Passaport a l'Olimpisme

Descripció:
El joc del Passaport Olímpic consisteix en visitar i aconseguir el segell de les 21
instal·lacions esportives de Barcelona que van ser seu durant els Jocs Olímpics
i Paralímpics de 1992. L’objectiu principal és donar a conèixer entre la
ciutadania les instal·lacions que van acollir alguna modalitat esportiva durant
els Jocs de Barcelona’92.
Totes les persones participants que segellin tot el passaport rebran un petit
obsequi de record del 25è aniversari dels Jocs Olímpics i Paralímpics de
Barcelona ’92.
Normes del joc:
1. El passaport es pot aconseguir gratuïtament a les 21 seus olímpiques o bé
es pot descarregar al web barcelona.cat/25anysolimpica. En el cas de l’Estadi
del RCD Espanyol (actuals Jardins del Camp de Sarrià), i del Pavelló Municipal
d'Esports de Barcelona (actual Barcelona Teatre Musical), es podrà recollir en
els llocs que s’indiquen més endavant per segellar.
2. Cada participant tindrà un únic passaport intransferible.
3. Per segellar, s’haurà de visitar la instal·lació de forma presencial i en l’horari
indicat (abans de visitar la instal·lació consulteu direccions i horaris per
segellar).
5. El passaport s’haurà de segellar entre el 18 de maig i el 13 de setembre de
2017.
6. Un cop obtinguts els 21 segells del passaport, s’haurà de visitar l’Institut
Barcelona Esports (Avinguda de l’Estadi 40, 08038 Barcelona), on es validarà
cada un dels segells del passaport i es farà entrega de l’obsequi
commemoratiu. La data d’inici per recollir l'obsequi serà el dimarts 25 de juliol, i
la data límit el divendres 15 de setembre de 2017.

Instal·lacions i horaris:
1. Frontó de Colom (La Rambla, 18)
De dilluns a divendres de 7.00 a 23.00h
Dissabtes de 8.00 a 20.30h
Diumenges i festius de 9.00 a 15.00h
2. Pavelló de la Mar Bella (Avinguda del Litoral, 86)
De dilluns a dissabte de 8.00 a 23.00h
Diumenges de 9.00 a 15.00h
3. Pavelló l’Espanya Industrial (Parc de l’Espanya Industrial, s/n)
De dilluns a divendres de 6.00 a 23h
Dissabtes de 8.00 a 21.00h
Diumenges i festius de 8.00 a 14:30h
4. Piscines Bernat Picornell (Avinguda de l'Estadi, 30-38)
Dilluns a divendres de 7.00 a 0.00h
Dissabte de 7.00 a 21.00h
Diumenge 7.30 a 19.00h
5. Estadi Olímpic (Passeig Olímpic, 15-17)
*Es segellarà a la recepció de les Piscines Bernat Picornell (Avinguda de
l'Estadi, 30-38) en horari:
Dilluns a divendres de 7.00 a 0.00h
Dissabte de 7.00 a 21.00h
Diumenge 7.30 a 19.00h

6. Palau Sant Jordi (Passeig Olímpic, 5-7)
*Es segellarà a la recepció de les Piscines Bernat Picornell (Avinguda
de l'Estadi, 30-38) en horari:
Dilluns a divendres de 7.00 a 0.00h
Dissabte de 7.00 a 21.00h
Diumenge 7.30 a 19.00h

7. Velòdrom d’Horta (Passeig de la Vall d'Hebron, 185)
Dilluns a divendres de 10.00 a 14.00h i de 16.00 a 19.00h (Us heu de
dirigir a la Federació Catalana de Ciclisme)
Dissabte de 8.00 a 20.00h (Us heu de dirigir al Bar del Velòdrom)
Diumenge de 9.00 a 15.00h (Us heu de dirigir al Bar del Velòdrom)
*El mes d’agost l’horari es de 8.00 a 15.00h.
8. Palau de la Metal·lúrgia (Avinguda Reina Maria Cristina, 1-13)
Dilluns a divendres de 7.30 a 21.00h
*El mes d’agost, les oficines resten obertes de dilluns a divendres de
7.00 a 19.00 h.
9. Estadi del FC Barcelona (Punt d’Informació situat al boulevard, entrada
Accés 9 – Av. Joan XXIII)
Dilluns a diumenge de 9.15 a 19.30h

