
Naixement  Jocs Olímpics Moderns 

1890 Coubertin visita a William Penny Brokes 
per conéixer els Wenlock Olympian Games 

• 1894 funda el Comitè Olímpic Internacional 
(presidit per Demetrios Vikelas) i amb 
representants de: 

– Argentina, Àustria-Hongria, Bèlgica, EUA, 
França, Regne Unit, Grècia, Itàlia, Nova 
Zelanda, Rússia i Suècia 

• Organitza el Congrés Olímpic a Paris amb la 
finalitat de reviure els jocs olímpics 

• Missatge d’amistat i pau: humanitzar i 
educar amb l’esport 



Jocs Olímpics inicials 

Atenes 

• Estadi Panathinaikós      6-15 abril de 1896 

• 241 esportistes homes   14 països 

• 9 esports: atletisme, ciclisme, esgrima,lluita 

gimnàstica, halterofília, natació, tennis i tir 

 

Paris 

• Formant part de l’Exposició Universal 

• 14 de maig al 28 d’octubre de 1900 

• 997 esportistes (975 homes i 22 dones) 

• 24 països 

• 19 esports oficials:  Golf, cròquet i tennis 
participaven dones 

Primera participació espanyola. Quasi 
testimonial (1 esgrimista, 2 pelotaris i 5 
remers) 



Jocs Olímpics inicials 

Saint Louis 

• També com part de l’Exposició Universal 

• 1 de juliol al 23 de novembre de 1904 

• 651 esportistes (645 homes i 6 dones) 

• Només 42 esportistes d’altres països (12) 

• Es començaren a donar medalles oficialment als 3 
primers (d’or, plata i bronze) 

• Segregació racial.  

Dos edicions fallides consecutives 

Londres 

• 27 d’abril al 31 d’octubre de 1908 

• 2.008 esportistes ( 37 dones)   • 22 països 

• 22 esports olímpics  

• Primera desfilada dels equips 

• Són un èxit, però hi ha una forta rivalitat i 
competitivitat entre EUA i Europa 

Els àrbitres i jutges afavoreixen els britànics 



Breu apunt història  JJ.OO 

1936 Berlin. Relleus de torxa des 
d’Ollímpia. Utilitzats per Hitler per a 
mostrar la magnificència del nazisme 

(Olympia de Lenny Riefenstahl) 

1952 Helsinki. Primera participació de 
la Unió Soviètica  i Xina (comunista). 
Nombrosos rècords  batuts 

1956 Melbourne. Els soviètics superen 
als nordamericans al medaller. Espanya 
no participa per raons polítiques 

1964 Tokyo. Primers jocs retransmesos 
per TV vía satèlit a EUA  i Europa 

1968 Ciutat de Mèxic. Matança 
d’estudiants (Tlatelolco) dies abans de 
inauguració.  Manifestació del Black 
Power al pòdium (200 m masc).  

1972 Munic . Atac terrorista palestí 
contra delegació israeliana a la Vila 
Olímpica. Moren 12 persones  

https://www.youtube.com/watch?v=lLnGqMoNXRI
https://www.youtube.com/watch?v=lLnGqMoNXRI


Alguns apunts clau 

• En la década de 1970, el 
professionalisme es va eliminant 
gradualment de la carta Olímpica 

El gigantisme dels Jocs i les despeses 
d’organització posen en perill la seua 
continuitat  

• Després dels Jocs Olímpics de Seúl 
(1988) es permet la participació 
d’esportistes professionals  si ho aproven 
les respectives federacions internacionals 

La seua participació fa que les grans 
cadenes televisives  aporten grans 
quantitats econòmiques. Els jocs 
esdevenen un gran negoci. 

Simson i Jennings ho denuncien al 1992  

Es destapa compra-venda vots per a triar 
Salt Lake City seu JJ.OO d’ Hivern 2002 



Breu apunt història  JJ.OO 

1980  Moscú.  Boicot  per invasió 
Afganistan (EUA; RFA; Japó; Xina) 

1984  Los Angeles. Boicot bloc soviètic 
(excepte Rumania) 

1988 Seúl . “Reconciliació entre els blocs”. 
S’evidencia el problema del dopatge: Ben 
Johnson (medalla d’or 100m) desqualificat 
1992 Barcelona. Sudàfrica torna a 
participar (exclosa al 1964 per règimen 
d’apartheid). Èxit organització. Transmet 
imatge de país modern. Gran impuls a 
l’esport a Espanya (tecnificació esportiva) 

1996 Atlanta. Problemes organitzatius i 
tecnològics. Nous esports (volei platja; 
MTB) 

2000  Sydney. Gran èxit organització. 
Control econòmic. Se frena el gigantisme 
dels jocs 



Federacions                                                   
Internacionals 
(diferents graus de 
dependència amb el 
COI 
 
 

 
 

Comités 
Olímpics 
Nacionals 
(representants del 
COI en cada país i 
no a l’invers) 

TAS- Establit en 1984 per Samaranch 
AMA- Impulsada por COI  en 1999 

Sessió 100 -115membres (15 esportistes 
15 presidents federacions internacionals;  
 15 presidents de CON; 70 membres individuals) 
Comité Executiu  (15 membres: president;  4 vice-
presidents  i 10 vocals) 


