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El programa d'activitats de la FBO s'ha desglossat a partir deis dos instruments de 
gestió que a partir d'aquest any disposara la Fundació, com són el Museu Olímpic i 
de l'Esport i el Centre de Recerca i Educació Olímpica President Samaranch. 

A partir d'aquest nou model organitzatiu sembla aconsellable que les actuacions que 
es realitzaven des de la Fundació s'adscriguin a aquests instruments de gestió. 

I MUSEU OLíMPIC DE L'ESPORT 

1. Adequació espais i actualització de continguts 

1.1. Sala Exposicions Temporals 

En I'actualitat quan aquesta sala esta ocupada per una exposlclo es impossible 
organitzar-hi un sopar o un acte, aix6 es deu fonamentalment al disseny de les 
exposicions i a qué els expositors propietat del museu són molt pesats i no existeix 
espai per a emmagatzemar-Ios. Per solucionar aquest problema s'ha encarregat un 
estudi per cercar solucions técniques que permetin simultaniejar I'area expositiva i 
I'organització d'unaltre tipus d'acte, per tal d'incrementar els recursos econ6mics del 
Museu. (Planols Annex 1). 

Per una altra banda, aquest canvi permetria, a més a més, utilitzar aquesta sala i els 
seus expositors per ampliar I'area tematica permanent del museu: "Les gestes de . 
I'esport", "Esport i Medi Ambient", "Els precursors de I'esport", "Els últims jocs 
olímpics", etc ... El projecte s'executara durant el primer quadrimestre de I'any, amb el 
qual s'assoliran ambdós objectius. 

1.2. Sala exposició uBeijing" (antiga botiga del Museu) 

. Aquest espai es condicionara millor per acollir, a partir del quadrimestre, les noves 
exposicions temporals. 

1.3. Auditori 

Al 2009 s'han realitzat varies obres de millora en aquest espai; al 2010 es continuara 
treballant per rriillorar-Io encara més amb la reducció de la tribuna; pantalles a la 
taula i I'adquisició de butaques i cadira per a conferéncies i/o entrevistes més 
informals. 



1.4. Continguts museístics 

Durant I'any s'incrementara el nombre d'imatges del museu. Per altra banda, a 
I'espai "L'Esport d'aquí" les fotografies i objectes que hi ha pertanyen a diverses 
époques, . es pretén homogene'itzar els continguts i destinar-lo exclusivament a 
fotografies i objectes anteriors al 1950. 

2. Programa d'activitats en el Museu 

Les activitats programades en el Museu s'han dividit en tres ambits tematics: Esport i 
Cultura; Esport i Societat i Esport i Desenvolupament. 

2.1. Esport i Cultura 

2.1.1. Exposicions tempora/s. Les exposicions previstes per aquest any són: "Passió 
pel futbol" de la col'lecció Manel Mayoral -aquesta exposició formava part de I'acord 
subscrit per aque.st col, leccionista amb BS:M, a canvi de la cessió de material en el 
museu-; "Els orígens del beisbol a Espanya"; "Exposició d'Aquarel'les d'Atletisme" i 
"Exposició de Vi es Verdes". 
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2.1.2. BeN Intemational Sport Festival del 10 al 12 de juny. La Fundació ha realitzat 
gestions per entrar a formar part del circuit de festivals de cinema i documental 
esportiu de la Federació Internacional de Cinema i Documentals Esportius, entitat 
reconeguda pel CIO .. En aquesta primera edició s'utilitzaran tres sales de projecció: 
la del Centre Excursionista de Catalunya; la de Francesca Bonnemaison de la 
Diputació de Barcelona i la del Museu Olímpic. 

