
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 femenina dels Jocs Olímpics de Barcelona. Aquells 
dies van ser la culminació d’un procés que havia començat molts 
anys abans, quan l’Ajuntament de Granollers, 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 emergir 
també una destacada planta hotelera, pràcticament inexistent 
fins aleshores. 

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 olímpics 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 inaugural, 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 determinant 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. 

Partit d’handbol dels Jocs Olímpics, juliol 1992. Fotografia i fons de Pere Cornellas



CELEBRACIÓ DE L’ELECCIÓ DELS JOCS OLÍMPICS DE 1992, 18 D’OCTUBRE DE 1986
Autoritats, esportistes i ciutadans van festejar la designació de Barcelona 

com a organitzadora dels XXV Jocs Olímpics d’estiu. 
Fotografies d’Antonio Alcalde / Fons Ajuntament de Granollers



GRANOLLERS, SUBSEU OLÍMPICA DE L’HANDBOL, 1989
El 27 de febrer, els alcaldes Josep Pujadas i Pasqual Maragall van presentar la imatge olímpica de la ciutat 

i el 29 de setembre es va fer l’acte de col·locació de la primera pedra del Palau d’Esports.
Fotografies de Pere Espaulella / Fons Ajuntament de Granollers



PRESENTACIÓ DEL CURS DE FORMACIÓ PER A VOLUNTARIS OLÍMPICS, 17 D’OCTUBRE DE 1989
L’alcalde Josep Pujadas i el responsable de Voluntaris Internacionals del COOB’92, Benet Cases, van presentar els cursos 

de formació per als voluntaris a la sala d’actes de l’AISS, en els quals van participar 282 persones.
Fotografies d’Esteve Gironella / Fons Ajuntament de Granollers



COBI, LA MASCOTA DE L’OLIMPÍADA 92, SETEMBRE DE 1989
Els alumnes de Granollers de setè i vuitè de primària i de les escoles bressol van visitar l’inflable del Cobi, 

de vuit metres d’alçada, a l’espai on es construiria el Palau d’Esports. 
Va estar-hi instal·lat els dies previs a l’acte de col·locació de la primera pedra.

Fotografia i fons de Pere Espaulella



VOLUNTARIS DE LES OLIMPÍADES DEL 92, 1989-1990
Uns 500 voluntaris van vetllar pel correcte funcionament dels jocs a la ciutat i 
van esdevenir una peça clau en el desenvolupament i en l’èxit de l’olimpíada.

Fotografies de Pere Espaulella i de Ramon Ferrandis / Fons Ajuntament de Granollers



CONSTRUCCIÓ DEL PALAU D’ESPORTS, MARÇ DE 1991
El palau olímpic, obra de l’arquitecte Pep Bonet, es va construir en els terrenys emmarcats entre els carrers 

de Francesc Macià, Cervantes, Voluntaris 92 i Emili Botey Alsina. És d’estructura simple i de línies senzilles, 
amb grans arcs oberts a les façanes principals que el relacionen amb l’entorn urbà. 

Va ser concebut com un espai polivalent per a actes socials i culturals. 
Fotografia i fons de Pere Espaulella



LA TORXA OLÍMPICA, 16 DE JUNY DE 1992
La flama olímpica va recórrer els carrers a mans d’esportistes i voluntaris que feien relleus. L’exjugador del Balonmano 

Granollers Alejandro Viaña la va portar fins a la plaça de la Porxada, on va ser rebuda amb gran entusiasme.
Fotografies de Pere Espaulella i Toni Torrillas / Fons Ajuntament de Granollers



PALAU D’ESPORTS, JULIOL DE 1992
El Palau, amb la retolació dels Jocs de la XXV Olimpíada Barcelona’92, on es van disputar les fases preliminars d’handbol 

femení i masculí, del 27 de juliol al 7 d’agost. Les finals es van celebrar, però, al Palau Sant Jordi de Barcelona.
Fotografies i fons de Pere Cornellas



MASIA DE LES TRES TORRES, JULIOL DE 1992
L’Ajuntament de Granollers va oferir a la Federació Internacional d’Handbol la Masia Tres Torres 

com a seu durant la celebració dels Jocs Olímpics.
Fotografies i fons de Pere Cornellas



ESTAND INFORMATIU, JULIOL DE 1992
L’Ajuntament de Granollers va instal·lar a l’exterior del Palau d’Esports 

un estand informatiu per als visitants de la ciutat.
Fotografies i fons de Pere Cornellas



PARTIT D’HANDBOL AL PALAU D’ESPORTS, 27 DE JULIOL DE 1992
Primer partit d’handbol de la selecció espanyola, que va perdre, contra la selecció francesa. 

El Palau va acollir dotze seleccions masculines i vuit de femenines, representatives dels cinc continents. 
Fotografia i fons de Pere Cornellas



PARTITS D’HANDBOL AL PALAU D’ESPORTS, JULIOL DE 1992
Partit de la selecció espanyola contra l’Equip Unificat (de l’antiga Unió Soviètica, excepte les repúbliques bàltiques). 

En finalitzar l’olimpíada, Espanya va quedar classificada en cinquena posició i l’Equip Unificat va guanyar la medalla d’or. 
Fotografies d’autor desconegut / Fons Ajuntament de Granollers



VOLUNTARIS I TREBALLADORS DEL COOB’92, 30 DE JULIOL DE 1992
Fotografia a l’interior del Palau d’Esports de l’equip directiu i dels voluntaris que van formar part 

de la subseu olímpica de Granollers’92.
Fotografia Ramon Ferrandis / Fons Ajuntament de Granollers


