
E
l volum que teniu a les mans és el primer de l’ENCICLOPÈDIA DE L’ESPORT CATALÀ, una 

obra nascuda per difondre la realitat del fenomen esportiu a Catalunya, així com les 

entitats i persones que han estat clau en la història de l’esport català i en el prestigi 

que el país s’ha guanyat en aquest àmbit.

La Secretaria General de l’Esport ha impulsat aquest projecte, inèdit fins al moment, 

perquè es converteixi en una eina documental de present i de futur, que expliqui la realitat 

de l’esport català com un fenomen molt lligat a la societat catalana des dels seus orígens 

fins a l’actualitat i la seva projecció futura. 

Catalunya és un país amb un caràcter eminentment poliesportiu i aquest tret carac-

terístic queda molt ben reflectit en els 5 volums que formaran l’obra. Gràcies a un trac-

tament documental exhaustiu, entitats de tot tipus, esportistes, dirigents, equipaments i 

competicions que al llarg dels anys han situat l’esport català a primera línia internacional 

tenen el seu espai en les pàgines de l’ENCICLOPÈDIA, on queda palès el ric teixit associatiu 

que defineix la història moderna del nostre esport. 

Amb l’edició de l’ENCICLOPÈDIA DE L’ESPORT CATALÀ, la Generalitat de Catalunya refer-

ma l’objectiu de reconèixer el potencial esportiu de Catalunya i la incidència de l’esport en 

l’àmbit social, econòmic i cultural del país, més enllà dels resultats i títols assolits. 

Vull agrair la implicació d’Enciclopèdia Catalana en el projecte i la professionalitat 

de l’equip humà que l’ha realitzat, encapçalat pel director de l’obra, l’historiador Carles 

Santacana, així com la col·laboració de desenes de persones, perquè amb el seu gra de 

sorra han contribuït a fer realitat una obra única, completa i necessària, que ens fa sentir 

orgullosos del nostre esport. 

Espero que el contingut dels volums sigui un instrument útil de consulta. I estic con-

vençut, a més, que aviat es convertirà en un material indispensable per als col·leccionistes 

i afeccionats a l’esport.
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