Barcelona International FICTS Festival 

~ 
~~JlIne 10th -12th 2010 

SPORTS WORLO COMING 10 THE CINEMA 

Barcelona will receive Ihe 1stlnternational FICTS 
Festival: BCN SPORT FllMS, June 10th -12th 2010 

1 he event takes part in Ihe World FICTS Challenge 2010: 
an intemalional series 01 14 festivals exclusively devoted 
to audio-visual presenlations related to sport which takes 
place, during the year in dillerent countries worldwide and 
it ends in Milan. The founder 01 thesa series is Ihe 
Federalion Internationale Cinema et Television Sportifs 
(FIClS). It is a non profit assocíatlon, whlch promotes lhe 
Olympic spiril and Ihe ethical and cultural values 01 Ihe 
sport movemenl Ihrough Ihe mass medía, cinema and 
television, with the collaboralion 01 102 country members 
and the International Olympic Comite. 

lhe main aim is to spread a betler knowledge of sport 
world and moral values lo general public by means 01 
play fui and cultural offers. 

Selld your OVO productlol1 
and 

PARTICIPE! 

Fundacio Barcelona Olimpica 
Av_ Estadi 60 

08038 
. BCN-Spain 

www.ficts@fbolimpica.es 
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2.1.3. Concursos Intemacionals d'Aquare¡'¡a i de Cómic Esportius. A finals de 2009, i 
en col·laboració amb l'Associació Catalana i Espanyola d'Aquarel·listes i l'Escqla 
Massana, es va convocar el I Concurs Internacional d'Aquarel·la Esportiva, que 
aquest any en motiu de l'Europeu d'Atletisme estara dedicat a l'Atletisme. Totes les 
obres passaran a formar part de la col·lecció de peces del museu i exposades durant 
el desenvolupament del Campionat. Per altra banda, s'han mantingut reunions de 
treball amb Planeta Agostini i FICOMIC -Fira del Cómic de Barcelona- per organitzar 
un concurs internacional de cómic esportiu, les obres seleccionades del qual serien 
exposades posteriorment. 

2.2. Esport; Desenvolupament 

2.2.1. Acord amb I'Associació d'Amics de Nacions Unides d'Espanya. Aquesta entitat 
porta ja uns anys treballant en el terreny de I'esport per al desenvolupament i la pau, 
i en aquesta línia s'ha previst la celebració d'unes jornades de sensibilització 
dirigides al sector esportiu en el mes de juny (data encara per determinar); així com 
I'elaboració d'una senzilla "mostra" itinerant dirigida a centres escolars. En el museu 
s'ha instal·lat un roller informant de la recollida de fons per crear una escola 
d'atletisme a Senegal. 
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ESPORT PBALDESENVOLUPAMENl' 
I LA PAU 

SPORT FOR DEVELOPMENT 
AND PEACE 

Compromesos amb els Objectius del MiI·lenni 
Committed to the Millennium Development Goals 

La practica de I'esport i de I'educació fisica és un drel 
fonamental de tothom. La cooperació internacional és 
una de les condicions previes del desenvolupamenl 
universal i equilibral de I'espart i I'educació fisica. 

The practice af sport and physical education is a 
fundamental righl af everyone. Intematianal cooperalion 
is ane of Ihe preconditions for the development of a 
universal and balanced phy.sical education and sport. 

Prolecte de Cooperació Esportiu-Solidari a Senegal 
Project Co-Solidarity Sport in Senegal 

ObJectius del projectel Project Goals: 

Ootaci6 de material esportiu i didéctic aixr com material 
sanitari i equipament administraliu a les escoles 
d'alletisme de Oakar i Thies, amb la participació de 930 
joves, i datació de material 8sportiu al Cal·legi 'O'akaté 
de Thies. 

Provision of sports equipment and teaching as well as 
medical supplies and equipment lo sport schools in 
Dakar and Thies, with the participation of 930 young 
people, and provision of sport equipmenl lo Ihe School 
d'Akate in Thie. 

Facilitar el caneixement de noves técniques 
d'enlrenamenl mitjan~ant els intercanvis de manitars, 
entrenadors i seminaris técnics com, també, I'accés a 
slages d'enlrenament en clubs d'atletisme catalans. 

To promote the understanding of new training techniques 
through the exchange of instructors, coaches and 
technical seminars as well as access lo Iraining in Catalan 
sport clubs. 

