bé vull agrair al pre si dent del CIO Jac ques Rog ge, als meus

amics i col·le gues Zhen liang He i Kéba M’Ba ye, res pec ti va ment

pre si dent de la co mis sió per la Cul tu ra i l’Edu ca ció olím pi ca i pre si -

dent del  tribunal ar bi tral de l’es port. Tots els mem bres del CIO per

llur par ti ci pa ció ac ti va. La So li da ri tat Olím pi ca i tam bé el seu di rec -

tor Pere Miró. Als mem bres del co mitè de coor di na ció del Fòrum i al 

di rec tor de la coo pe ra ció in ter na cio nal i del de sen vo lu pa ment del

CIO Tho mas Sit ho le per llur col·la bo ra ció i tots els co mitès olím pics 

na cio nals, i les fe de ra cions in ter na cio nals per llur presè ncia.

El meu agraï ment tam bé va di ri git a tots els con fe ren ciants, a tots

els par ti ci pants per llur con tri bu ció a l’èxit del Fòrum. Tam bé vol -

dria fe li ci tar a l’Insti tut Na cio nal d’Edu ca ció Fí si ca de Ca ta lun ya

per ha ver ga ran tit la Se cre ta ria Tècni ca i la coor di na ció ge ne ral del

Dià leg.

Per me teu-me fi nal ment ser el vos tre in tèrpret adre çant el nos tre

agraï ment a les au to ri tats de Ca ta lun ya i a l’Ajun ta ment de Bar ce lo -

na, i el Co mitè Olím pic Espa nyol per llur hos pi ta li tat i a tots  els vo -

lun ta ris per a  la seva de di ca ció.

Tinc l’ho nor i el pri vi le gi de de cla rar clau su rat el Dià leg L’Esport:

Dià leg uni ver sal del Fòrum Uni ver sal de les Cul tu res Bar ce lo na

2004.


