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L'auditori de BBVA rememora
aquesta tarda els Jocs Olímpics de
1992
Tindrà lloc una taula rodona sobre l'impacte de Barcelona '92 a la ciutat de
Terrassa
Aquest dijous, 18 de maig, l'auditori de la seu de BBVA a Terrassa acollirà una taula rodona amb
motiu del 25è aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona: "L'impacte dels Jocs Olímpics del 92 a
Terrassa". L'acte, que començarà a dos quarts de vuit del vespre, està programat en el marc de la
celebració del 25è aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992, que van tenir la ciutat de
Terrassa com a subseu de hockey. Es tracta de la primera taula rodona de les dues previstes per
rememorar l'efemèride.
La taula rodona comptarà amb la participació de Manel Royes, alcalde de Terrassa l'any 1992;
Miquel Solé, coordinador cultural de la subseu olímpica de Terrassa el 1992; Pedro Millán,
director del Diari de Terrassa, i Pere Montaña, gerent d'Urbanisme a l'Ajuntament de Terrassa
l'any 1992. El debat estarà moderat pel periodista Josep Cadalso, cap d'Esports del Diari de
Terrassa i autor del llibre Marcats pel 92.
També assistiran a l'acte el director territorial de BBVA, Xavier Llinares, i el president de Hockey
per Terrassa, Francesc Salvatella, juntament amb representants municipals i dels clubs de
hockey locals.
Un vídeo repassarà els Jocs a Terrassa
A més de les ponències dels participants, l'acte comptarà amb la projecció d'un audiovisual que
recordarà l'esperit i l'impacte dels Jocs Olímpics del 1992.
La taula rodona tindrà lloc a l'auditori de la seu de BBVA, on durant aquesta setmana roman
exposada la Torxa Olímpica de 1992, que durant aquests mesos recorre empreses i institucions
de Terrassa per commemorar l'efemèride. L'expositor de la Torxa Olímpica estarà present durant
l'acte.
Fan possible la celebració d'aquesta taula rodona l'Ajuntament de Terrassa, BBVA i Hockey per
Terrassa. Per al mes de juliol està prevista una segona taula rodona amb les experiències en
primera persona dels esportistes olímpics terrassencs.
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