
 

                                               
 
 

	
NOTA	DE	PREMSA	

	

El	Govern	de	Catalunya	retrà	homenatge	a	
l’Olimpíada	Popular	de	1936,	els	“jocs	oblidats”	

	
• Una	jornada	esportiva	i	un	acte	institucional	clouran,	el	pròxim	19	de	juliol,	els	

actes	de	commemoració	dels	80	anys	de	l’inici	de	la	Guerra	Civil	i	la	dictadura	
franquista	

	
• El		19	de	juliol	de	1936	Barcelona	va	voler	plantar	cara	als	jocs	de	l’Alemanya	nazi	

exaltant	la	pau,	la	germanor	entre	pobles	i	l’ideal	de	l’esport	per	a	tothom	
	

• El	cop	d'estat	franquista	va	impedir	la	seva	celebració	a	l’Estadi	de	Montjuic	i	amb	
prop	de	6.000	atletes	inscrits	

	
En	 el	 marc	 dels	 actes	 de	 commemoració	 dels	 80	 anys	 de	 l’inici	 de	 la	 Guerra	 Civil	 i	 la	
dictadura	franquista,	el	Govern	de	Catalunya	homenatjarà	els	homes	i	dones,	les	entitats	i	
els	clubs	que	van	organitzar	l’Olimpíada	Popular	de	1936.	L’homenatge	tindrà	lloc	el	pròxim	
19	de	juliol	al	matí	a	les	instal·lacions	de	l’Institut	Nacional	d’Educació	Física	de	Catalunya	
(INEFC)	a	Barcelona,	i	comptarà	amb	una	Jornada	Esportiva	i	un	acte	institucional,	presidit	
pel	conseller	d’Afers	Exteriors,	Relacions	Institucionals	i	Transparència	de	la	Generalitat	de	
Catalunya,	Raül	Romeva,	i	amb	presència	d’alguns	testimonis.	
		
Prop	de	6.000	atletes	de	23	països		
	
Barcelona	i	Berlín	van	competir	pels	XI	Jocs	Olímpics.	Tot	i	que	Barcelona	n’era	la	favorita,	
el	 Comitè	Olímpic	 Internacional	 (COI)	 es	 va	 decantar	 per	 la	 capital	 alemanya.	 El	 1936	 el	
Comitè	 Català	 Pro	 Esport	 Popular	 (CCEP)	 va	 proposar	 organitzar	 uns	 Jocs	 Populars	 i	
Antifeixistes,	de	caire	internacional,	com	a	alternativa	als	Jocs	de	Berlín.	La	feina	d’entitats	
socials	 i	 esportives	populars	de	Catalunya	 i	de	milers	de	voluntaris	 va	permetre	 crear	en	
tres	 mesos	 els	 comitès	 a	 diverses	 ciutats	 espanyoles,	 el	 programa	 esportiu	 i	 les	
infraestructures	necessàries.	Les	despeses	van	anar	a	càrrec	del	Govern	francès,	el	Govern	
espanyol	i	la	Generalitat	de	Catalunya.	En	un	temps	rècord	s’hi	van	inscriure	prop	de	6.000	
atletes	 de	 23	 països,	 al	 costat	 d’equips	 de	 nacions	 sense	 estat,	 com	 Catalunya,	 Galícia,	
Euskadi,	 Alsàcia,	 Lorena	 o el	Marroc,	 aleshores	 protectorat	 francoespanyol,	 a	 més	 d’un	
equip	representant	dels	jueus	emigrats.	Als	Jocs	de	Berlín	van	anar-hi	4.106	esportistes	de	



 

                                               
 
 

	
49	països.	Va	ser	tot	un	èxit.	
	
Es	 van	 programar	 competicions	 en	 19	 modalitats	 esportives:	 atletisme,	 futbol,	 rugbi,	
tennis,	bàsquet,	natació,	handbol,	 ciclisme,	ping-pong,	boxa,	 lluita	 lliure,	pilota	basca,	 tir,	
rem,	 bitlles,	 beisbol,	 escacs,	 gimnàstica,	 etc.	 Un	 dels	 fets	 destacables	 era	 l’alta	
presència de	 dones	 esportistes,	 molt	 superior	 a	 la	 de	 Berlín,	 així	 com	 la	 barreja	 entre	
esportistes	 d’elit	 amb	 esportistes	 sense	 experiència	 en	 l’alta	 competició.	 Per	 als	
organitzadors	 responia	 a	 l’ideal	 de	 l’esport	 per	 a	 tothom.	 Paral·lelament,	 l’Olimpíada	
Popular	va	programar	una	setmana	cultural	per	vincular	esport	i	cultura	a	teatres,	casals	i	
ateneus	de	la	capital	catalana.		
	
Un	somni	trencat	pel	cop	d’estat	
	
L’acte	 d’inauguració	 estava	 previst	 per	 al	 19 de	 juliol	 a	 l’Estadi	 Olímpic	 de	 Montjuïc,	
amb la	 desfilada	 dels	 esportistes	 i	 3.000	 folkloristes	 i	 un	 parlament	 del	 president	 de	 la	
Generalitat,	 Lluís	Companys.	 La	 lletra	de	 l’Himne	de	 l’Olimpíada	Popular	va	ser	escrit	per	
Josep	Maria	de	Sagarra,	i	el	concert	inaugural	anava	a	càrrec	de	Pau	Casals.	Amb	l’esclat	de	
la	Guerra Civil	els	esportistes	van	ser	acomiadats,	i	dies	més	tard,	amb	una	desfilada	per	la	
Rambla	 de	 Barcelona,	 molts	 es	 van	 allistar	 a	 les	 Milícies	 Antifeixistes,	 embrió	 de	 les	
Brigades	Internacionals.		
	
