
És ben conegut que la designació olímpica de l’any
1986 despertà entre els barcelonins i catalans una
eufòria sense precedents d’ençà de la fi de la dic-
tadura, expressada en manifestacions de celebra-
ció espontànies al carrer i en nous projectes de
futur a títol personal i col·lectiu. És menys cone-
guda, en canvi, l’eufòria que la candidatura olímpica
de Barcelona havia motivat entre els facultatius de
l’Hospital del Mar pel fet d’aspirar a esdevenir l’hos-
pital de referència dels Jocs Olímpics. Es tractava
d’una aspiració que llavors podia semblar un
somni però que acabà fent-se realitat. 

La mateixa nit d’aquell divendres 17 d’octubre de
1986, alguns metges de l’Hospital van escriure una
carta adreçada a l’alcalde de la ciutat, Pasqual Ma-
ragall, i no només això, sinó que també la van anar
a deixar a la bústia del seu domicili. Un dels prota-
gonistes d’aquella història va ser el Dr. Pere Benito. 

“Quan l’Hospital va saber que es demanava per a
la ciutat de Barcelona l’organització de les Olim-
píades, en una trobada de metges vam pensar que
podria ser una bona oportunitat per donar un salt
endavant. En una reunió informal vam redactar
una carta en què demanàvem al llavors alcalde de
Barcelona, Pasqual Maragall, ser l’hospital olímpic
en cas de ser escollida la capital catalana. Aquella

mateixa nit la vam dipositar a la bústia de casa
seva.... No sé si va ser aquesta iniciativa o si ja es-
tava previst pel fet que la Vila Olímpica fos aquí al
costat, però el cert és que vam esdevenir, efecti-
vament, l’hospital de referència dels Jocs. Sens
dubte era una fita en la història de l’Hospital del
Mar”.336

Tres anys després d’aquella nit viscuda pel Dr. Pere
Benito i els seus col·legues, el desembre de 1989
l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària signava
amb el COOB’92 el conveni pel qual l’Hospital del
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336. Arxiu Optim TV, entrevista a Pere Benito, 14/2/2015.

L’hospital de la família 
olímpica i paralímpica de 1992

L’alcalde Pasqual Maragall, amb
el tinent d’alcalde Joan Clos i el
ministre de Sanitat Julián García
Vargas, contemplant la
maqueta del nou Hospital del
Mar, any 1990. 
PSMAR / Autor desconegut.
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Mar era designat, oficialment, l’Hospital de la Fa-
mília Olímpica. També s’aprovava el Pla d’assis-
tència olímpica —conegut per les seves sigles
PASO’92—, que recollia totes les estratègies en
l’àmbit de l’assistència sanitària durant l’esdeve-
niment, amb la definitiva modernització de les
seves instal·lacions. S’obria el definitiu període de
modernització de l’Hospital del Mar.

El Mar fou l’hospital olímpic de la Barcelona de
1992 no només durant els quinze dies de compe-
ticions esportives sinó també durant un període
més ampli, entre els dies 10 de juliol i 14 d’agost.
A més del Mar, hi havia una xarxa d’hospitals as-
sociats arreu de la ciutat i de la resta de Catalunya
on també hi havia subseus olímpiques, com ara

Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Reus, la Seu
d’Urgell, Terrassa, Viladecans i Granollers. I també
ho fou entre els dies 28 d’agost i el 17 de setembre
durant la celebració dels Jocs Paralímpics. Durant
aquests, l’Hospital de la Vall d’Hebron i l’Institut
Guttman també s’incorporaren al circuit d’atenció
paralímpica com a centres d’assistència per a de-
terminades especialitats.