Realització d'una cursa a Oakar per a joves alletes que 
serveixi d'inici del projecte. 

Organization of a race in Oakar for young alhleles as 
the beginning of Ihe projecl. 

Orgonllza: 

Assodadó per a les 
Nadons Unldes 
a Espanya 
Un1ted N~dDM Auodalloo G1' 5pil ln 

CoHobo .. : 

I 
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2.2.2. 11 Jornades Esport i Medi Ambient. Aquestes jornades són organitzades per la 
Fundació conjuntament amb el Comite Olímpic Espanyol, i hi col, laboren en la seva 
difusió l'lnstitut Barcelona Esports i el Servei d'Esports de la Diputació de Barcelona. 

2.3. Esport i Societat 

2.3.1. Tribuna Barcelona Esport. Cicle de conferencies de destacades personalitats 
del món de I'esport: Pere Sust, Leandre Negre, Santi Nolla, Conrad Blanch -25 anys 
de I'escalada a I'Everest-, Martínez de Foix, etc ... 

2.3.2. Commemoració del oia Olímpic. A I'acte estan convidades les institucions 
públiques; representants del COE i esportistes olímpics; així com .Ies entitats 
esportives més representatives de Catalunya. Acte solemne d'hissada de la bandera 
olímpica. I 

2.3.3. Nit Blanca. Portes oberfes de tots els equipaments de Montju'ic, des del 
tancament oficial del museu tins a les dues de la matinada. Durant aquest període 
d'obertura es passen pel 'lícules esportives a I'auditori. 

2.3.4. Día Internacional .deIs Museus. Accés gratu'it al museu durant I'horari oficíal 
d'obertura, 
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2.3.5. Caminada Olímpica. Dins el circuit Barnatresc "Caminem, fem salut i 
redescubrim Barcelona" de l'lnstitut Barcelona Esports i organitzades per l'Associació 
-10 itineraris de 10 km per circuit urbé3 i de muntanya-, s'ha inclos una caminada 
olímpica que surt del Port Olímpic i arriba a la Playa Espanya. Durant el recorregut 
es visiten diversos equipaments utilitzats en els Jocs Olímpics de Barcelona'92. 
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2.3.6. Trobada d'esportistes olímpics. Al 2009 la' Fundació va organitzar la primera 
trabada d'esportistes olímpics catalans, i es va proposar la creació d'un grup de 
treball impulsor per a qué cada any se celebri aquesta trabada. 

2.4. Altres activitats 

2.4.1. Punt de Trobada de /'Esport. Durant I'any a I'auditori del Museu se celebren 
rodes de premsa i reunions d'entitats cíviques i esportives. L'objediu per al present 
any és incrementar el nombre d'usos de les dependéncies del Museu. 

Marató Barcelona Mitja Marató 
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2.4.2. Visites de centres esco/ars. A més a més de les visites escolars habitl:Jals, la 
Fundació potenciara els acords amb altres fundacions i entitats que treballen amb 
nens ilo adolescents en situació de rise, sense recursos economics o amb 
discapacitats, i se'ls donara facilitats -reducció de tarifa o gratu'itat- per visitar el 
museu. , 

2.4.3. Visites guiades. A fiñals d'aquest any, per a un millor servei al visitant, s'ha 
adquirit uns equipsde guiatge que faciliten la tasca a les guies i ofereixen una 
comoditat i qualitat ~Is grups que visiten. el Museu iles instal'lacions olímpiques. La 
resposta ha estat molt satisfactoria per ambdues parts. 

2.4.4. Visites individua/s. Esta prevista, durant aquest 2010, I'adquisició d'uns 
equipaments d'audioguies que permetra al visitant del Museu de gaudir d'una visita 
lliureampliament comentada de tot el recorregut. Inicialment, esta previst editar els 
continguts en quatre idiomes; i més endavant, s'ampliara amb altres. 

