
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATLETISME: VALORS I EMOCIÓ 
 
 
 

Dossier de premsa 
  
  
  

Sala d’exposicions de l’Obra Social ”la Caixa”, Santa Cristina d’Aro 
Del 21 d'agost al 3 d'octubre de 2010 

 



 
Dossier de premsa 

 

 

L'Obra Social "la Caixa" organitza una mostra audiovisual amb la 

col·laboració de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro 

 
 

Atletisme: valors i emoció 
 

L'atletisme, primer esport de la història i base de gairebé tots els altres, és 
avui una gran escola de valors, de creixement personal i de relacions 
interpersonals. Amb l'objectiu de posar de manifest la importància que té 
l'atletisme més enllà de la simple pràctica de l'esport, l'Obra Social "la 
Caixa" presenta a la sala d’exposicions de Santa Cristina d’Aro 
l'exposició Atletisme: valors i emoció. Una mostra que reflexiona entorn  
els nou valors fonamentals de l'atletisme: universalitat, respecte, igualtat 
d'oportunitats, objectivitat, esforç i superació, diversitat, amistat, treball 
en equip i tradició. Ho fa amb combinació de textos i imatges, en una 
selecció que ha fet el comissari a partir de més de 300.000 fotografies. 
L'exposició organitzada per l'Obra Social "la Caixa" està plantejada com 
una experiència audiovisual en la qual l'espectador pugui endinsar-se en 
els valors inherents a l'atletisme. També promou la interacció amb el 
públic amb un original muntatge de to marcadament metafòric.  
 
 

L'exposició Atletisme: valors i emoció, comissariada pel Dr. José Luis 
López, es podrà veure a la sala d’exposicions de l’Obra Social ”la Caixa” 
de Santa Cristina d’Aro (av. Ridaura, 1) des del 20 d'agost i fins al 3 
d'octubre. 

 

 

L'atletisme és l'esport més exigent, el més antic i el més lligat a la 

supervivència de l'home en l'entorn natural. Les proves atlètiques posen en joc 

tots els sentiments i emocions. L'evolució de la tècnica ha aconseguit 

multiplicar les prestacions i obtenir resultats que desafien les limitacions del cos 

humà en un gran espectacle de bellesa i força. 

 

Atletisme: valors i emoció presenta, mitjançant textos i imatges, els nou valors 

fonamentals de l'atletisme. L'objectiu és posar de manifest el paper que 

l'atletisme pot tenir en l'educació dels nois i noies com a element de superació i 



de relació amb els altres, així com afavorir la seva pràctica quotidiana més enllà 

de la competició. Des d'aquest punt de vista, l'exposició sintonitza amb l'esperit 

de l'Obra Social "la Caixa", que a través dels seus programes socials i culturals 

promou entre la joventut la formació de valors. 

 

El comissari de la mostra és el Dr. José Luis López, professor de la Universitat 

de Vic, president i fundador del Centre Internacional de Documentació, 

Investigació i Desenvolupament de l'Atletisme (Fundació CIDIDA). 

 

L'exposició és un espai visual i sonor que mostra al visitant les qualitats més 

humanes d'aquest esport, des de la pista fins a les grades. La mostra permet 

dues lectures, la primera de les quals està plantejada com una autèntica 

experiència audiovisual per al públic. José Luis López ha seleccionat d'entre 

més de 300.000 imatges, les que millor il·lustren els valors que composen la 

mostra, i es presenten en un muntatge creat expressament per a l'ocasió. La 

mostra es completa amb un recorregut que imita una pista d'atletisme i en la 

què el públic podrà aprofundir sobre els valors relacionats amb l'atletisme 

interaccionant amb la mateixa. 

 

Aquests són els valors sobre els quals es reflexiona a Atletisme: valors i 

emoció: 

 

• Universalitat. l'atletisme es practica i es coneix a tot el món. La Federació 

Internacional d'Atletisme (IAAF), amb 213 membres, té més països afiliats 

que la mateixa ONU o que qualsevol organització esportiva internacional. 

Però la universalitat de l'atletisme també es demostra pel fet que, de 

qualsevol país, fins i tot del més minúscul i pobre, en pot sorgir una estrella, 

i que és l’esport que té campions olímpics i mundials, homes i dones, de 

més nacions diferents. 

