
Granollers, 
25 anys 
dels Jocs 
Olímpics

Un flamant Palau d’Esports de Granollers va acollir, des del 27 de juliol fins 
al 7 d’agost de 1992, la fase preliminar de la competició masculina i femeni-
na dels Jocs Olímpics de Barcelona. Aquells dies van ser la culminació d’un 
procés que havia començat molts anys abans, quan l’Ajuntament de Grano-
llers, amb Rafael Ballús d’alcalde, es va adherir a la sol·licitud de Barcelona 
d’organitzar l’olimpíada, a l’hora que es demanava que Granollers fos la seu 
de l’handbol. El 10 de desembre de 1987, el comitè organitzador dels jocs, el 
COOB 92, feia oficial aquest desig. 

El 29 de setembre de 1989, es va fer l’acte oficial de col·locació de la primera 
pedra del nou Palau d’Esports de Granollers on es disputarien els partits. 
Aquesta instal·lació, obra de l’arquitecte Pep Bonet, va exercir d’emblema 
de la transformació urbanística que es va produir a Granollers amb els jocs. 
L’esdeveniment esportiu més important de la història de la ciutat va fer emer-
gir també una destacada planta hotelera, pràcticament inexistent fins alesho-
res. 

Un torneig internacional d’handbol, el juliol de 1991, amb vuit seleccions 
que s’havien classificat per als jocs, va servir per estrenar el Palau d’Esports. 

L’acte més concorregut abans dels jocs va ser l’arribada de la torxa olímpica, 
seguida per milers de ciutadans i ciutadanes que ocupaven els carrers, el 
16 de juny de 1992. La meitat dels portadors de la torxa es van decidir per 
sorteig, entre els voluntaris de la ciutat. Els clubs esportius que eren olím-
pics també van escollir el seu representant. L’entrada de la torxa a la plaça 
de la Porxada i la sortida la van fer persones vinculades al Club Balonmano 
Granollers: l’exjugador Alejandro Viaña i el porter i capità del primer equip, 
Jordi Núñez. 

Durant la competició, Granollers va acollir dotze seleccions masculines i vuit 
de femenines. L’aforament del Palau d’Esports va ser de 4.297 localitats que 
van omplir l’afició local i dels diferents països participants. El partit inau-
gural, el 27 de juliol, el van jugar les seleccions de Romania i Egipte. Les 
entrades oscil·laven entre 750 (4,51 euros) i 1.750 (10,52 euros) pessetes.

L’equip directiu i els voluntaris, unes 800 persones en total, van afrontar el 
gran repte dels jocs amb il·lusió i complicitat. El carrer de darrere del Palau 
d’Esports porta el nom de Voluntaris 92 en reconeixement del paper determi-
nant d’aquest grup de 500 persones en el bon funcionament de l’olimpíada. 

Avui, 25 anys després, recordem, amb aquesta exposició, algunes imatges 
d’aquella il·lusió col·lectiva amb què Granollers es va projectar al món i es 
va reconèixer el paper del Club Balonmano Granollers com a promotor de 
l’handbol. 

Exposició de fotografies
Del 12 de setembre 
a l’1 de desembre de 2017

Podeu consultar i descarregar-vos                                                                                                                    
imatges d’aquest i altres temes

Portal de l’Arxiu Fotogràfic,                                                                                                                                     

www.granollers.cat/arxiu



Voluntaris de l’Olimpíada del 92, 1990. Fotografia de Ramon 
Ferrandis / Fons Ajuntament de Granollers

Palau d’Esports, juliol de 1992. Fotografia de Pere Cornellas / Fons 
Ajuntament de Granollers

Partit d’handbol al Palau d’Esports, juliol de 1992. Fotografia d’autor desconegut / Fons Ajuntament de Granollers

 Arribada de la torxa olímpica, 16 de juny de 1992. Fotografia de Pere Espaulella / Fons Ajuntament de Granollers