,2.4.5. Caminada EscoJar Olímpica. S'esta treballant conjuntament amb I'IBE i el 
CEEB (Consell de l'Esport Escolar de Barcelona) en aquest projecte. El recorregut 
s'iniciaria a la Plac;a Sant Jaume fins a I'Estadi Olímpic. L'acte finalitzaria amb la 
lectura d'un manifest i I'encesa del peveter olímpic. 
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3. Comunicació 

3.1. Pagina web. Des de principis de febrer s'ha posat en 'marxa una nova pagina 
web del Museu que manté la mateixa adre«a. És una pagina més moderna i 
dinamica. En aquesta pagina s'informara de totes les activitats que es realitzin en el 
Museu; aixi com noticies d'actualitat relacionades amb I'esport i I'olimpisme. 
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3.2. MOE-News. Cada dos mesos es continuara enviant el butlletí de notícies del 
Museu. 

z o 
IV 

" tI) . 
j 
ti) 
""l 

IV o 
....Jo 

o 

M U S E U. 
CDLfMPIC 
I DE l ' ESP C RT 

VIII Forum Olímpic: Esport i Immigració 

Esport i Medi Ambient 

La ciutat de I'esport: Barcelona 1979-2009 

Notícies 

3.3. "Hércules" a Facebook. S'esta estudiant amb una empresa especialitzada la 
possibilitat de col'locar en la xarxa social a I'Hércules. Aquest personatge estaria 
dotat d'una personalitat olímpica carregada de valors, i s'aprofitaria aquesta 
plataforma per donar a conéixer les activitats del Museu i de la Fundació. 
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3.4. Campanyes de promoció publicitaria . S'han previst, com I'any passat, 
campanyes de publicitat en Transports de Barcelona (autobusos i metro); cartells en 
botigues; cinemes; etc .. . 

4. Amics del Museu 

Abans d'acabar el primer quadrimestre esta previst crear un grup d"'Amics del 
Museu", tal com existeixen en altres museus, pero sense personalitat jurídica propia. 
L'objectiu és que aquests col'laborin en les activitats del museu. 

La Fundació Barcelona Olímpica actuara de suport ad'!linistratiu. 

Els membres deis "Amits del Museu" poden ser membres iridividuals o col·lectius. 
Les categories seran: membres d'honor, protectors, empreses i entitats 
col·laboradores. Els fons recaptats es destinaran anualment a un projecte. 

Per aquest 2010 el projecte és restaurar I'escultura d'un futbolista que va estar 
present en una exposició internacional i estava ubicada a I'Estadi Olímpic. 

La Fundació organitzara per als "Amics del Museu" activitats exclusives, com ara 
exposicions temporal$, concerts a I'auditori, etc .. .. 

5. Tarifes 

Aquest any 2010 no s'incrementaran les tarifes d'entrada al Museu. 
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CREO - CENTRE DE RECERCA I ESTUDIS OLíMPICS 
PRESIDENT SAMARANCH 

Tot i que encara no s'han iniciat les obres de I'espai que acollira el CREO, s'ha 
valorat convenientment comen«ar, sense tardar més, les activitats d'aquest Centre. 

Per aquest motiu, s'ha contractat una persona a mitja jornada la tasca principal de la 
qual sera: 

- supervisar els treballs de digitalització de tot el material audiovisual de la 
Fundació; 

- col, laborar amb el CEO-UAB en I'auditoria del fons doéumental; 
- definir.i estructurar els serveis i activitats que es faran des del CREO; 
- organitzar les activitats previstes pel CREO al 2010. 

Per altra banda; s'esta estudiant amb el CEO-UAB la possibilitat de crear una 
plataforma virtual, i única, que faciliti la maxima informació i els canals d'accés per a 
I'estudi i consulta del lIegat de Barcelona'92 i del Sr. Joan Antoni Samaranch, els 
quals es traben en diferents centres. 

Els ambits d'estudi s'estructuraran en tres arees: 

1. Llegat del president Joan Antoni Samaranch 
2. Llegat deis Jocs Barcelona'92, material del qual es traba en dip6sit en els arxius 

de la Fundaéió i en l'Arxiu Municipal. Caldra afegir-hi la documentació relativa a la 
campanya "A I'escola més esport que mai", organitzada des de I'Area d'Esports 
de I'Ajuntament de Barcelona; i la relativa al compromís de la ciutat en la 
reconstrucció de Sarajevo (Districte XI) . 