De	Londres	a	Barcelona	en	bicicleta	
	
Membres	del	Clarion	Cycling	Club	1895	 rememoren	enguany,	 amb	una	marxa	 ciclista,	 el	
viatge	que	van	fer	set	dels	seus	socis	el	1936,	com	a	representants		de	la	delegació	britànica	
a	 l’Olimpíada.	Dels	set	participants	a	 l’Olimpíada,	quatre	d’ells	van	morir	durant	 la	guerra	
defensant	els	ideals	republicans.		
	
Els	ciclistes	del		Clarion	Cycling	Club	1895	van	sortir	de	Londres	el	passat	1	de	juliol,	des	del		
monument	a	les	Brigades	Internacionals,i	arribaran		a	Barcelona	el	proper	17	de	juliol	per	
sumar-se	 a	 l’homenatge	 de	 les	 institucions	 catalanes	 a	 l’Olimpíada	 Popular,	 després	 de	
creuar		França	i	els	Pirineus.		
	
	
	
	 	



 

                                               
 
 

	
19	de	juliol	de	2017		
	
El	2017	el	Govern	de	la	Generalitat	de	Catalunya	retrà	homenatge	a	l’Olimpíada	Popular	el	
proper	dimecres,	19	de	juliol.	Aquest	homenatge	clourà	els	actes	de	commemoració	des	80	
anys	 de	 la	 Guerra	 Civil	 i	 la	 dictadura	 franquista,	 organitzats	 pel	 Departament	 d'Afers	
Exteriors,	Relacions	Institucionals	i	Transparència.	.		
	
A	 les	 9.00	 h	 arrancarà	 la	 Jornada	 Esportiva,	 en	 reconeixement	 a	 l’esport	 com	 a	 eina	 de	
cohesió	 de	 les	 societats	 i	 als	 valors	 de	 l’Olimpíada	 Popular.	 Les	 proves	 tindran	 lloc	 a	 les	
instal·lacions	 de	 l'Institut	 Nacional	 d’Educació	 Física	 de	 Catalunya	(INEFC)	 a	 Barcelona	 i	
comptaran	amb	la	participació	de	400	infants	d’entre	10	i	12	anys,	arribats	de	tot	el	país	i	
convocats	a	través	de	la	Unió	de	Consells	Esportius	de	Catalunya	(UCEC).	
	
A	 les	 13.00	 h	 començarà	 l’acte	 institucional,	 conduït	 per	 Rosa	 Andreu	 i	 en	 el	 qual	
s’interpretarà	per	primer	cop	i	en	directe	l’Himne	de	l’Olimpíada	Popular	amb	la	música	de	
Hans	Eisman	i	el	poema	que	va	escriure	Josep	Maria	de	Sagarra	per	a	la	seva	inauguració	el	
1936.	Hi	participaran,	entre	d’altres,	Maria	Salvo,	voluntària	a	l’Olimpíada,	expresidenta	de	
l’Associació	 Expresos	 del	 Franquisme	 i	 de	 Dones	 del	 36;	 Antoni	 i	 Alfons	 Cànovas,	
participants	 com	 a	 nedadors	 del	 Club	 Natació	 Barceloneta	 i	 combatents	 de	 l’Exèrcit	
Republicà;	 Carles	 Vallejo	 i	 Adelina	 Escandell,	 membres	 de	 les	 entitats	 memorialistes;	
Daniel	 Laspra,	 secretari	 del	 Centre	 Autonomista	 de	 Dependents	 del	 Comerç	 i	 de	 la	
Indústria	(CADCI),	en	representació	de	 les	entitats	organitzadores	de	 l’Olimpíada	Popular;	
Ruben	Wagensberg,	en	 representació	 de	 la	 plataforma	 Volem	Acollir;	Carles	 Santacana,	
historiador,	professor	de	 la	UB	 i	 coautor	del	 llibre	L’altra	Olimpíada;	 Jaume	Asens,	quart	
Tinent	 d’Alcalde	 de	 l’Ajuntament	 de	 Barcelona.	 A	 l’acte	 també	 hi	 assistiran	 els	
representants	del	club	britànic	Clarion.		
	
Al	final	de	l’acte	es	farà	el	lliurament	de	medalles	als	joves	esportistes.	Ell	conseller	d’Afers	
Exteriors,	 Relacions	 Institucionals	 i	 Transparència	 de	 la	 Generalitat	 de	 Catalunya,	 Raül	
Romeva,	clourà	la	jornada	commemorativa.		
	 	



 

                                               
 
 

	
	

CONVOCATÒRIA	

DIMECRES,	19	DE	JULIOL	DE	2017	

Institut	Nacional	d’Educació	Física	de	Catalunya	|	Av.	de	l’Estadi,	12-22.	Barcelona	

9.00	h.	Proves	esportives	|	13.00	h.	Acte	institucional	

	
Departament	d'Afers	i	Relacions	Institucionals	i	Exteriors	i	Transparència	

Anna	Molas	Subirats	|	Cap	de	Comunicació	i	Premsa	
T.	[00	34]	93	554	50	12	|	amolas@gencat.cat	|	afersexteriors.gencat.cat	

	
Homenatge	a	l’Olimpíada	Popular	de	Barcelona	1936	

COMEDIA.	Comunicació	&	mèdia	
Ana	Sánchez	|	T.	[00	34]		638	01	45	45	|	asanchez@comedianet.com	

	
www.80anysguerracivil.gencat.cat	


