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«Històries olímpiques»: l'especial
sobre la història dels Jocs en ebook
Els subscriptors del diari poden descarregar-se l'especial que NacióDigital ha
publicat sobre els Jocs Olímpics en format de llibre electrònic o PDF interactiu

Dossier 005: històries olímpiques 1896 - 2020 | ND

Els Jocs Olímpics de Toquio 2020, han estat finalment una realitat del 23 de juliol al 8 d'agost
de 2021. Uns jocs que han estat marcats per la pandèmia de la Covid-19. Els esdeveniments
excepcionals, però, són una constant en la història de la celebració de les diferents cites olímpiques.
Els repassem des de la primera Olimpíada de l'era moderna, celebrada a Atenes el 1896.
Els subscriptors de NacióDigital podeu descarregar-se el Dossier Històries Olímpiques en dos
formats: llibre electrònic (epub) i PDF interactiu, a través del link que heu rebut al vostre correu
electrònic. Si no has rebut el mail, escriu-nos a subscriptors@naciodigital.cat. Per a la resta de
lectors estarà disponible a partir del 9 de setembre.
[despiece]
Capítols del Dossier 005: Històries Olímpiques:
1. Els Jocs del 1896, preludi de la guerra entre Grècia i Turquia
2. Berlín 1916: els Jocs Olímpics que mai van ser
3. Moscou, 1928: Jocs «obrers» contra Jocs «burgesos»
4. Barcelona, 1936, l'Olimpíada contra Hitler
5. Berlín, 1936: quan Jesse Owens va derrotar la creu gammada
6. La invasió soviètica d'Hongria, pretext franquista per boicotejar els Jocs del 56
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7. Mèxic 1968: massacre a la plaça de Tlatelolco
8. Quan el Black Power va aixecar el puny
9. Quan Franco va vetar Barcelona en favor de Madrid com a seu olímpica
10. Setembre Negre a Munic
11. Boicot i Guerra Freda a Moscou
12. Los Angeles 1984: la revenja soviètica
13. Seül 1988: els Jocs Olímpics que pretenien la despolitització
14. Barcelona 1992: enmig de la desintegració de la Unió Soviètica
15. Atlanta 1996: un fonamentalista religiós atempta contra els Jocs Olímpics del centenari
16. Londres 2012: els Jocs Olímpics de les dones
17. Rio 2016: pobresa a cent metres de l'Estadi Olímpic
[/despiece]
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