3. Llegat de la política municipal d'esports després de la transició. En I'actualitat el 
Sr. Enrie Truñó ha ofert el seu material documental. 

1. InstaHacions 

No tenim notícies de I'inici de les obres ni del pla d'execució. Pravisionalment 
s'actuara des de la seu de la Fundació. 

2. Serveis Pedagógics 

Fins ara els serveis pedag6gics es realitzaven directament des de la Fundació, amb 
la creació del CREO sembla 16gic que aquest servei es presti des d'aquest segon 
instrument de gestió de qué disposa la Fundació. 
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2.1. Treball de Síntesi. Dirigit a estudiants de Secundaria (3r i 4t cursos) i Batxiller, 
sobre Olimpisme i Esport: Educació Olímpica. 

2.2. Tallers en el Museu. Els tallers previstos són: "Viu els Jocs de Barcelona'92"; 
"Els Jocs de I'antiguitat"; "Salut i desenvolupament integral"; "Valors de I'esport"; 
"Esport i Medi Ambient"; "Esport com a instrument per al desenvolupament de la 
Pau" i "Get Ready", aquest últim en anglés. 

2.3. Manual "Com organitzar un dia olímpic a /'escola". Es comenC;ara a treballar en 
. un manual dirigit a professors de centres escolars per a qué aquests puguin 
organitzar a I'escola un dia olímpic: donar a conéixer els símbols olímpics; els valors 
associ~ts a I'esport; material documental i de suport; etc .... 

3. Adquisició de material bibliogrcUic i audiovisual 

3.1. Seleccionar /libres i revistes de la biblioteca. Adquisició de lIibres revistes 
especialitzades. 

3.2. Crear una videoteca. Selecció i adquisició de pel·lícules i documentals esportius. 

4. Activitats 

4.1. Viatge tematic. Valorar la possibilitat d'organitzar anualment un viatge tematic: 
Museu Olímpic de Lausann~ o Olímpia. 

4.2. Aula d'História. Organitzar anualment unes jornades de temes historics 
relacionats amb el món de I'esport. 

5. Beca Fundació Barcelona Olímpica - Fundació Ernest Lluch 

A més a més de la concessió de la beca 2010 s'ha previst que al mes de marc; el 
guanyador de la beca 2009, Josep Sola, faci una exposició del seu treball dins la 
Tribuna Barcelona, Esport i Societat. 
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6. Memoria Oral 

És important que la Fl:lndacíó disposi de la memo~ia oral de moltes de les per90nes 
que han contriburt a crear el IIegat de Barcelona'92, com ara el Sr. Samaranch, i del 
de la política municipal durant els últims 30 anys. Durant aquest 2010 es concertaran 
entrevistes amb alguns deis protagonistes d'aqüest IIegat ¡ s'enregistraran per crear 
aquesta memoria oral. 

I PROPOSTA PRESSUPOST EXERCICI2010 

IOESPESES ~II~NG=R~E=S~S~O="S ________________ ~ 

Personal 278.000,00 € Aportació Ajuntament Ben 1.500.000,00 € 
Serveis Professionals 12.000,00 € Taquillatge Museu 120.000,00 € 
Serveis Subcontractats 449.000.00 € Aportaeió élo 10.000,00 € 
Serveis Generals 65.000.00 € Serveis cafeteria 12.000,00 € 
Activitats propies 179.000,00 € Inversions finaneeres 25.000,00 € 
Publicitat i RRPP 170.000,00 € SLibvenció IBE 95.000,00 € 
Subministraments 111 .000,00 € 
Serveis bancaris - Assegurances 41.000,00 € 
Réntings 5.000,00 € 
Imprevistos 3.000,00 € 
Aplicacions especials 307.000,00 € 
Serveis Museu 142.000,00 € 

1.762.000,00 € 1 11.762.000,00 € 1 
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