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La torre d’en Pujol propietat de Joan i Josep 
Viladomiu Portabella amb una superfície de 
324.001,40 pams quadrats de terreny  i 
emplaçada en el recinte que ocupa actualment 
la Residència Joaquim Blume esdevingué 
d’ençà l’octubre de l’any 1960 la seu de 
l’originària Residència després de    l’adquisició 
realitzada pel senyor Samaranch en 
representació  de la  “ Delegación Nacional de 
Educación Física y Deportes”
La nova seu dels esportistes catalans fou 
batejada amb el nom de Joaquim Blume, sense 
cap mena de dubte l’emèrit gimnasta s’havia 
convertit en un dels millors atletes del seu 
temps i la seva prematura i recent mor (abril de 
1959) influïren en la decisió.
A partir d’ aquell  moment Joaquim Blume  
esdevingué  un important  referent  pels joves 
esportistes residents.
L’ espai que ocupava l’originària Residència 
estava formada per un ampli terreny que oferia 
en aquells moments moltes possibilitats per als 
joves esportistes que tenien la missió de 
compaginar el projecte esportiu conjuntament 
amb un programa d’estudis.
La torre d’ en Pujol disposava d’ un espai limitat 
i amb una capacitat tan sols de 38 places tot i 
així va començar el seu funcionament l’ octubre 
de 1961.
 



Els orígens de la Residència estigueren vinculats a un nombre molt reduït  d’ esportistes, tan sols 
24 esportistes pertanyents a les modalitats de tennis, atletisme i natació   participaren del nou 
projecte, tot i així,  les instal·lacions esportives haurien  encara d’ esperar fins el 1964 quan 
s’inaugurà un edifici annex al costat del carrer Sant Mateu i que allotjà una piscina de 25m, un 
gimnàs i el primer centre mèdic que aniria forjant a un grup de metges especialitzats en la 
medicina de l’ esport i que ha donat nom a alguns dels més destacats metges d’ aquesta 
especialitat com els doctors Galilea, Estruch  i Balius entre altres i que han estat els antecedents 
de l’actual  CEARE.

EDIFICI ORIGINARI RESIDÈNCIA JOAQUIM BLUME



L’ any 1975 va ser inaugurat en l’edifici que avui ocupa l’ Institut,   l’ INEF, va veure la 
llum, després de cins anys d’estira i arronses entre aquells que defensaven  el 
projecte i els qui el qüestionaven, tot i així el projecte fou realitat el dia 7 d’octubre de 
1975.
En aquest edifici i en aquestes instal·lacions s’han forjat i format alguns dels 
professors d’ aquest Institut d’ Educació Secundària, tècnics esportius i dirigents de la 
Secretaria General de l’Esport.   
Nosaltres som hereus d’aquells temps, d’aquells espais, del coneixement que            
s’ impartia a les aules, del treball físic i tècnic que es complementava en les diferents 
àrees esportives i als quals també volem recordar en aquesta breu història



EDIFICI DE L’ ANTIC POLIESPORTIU



LA NOVA 
RESIDÈNCIA

El desenvolupament del moviment olímpic i els reptes marcats per l’esport d’alta competició  
propiciaren la construcció d’una nova residència, amb una major cabuda i serveis  sobre la 
originària torre d’en Pujol, fou allà on es construí l’actual Residència que fou inaugurada el 1970, 
després de 2 anys     d’intensos treballs, i que allotjà als representats espanyols als Campionats      
d’ Europa de Natació i més tard ho féu amb els esportistes  juniors de voleibol.
 
L’entrada en funcionament de la nova instal·lació va permetre incorporar les primeres esportistes 
als programes d’alt rendiment, en uns moments on l’ esport femení començava a disposar d’un 
cert i tímid reconeixement social.



El 21 de desembre de 1971 es varen adquirir els terrenys contigus als 
que regentava la Residència J. Blume, cosa que podia afavorí 
l’allotjament d’una part dels estudiants que provenien d’altres 
comarques o altres indrets de      l’Estat.

El 1973 s’adjudicaren les obres i s’inicia la construcció que va concloure        
l’estiu de 1975.

L’ INEF inaugurat pel llavors ministro secretario del movimiento, senyor 
Solís el 7     d’ octubre de 1975 inicià la seva activitat acadèmica amb 60 
alumnes i en fou el seu director el Sr. Jesús Galilea.

Els temps de la transició democràtica produïren ràpidament canvis i les 
primeres protestes d’estudiants i professorat.

Ben aviat varen sobresortir professionals d’una especial transcendència 
com en Nino Buscató.

