Ja existeix el Comitè Olímpic
de Catalunya
D'ençà la creació de l'ADOC
(Associació per a la Delegació
Olímpica de Catalunya),les coses
han anat canviant de forma important .L'ADOC va néixer amb un
objectiu clan la constitució del COC
(Comitè Olímpic de Catalunya) i la
seva participació als Jocs de Barcelona'92 . El que semblava impossible s'està convertint en realitat.
Una cronologia ràpida ens porta
a les següents dates: el 23 d'Abril
de 1989, 10.000 persones participen en una marxa a favor del COC;
el 4 de Maig es promulga la Resolució del Parlament de Catalunya
nomenant l'any 1992 com Any
Olímpic Català; el 29 de Maig es
constitueix davant notari el Comitè
Olímpic de Catalunya (COC),
marcant un període constituient fins
el 14 de Juliol, data en que es constitueix definitivament el COC com
Entitat jurídica pròpia amb vuit
federacions esportives catalanes, i
amb una directiva presidida per
Miquel Arbós, que alhora és president de la Federació Catalana de
Ciclisme.
Un cop nascut el COC, aquest té
dos objectius molt importants, com
són primer, el seu reconeixement
internacional, el qual es produirà
quan les Federacions catalanes que
han constituït el COC, i que per tant
ja són independents de les espanyoles, siguin admeses a les seves

respectives Federacions Internacionals. Quan aquest fet es produeixi, el COC tindrà validesa i
podrà demanar l'admissió al COI
(Comitè Olímpic Internacional), la
qual cosa, de produir-se, permetrà
a Catalunya participar en els Jocs
Olímpics amb nom, bandera i himne
propis.
El reconeixement internacional
de les distintes federacions esportives s'haurà de produir durant el
que resta de 1989 i el primer semestre del 1990, per tal de poder
arribar amb bon peu a l'Assemblea
del COI que tindrà lloc a Tòquio el
16 de Setembre de 1990, moment
ideal per a que el COC sigui admès
i pugui participar ja en els Jocs de
Barcelona'92.
El segon objectiu del COC no és
altre que ampliar la seva base, o
sigui integrar cada cop més Federacions esportives catalanes dins
la seva estructura organitzativa. En
aquest sentit podem avançar la
notícia de que estan apunt d'entrar
al COC vuit Federacions catalanes
més, entre elles les d'esports tant
importants com el Futbol, Bàsquet,
Natació, i Esports d'Hivern.
L'objectiu cada cop és més a
prop. Des de les JERC, us convidem a seguir participant i ajudant
en la tasca de l'ADOC a tot Catalunya.