Sota la coordinació del Dr. Pere Benito, l’equip
mèdic de la Família Olímpica —en servei durant
les vint-i-quatre hores dels quinze dies de l’esde-
veniment— va arribar a atendre fins a 954 pa-
cients durant els Jocs. L’atenció al primer pacient
olímpic, com ha explicat el Dr. Pere Benito, va ser
tot un repte. “Era un ciclista que un parell de set-
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Personal de l’Hospital del Mar
durant la celebració de
l’esdeveniment olímpic. 
PSMAR / Autor desconegut.
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manes abans d’iniciar-se els Jocs, quan s’estava
entrenant al Penedès, va caure i es va trencar el
fèmur i el van portar al Mar acompanyat del metge
de la seva delegació. El doctor es deia Macarthy.
Aquest, amb el llavors cap d’Ortopèdia de l’Hos-
pital, el Dr. Torres-Fu xet i a mi mateix, ens va fer
un examen de què ens semblava aquella fractura...
Volien evacuar el malalt cap a un hospital militar
nord-americà a Alemanya però vam aprovar l’exa-
men, el vam operar i se li va arreglar el problema.
L’anècdota, a més, és que el doctor americà es va
oblidar les seves luxoses ulleres de sol al quiròfan:
la senyora de la neteja les havia trobat, les havia
guardat i així li vam poder tornar sense problema.
Vaig trucar-lo i vaig pensar: hem aprovat l’exàmen
com a metges i també com a país civilitzat”.337

Com aquell ciclista, fins a un miler de persones van
ser ateses, tot i que el nombre total de membres
de la Família Olímpica que tenien accés gratuït als
serveis sanitaris de l’Hospital era de 24.655.338

Dins del dispositiu per a la salut de la Família
Olímpica també hi figuraven fins a 3.200 volunta-
ris, entre els quals hi havia 400 metges, 800 in-
fermeres i fisioterapeutes, 1.700 socorristes de la
Creu Roja i 300 conductors d’ambulància, depen-

dents del Centre Mèdic Coordinador de l’Olim-
píada.

L’Hospital també fou la institució encarregada de
portar a terme les anàlisis de control de sexe per
les quals les atletes femenines havien d’acreditar
oficialment la seva condició femenina. “En la his-
toria de los Juegos Olímpicos ha habido muchos
casos de hombres que se han hecho pasar por
mujeres”, explicava a la premsa el Dr. Lluís Mir, di-
rector de la policlínica olímpica.339

Va ser durant la celebració dels Jocs Olímpics i
Paralímpics de Barcelona’92 quan el Laboratori
Antidopatge de l’Hospital va desplegar àmpliament
els seus mitjans. Fou l’encarregat de realitzar els
controls antidopatge de tots els atletes. Un equip
integrat per una seixantena de persones garantia,
dia i nit, el funcionament del laboratori. El respon-
sable del Laboratori, el Dr. Jordi Segura, deia que
“preferiríem que la nostra feina no concités cap
interès especial, ja que seria símptoma que els
possibles dopatges detectats haurien estat irre-
llevants”.340 I així fou: de les més de dues mil
mostres d’atletes analitzades, només cinc van
donar positiu.341
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337. Arxiu Optim TV, entrevista a Pere Benito, 14/2/2015.

338. Entre aquests col·lectius hi havia els alts mandataris del COI, membres de comissions i delegacions, jutges i oficials tècnics,

personalitats convidades per l’organització així com, entre d’altres, els observadors de les properes candidatures. El grup

més nombrós era el dels atletes que, juntament amb el seu personal agregat, ascendia a 15.378, segons especifica la memòria

“Hospital del Mar amb els Jocs Olímpics i la Ciutat”, 1992, conservada a l’arxiu del Parc de Salut MAR.

339. El Periódico, 14/7/1992.

340. Avui, 20/7/1992.

341. Amb posterioritat a l’Olimpíada de 1992, el Laboratori de l’Hospital del Mar ha continuat realitzant des de llavors el control

d’esdeveniments esportius com ara els Jocs Panamericans de l’Havana (1991), Mar de Plata (1995) i Mèxic (2011); els Jocs

Asiàtics a Bangkok (1998) o els Campionats Mundials, de Natació de la FINA a Barcelona els anys 2003 i 2013, entre d’altres. 
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