 

• Respecte. En l’atletisme s’aplaudeix el local i el forà; la gran estrella i el 

desconegut; tots els atletes de qualsevol país, raça o creença. S’aplaudeix 

l’atleta que arriba primer, i fins i tot l’últim. Es respecta el jutge. Impera el 

respecte. El públic barreja les banderes a les grades, i per damunt de les 

diferències estima aquest esport i valora tots els atletes, lluny de 

fanatismes, exclusions o sectarismes. 

 

• Igualtat d'oportunitats. Homes i dones comparteixen escenari, premis i 

protagonisme en les proves atlètiques, com a màxima expressió de la 

igualtat d’oportunitats. Tant si es tracta d’una competició escolar o d’uns 

campionats del món, a la pista es barregen les proves masculines i 

femenines de manera natural, es repeteixen els mateixos gestos i 

s’experimenten les mateixes emocions. 



 

• Objectivitat. Les tecnologies més avançades de mesurament, tant del 

temps com de la distància, es posen al servei dels atletes i dels jutges. 

L’atletisme és un exemple de justícia i objectivitat. Tothom està en les 

mateixes condicions i a l’empara de les mateixes regles. Pràcticament mai 

no hi ha decisions polèmiques ni favoritismes, i sí precisió i exactitud. El qui 

arriba abans a la meta, el qui salta o llança més lluny, és el guanyador. 

Però, a més, un esport just ha de ser net. Per això els organismes 

reguladors de l’atletisme persegueixen des de fa anys la xacra del dopatge. 

 

• Esforç i superació. Tothom està d’acord amb el gran esforç que requereix 

ser atleta. La història d’aquest esport és plena de lluita contra els obstacles i 

els impossibles: superació de lesions, malalties, discapacitats, tragèdies o 

simplement les pròpies marques personals, cosa que desperta l’admiració 

dels entesos i dels profans. 

 

• Diversitat. Atletes de països rics, de tecnologies avançades i mitjans 

d’entrenament científics, i atletes sorgits de la misèria en barris marginals o 

poblats de països del Tercer Món. De totes les característiques: alts, 

musculosos, astènics, resistents, explosius, joves, veterans… Tots hi tenen 

cabuda, en aquest esport; perquè l’atletisme és un conjunt de proves molt 

diferents des del punt de vista tècnic, fisiològic o biomecànic. 

 

• Companyonia.  Als Jocs de Berlín del 1936, l’alemany Lutz Long va ajudar 

Jesse Owens quan aquest estava a punt de ser eliminat en la prova de 

longitud, i va ser el primer a felicitar-lo quan l’americà es va proclamar 

vencedor. Com a «càstig», Hitler va enviar Long a la guerra, on va morir. 

Avui, els descendents d’Owens i Long continuen mantenint llaços d’amistat. 

La història de l’atletisme és plena també d’exemples de companyonia que 

han nascut en una pista Vincles forts i sincers que han sorgit d’un mateix 

llenguatge, encara que de llengües, conviccions i procedències diferents. 

 

• Treball en equip. Encara que a la pista sembla que està sol i depèn 

únicament d’ell mateix, l’atleta té un grup darrere que li dóna suport i 

l’empeny. Atleta i entrenador o entrenadora formen un equip fonamental, 

únic, que de vegades resulta indivisible durant tota la seva vida esportiva. A 

més, els grups d’entrenament són la comunitat en la qual conviuen i es 

forgen els atletes. Hi ha competicions per equips, amb sistemes de 

puntuació en què cadascú aporta una part del resultat. Les proves de 

relleus són la imatge per antonomàsia del treball en equip. 

 

• Tradició. En molts aspectes de la vida aviat s’oblida el que forma part del 

passat. En l’atletisme no, ben al contrari. Amb el pas del temps les antigues 



conquestes es converteixen en gestes llegendàries i els grans atletes 

esdevenen «déus de l’estadi», com les primeres dones que van competir o 

les figures de Jesse Owens, Fanny, Blankers-Koen, Emil Zatopek, Carl 

Lewis i tants d’altres. L’atletisme té cura de la tradició i manté viu el record 

de tots els qui han escrit la història d’aquest esport. Guarda respecte i 

admiració pels qui en algun moment han franquejat barreres que semblaven 

insuperables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a  a més informació:  

Departament de Comunicació Obra Social "la Caixa" 
Josué Garcia: 93 404 61 51 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de premsa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 