AULARI DE L’ ANTIC INEFC , ACTUALMENT  AULES 1-2-3



L’ any 1980 amb la recuperació d’ un marc autonòmic derivat de la recent aprovació de l’ Estatut d’ Autonomia 
de l’ any 1979, el nou govern català inicià el desplegament de les seves competències legislatives i posà en 
marxa mitjançant la Secretaria General de  l’ Esport un model esportiu  que ha donat importants i exitosos 
resultats en aquestes darreres dècades.
La candidatura de Barcelona als Jocs Olímpics del 92 i la seva proclamació fou essencial per als canvis que 
experimentaria la Residència i el Centre de Tecnificació en els propers anys.
Els anys vuitanta marcaren el camí cap un dels reptes més importants de l’ Esport Català. Barcelona i 
Catalunya van viure molt de prop aquells esdeveniments que ens convertirien en la capital mundial de               
l’ olimpisme i calia posar-se a punt.
La construcció d’un nou pavelló poliesportiu donaria cabuda  a noves disciplines esportives i programes 
federatius alhora que es creava una nova seu de  l’ INEFC a Montjuïc que fins aleshores ocupava els edificis 
del sector est del complex i alhora deslliurava l’ús de l’edifici docent. Aquí va néixer un nou projecte - La 
Secció d’ Estudis Secundaris Joaquim Blume.
 
És obvi  que per arribar a la creació d’ un nou centre educatiu per   a esportistes  al Centre de Tecnificació 
Esportiva d’ Esplugues va caldre la voluntat política, l’ entusiasme i la voluntat de moltes persones que van 
participar i donar forma al nou centre:
Les necessitats educatives dels esportistes que fins aleshores estudiaven en règim general a diferents 
centres i sense horaris adequats, les necessitats d’ organització dels programes federatius, dels tècnics i de la 
mateixa administració en cercar un model  d’actuació propi van portar l’empremta de moltes persones 
compromeses en Josep Lluís Vilaseca, Secretari General de  l’ Esport, Josep Masriera, Cap de la Secció        
d’ Activitats de la Direcció General de l’ Esport, Manel Rius,  Delegat Territorial del Departament d’ Educació, 
Arcadi Cirera, director de l’Institut de la Mallola, Jordi Cortés, director de l’ Institut Joanot  Martorell, Nino 
Buscató i molts d’altres que van fer possible aquell somni.
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EDIFICI  POLIESPORTIU REMODELAT AMB MOTIU DELS JOCS OLÍMPICS DE 1992
                                           EQUIPAMENT OLÍMPIC  



Així doncs, el setembre de 1991, per una resolució del Departament d’Ensenyament, es crea una secció del 
Institut Joanot Martorell que s’ubica en l’edifici de l’antic INEF i que s’anomena Estudis secundaris Blume, amb 
l’objectiu d’oferir una estructura adequada als joves becats a la Residència Blume per desenvolupar els seus 
estudis i el seu esport.
 
Els inicis del projecte foren humils, només quatre grups-classe i sis professors, però arrencava amb molta il·lusió 
i coratge. Durant els anys següents van anar augmentant el nombre de federacions que aportaven becats al 
projecte i per tant va anar creixent el nombre d’alumnes al centre i de professors.
 
L’any 1996, aquest projecte amb només cinc anys de trajectòria, va obtenir el reconeixement a la labor que duia 
a terme en concedir-se-li el “Premio Nacional del Deporte” als centres educatius que més s’ havien destacat en la 
promoció esportiva .
 
Les característiques d’aquest centre el  fan especialment diferent respecte d’altres, i amb el temps s’escindeix de 
la tutela del Joanot Martorell, passant a tenir categoria d’institut, IES. Joaquim Blume. Aleshores ja acollia   8  
grups-classe ( ESO- Batxillerat) compaginant-se els estudis i els diversos esports gràcies a un horari a dues 
bandes  que permetia adequar les característiques de les diferents modalitats esportives.
 
El curs 1999-2000, es va veure la necessitat d’oferir un CFGS d’ Animació  d’Activitats Físiques i Esportives en 
règim obert i que ampliava considerablement l’oferta educativa del centre.
 
Al llarg de la seva trajectòria, l’ institut ha consolidat una cultura de centre en la que intervenen diferents 
estaments, la Residència Joaquim Blume, el Centre Mèdic, l’ equip de tècnics federatius i del Consell Català de  
L’ Esport i un conjunt de persones que cada dia fa possible amb el seu esforç i professionalitat endegar un 
projecte integrador en la formació de cadascun dels nostres alumnes-esportistes  
El treball dut a terme sota aquestes premisses, ha aconseguit reeixir en diverses fites esportives tant Nacionals, 
Estatals  com Internacionals. Al mateix temps ha permès arribar a la majoria d’aquests joves a la Universitat, 
aportant  a la societat bons professionals i esportistes.
 
Aquest Centre sempre s’ha sentit orgullós de tenir l’oportunitat de treballar per tal de proporcionar les eines 
necessàries als joves, per compaginar l’esforç i sacrifici que comporta aquesta formació tant intensa. Actualment 
250 alumnes repartits entre l’ESO, el Batxillerat i el Cicle Formatiu, en diverses bandes horàries, gaudeixen de la 
possibilitat de dur a terme el seu projecte personal, compaginant la formació acadèmica i esportiva en el nostre 
centre.



1991- 2016
25 ANYS FORMANT ESPORTISTES

DE DRETA A ESQUERRA : JOSEP M PEREZ, DIR SSTT BAIX LLOBREGAT, ANTONI REIG  DIR. CONSELL CATALÀ DE L’ ESPORT,MERITXELL RUIZ 
CONSELLERA D’ENSENYAMENT, PILAR DIAZ  ALCALDESA D’ESPLUGUES, VICTOR CANTOS I BOVÉ  DIR. INS JOAQUIM BLUME