10. Palau Blaugrana (Punt d’Informació situat al boulevard, entrada Accés 9 –
Av. Joan XXIII)
Dilluns a diumenge de 9.15 a 19.30h

11. Palau Municipal d’Esports de Barcelona (Carrer de la Guàrdia Urbana, 7)
Aquesta instal·lació es segellarà al Museu Arqueològic de Catalunya
(Passeig de Santa Madrona, 39 - 41, 08038 Barcelona)
Dimarts a dissabte de 9.30 a 19.00h
Diumenges i festius de 10.00 a 14.30h
12. Real Club de Polo de Barcelona (Avinguda Dr. Marañón, 19-31)
Dilluns a dissabte de 7.00 a 23.00h
13. Piscina Municipal de Montjuïc (Avinguda Miramar, 31)
Dilluns a diumenge de 11.00 a 18.30h
*En aquest cas la temporada d'obertura es de l'1 de Juliol fins el 3 de
Setembre
14. Centre Municipal de Tennis de la Vall d’Hebron (Passeig de la Vall
d'Hebron, 178-196)
De dilluns a divendres de 8.00 a 23.00h al punt d’informació de la
instal·lació esportiva.
Dissabtes de 8.00 a 20.00h.
15. Poliesportiu Estació del Nord (Carrer de Nàpols, 42)
De dilluns a divendres de 7.00 a 22.45h (a l'agost de 7.00 a 21:45)
Dissabte de 8.00 a 19.45h (a l'agost de 8.00 a 14.45h)
Diumenge 9.00 a 14.45h (a l'agost diumenges tancat)
*Del 13 al 19 d’agost la instal·lació estarà tancada.

16. Camp de Tir amb Arc de la Vall d’Hebron (Carrer de la Granja Vella, 10).
Actual Complex Esportiu Municipal Teixonera Vall d'Hebron.

De dilluns a diumenge de 8.00 a 22.00h
*El mes d’agost l’horari serà de 9.00 a 20.00h.
17. Port Olímpic de Barcelona (Moll de Gregal, S/N)
Lloc: Centre Municipal de Vela (Moll de Gregal, S/N)
Horari: dilluns a diumenge de 9.00 a 21.00
18. INEFC (Avinguda de l'Estadi, 12-22)
De dilluns a divendres de 8.00 a 20.00h (A l'agost, de 9.00 a 14.00h)
*Caps de setmana i entre el 14 i el 27 d’agost la instal·lació està tancada
al públic.
19. Pavelló Municipal d’Esports de la Vall d’Hebron (Passeig de la Vall
d'Hebron, 166)
De dilluns a divendres de 7.00 a 22.30h
Dissabte de 9.00 a 19.00h
Diumenge de 9.00 a 14.30h
20. Estadi Pau Negre (Passeig Olímpic, 6)
Dilluns a Divendres de 12.00 a 20.00h
Dissabte de 10.00 a 14.00h
Diumenge de 10.00 a 14.00h
*El mes d’agost l’horari serà de dilluns a divendres de 12.00 a 17.00h
*S’haurà de buscar el conserge de la instal·lació per segellar el
passaport.
21. Estadi RCD Espanyol (Passatge Ricard Zamora, S/N) Actualment Jardins
del Sarrià.

Lloc per segellar: Col·legi Major Universitari Sant Jordi (Passatge Ricard
Zamora, 4-8)
Horari: Divendres a Diumenge de 10.00 a 18.00h

