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Joan Antoni Samaranch, 
Guardó Honorífic del Centenari 
per la seva dedicacio cap als Esports de Neu

Els esports d’hivern sempre han constituït un dels principals objectius que he tingut en
la meva gestió desenvolupada tant en l’administració esportiva com al Comitè Olímpic
Internacional, i he recolzat tots aquells projectes que cerquen la millora de la qualitat
esportiva. Avui, que celebrem el centenari de l’esquí a Catalunya, aquest esport viu un
moment que es pot qualificar de brillant: 16 estacions són una oferta complerta per a
practicar l’esquí alpí, esquí nòrdic i l’snowboard, amb 350 pistes i 600 quilòmetres
esquiables. Aquesta sòlida base en matèria d’instal.lacions que s’ofereix als milers de
practicants, només falta que es vegi ratificada pels èxits esportius al nivell de l’alta com-
petició.

Al llarg de la meva trajectòria al Moviment Olímpic, he estat molt lligat als Jocs d’Hivern
i sempre he sentit una forta vinculació amb l’esport blanc. Als Jocs Olímpics de 1956, a
Cortina d’Ampezzo, vaig tenir l’oportunitat de figurar com a cap de missió de l’equip del
Comitè Olímpic Espanyol, amb la presència d’onze esportistes. En la meva condició de
president del COI, vaig tenir l’honor de presidir 5 edicions dels Jocs (Sarajevo 84, Calgary
88, Albertville 92, Lilehammer 94, Pagano 98) i vam prendre una decisió que crec que ha
estat molt favorable pel desenvolupament dels esports d’hivern: a partir de la cita de
Lillehammer, la celebració dels Jocs d’Hivern s’alterna amb la dels Jocs d’Estiu.
D’aquesta manera vam aconseguir, per una banda, que els Comitès Nacionals partici-
pants poguessin dosificar els seus esforços a fi d’atendre les dues cites olímpiques i, per
altre, que el suport dels patrocinadors i l’atenció de la TV permetés el llançament
d’aquests esports. També la incorporació de disciplines esportives com l’snowboard ha
despertat l’interès dels joves afeccionats.

A l’àmbit domèstic vull destacar la fundació de la primera clínica per a traumatismes
d’esquí que es va crear l’any 1966 a l’estació de La Molina i que ha estat una referència
en l’àmbit dels equipaments mèdics esportius.

En darrer lloc, permeteu-me que feliciti a la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, al
seu president Ramon Carreras, i a tots els esportistes per la celebració del Centenari de
l’esquí a Catalunya.

Joan Antoni Samaranch
President d’honor del Comitè Internacional Olímpic




