Clubs centenaris: Reial Club de Polo de Barcelona
L’any 1897 un grup de jugadors de polo van iniciar la seva activitat al desaparegut
Hipòdrom de Can Tunis per tal de promocionar l’afició als esports hípics a la ciutat de
Barcelona. L’any 1932, després de passar per una segona seu al barri de Sarrià, el club
va traslladar-se a la seva seu actual, al barri de les Corts. Amb la celebració dels Jocs
Olímpics de Barcelona’92, les instal·lacions del club es van poder millorar i renovar.
L’any 1912 es van fusionar el Polo Club de Barcelona i el Barcelona Jockey Club creant
el Reial Polo Jockey Club de Barcelona Societat Hípica. Per la seva banda, el nom de
Reial Club de Polo de Barcelona es va fixar l’any 1939.

1897

1912

Inici de l’activitat d’uns aficionats al polo per promocionar els esports
hípics a Barcelona.
Fusió del Polo Club de Barcelona i el Barcelona Jockey Club creant el
Reial Polo Jockey Club de Barcelona Societat Hípica.

1932

Trasllat als terrenys on es troba actualment, als terrenys de la Diagonal.

1939

Establiment de nom definitiu de Reial Club de Polo de Barcelona.

El Reial Club de Polo de Barcelona ara
Al Reial Club de Polo de Barcelona es practiquen principalment cinc esports: polo,
hípica, hoquei, tennis i pàdel.
Com a club esportiu organitza diferents esdeveniments internacionals com el Concurs
de Salts Internacional de Barcelona, el Torneig Internacional de Polo, el Gran Premi
Ciutat de Barcelona de Polo, el Torneig Internacional de Hockey de Reis, els
Internacionals de pàdel de Catalunya i la Copa Potter de Tennis-Campionat
Internacional de Catalunya de Veterans.
Les instal·lacions del Reial Club de Polo de Barcelona formen part de la seu d’hípica
dels Jocs Mediterranis de Tarragona 2018.

Barcelona l’any 1897: el decret d’agregació de municipis
El dia 20 d’abril de 1897 va entrar en vigor el decret d’agregació dels municipis del Pla
de Barcelona, segons el qual diversos municipis independents de l’entorn de Barcelona
passaven a ser annexionats a la ciutat. Aquests municipis eren: Sants, les Corts, Gràcia,
Sant Martí de Provençals, Sant Andreu del Palomar i Sant Gervasi de Cassoles.
Actualment són barris de la ciutat.

Elements a recordar
•

Data de fundació: 1897.

•

Seu actual: Avinguda del Dr. Marañón 19-31, al barri de les Corts.

•

Esports que s’hi practiquen: polo, hípica, hoquei, tennis i pàdel.

•

Principals competicions que s’hi celebren: Concurs de Salts Internacional de
Barcelona, Torneig Internacional de Polo, Gran Premi Ciutat de Barcelona de
Polo, Torneig Internacional de Reis i Copa Potter de Tennis.

Relació amb programes escolars
L’exposició, de caire fotogràfic i històric pot tenir relacions amb matèries com la
història local de la ciutat de Barcelona i l’expressió artística mitjançant la fotografia en
àmbits com les ciències social so l’educació visual i plàstica. Igualment, la presentació
dels textos expositius en català, castellà i anglès pot permetre treballar aquests
idiomes.

Activitats
6-9 anys
Identifiqueu a les fotografies quins elements utilitzen les persones que practiquen
cadascun dels esports que hi apareixen. Observeu que hi ha fotografies antigues i
fotografies modernes. Podeu veure-hi si el que s’utilitza per jugar ha variat gaire al
llarg del temps?

9-12 anys
Observeu les fotografies i valoreu-ne les diferències entre les més antigues i les més
modernes. Com les diferencieu? Podeu identificar algun esport amb un origen més
modern que la resta?

12+ anys
Observeu les fotografies de l’exposició. Intenteu establir quina relació existeix entre
elles en cadascun dels àmbits. Segueixen una relació cronològica? Considereu també
quin criteri s’ha seguit per agrupar les fotografies.

