
En Ron i els jocs Olímpics  
 
Fa molt de temps, en el passat, hi vivia un nen que es deia Ron, en una caseta 
molt petita i pobre. 
 A en Ron, li encantava jugar a esports sobretot a bàsquet. Un dia, estava jugant 
a bàsquet i… la seva mare va veure que li 
encantava aquell esport, llavors la mare va dir: -
Ron, que t’agrada el bàsquet?- En Ron va 
contestar: -Sí mare!- - Llavors, t’agradaria anar als 
jocs olímpics?- En Ron va tornar a contestar: -Oh! 
Perfecte!-  
 
La seva família no tenia molts diners llavors en 
Ron va agafar la seva bicicleta. 
 
Tenia molt camí per davant, eren 2.000 km, i els 
jocs començaven el dia 24/8/1896 (Atenes)  i avui 
era el dia el dia 15/4/1896, va anar molt de pressa, 
de Sant Boi a Gènova. Ell, estava tan cansat que 
es va dormir al carrer, just al costat d’un hotel cinc estrelles luxe. Un noi, el va 
veure, llavors el va entrar. 
 
Al dia següent…  
Ron: -Bon dia! Ups! On soc?- 
Noi: -Ets a Gènova, a l’Hotel Gènova Lix.- 
Ron: -Oh! Doncs hauré de pagar! Té 90€.- 
Noi:-Perfecte! Però… On vas tu sòl?- 
Ron: -Als primers Jocs Olímpics de Bàsquet!- 
El noi li va contestar: -Què bé! El bàsquet 
m’encanta!- En Ron va contestar tristament:- 
Doncs, jo hauria d’anar tirant…- El noi va 
exclamar: - Molt bé! Doncs jo et vindré a veure!!!- 
En Ron, va marxar.  
 
Ara, volia anar a Sèrbia, quan estava per Eslovènia,  va tenir un accident; Va 
xocar amb un cotxe!! Els infermers, se'l van emportar en ambulància i quan es 
va despertar es va donar compte de que ja era a Sèrbia!! Per la nit, va dormir a 
dalt d’un arbre perquè allà hi havia molta natura. 
 
Ara pensem: Avui era el dia 1/8/1896 i faltaven només 24 dies! Tot seguit, es va 
donar compte del dia i es va posar en marxa. Ell volia arribar a Grècia i ho va 
aconseguir. En Ron va dir: -Uf… Estic molt cansat, però haig d’arribar a Atenes!- 
I quan estava a punt d’arribar es va perdre!! Es va ficar per un bosc: -Oh! On 
sóc!?Estic perdut i els jocs olímpics són demà!!- Aleshores va veure un cartell 
que deia: “ESTADI JOCS OLÍMPICS A LA DRETA” I per fi va arribar!!!! 



 
 
 
3, 2, 1… Comença el partit!  
Ron: -Ai ai… Són molt bons i alts!- I un jugador 
li va dir: -No, no els hi facis cas, tu concentra’t!- 
En Ron li va fer cas i va fer 90 punts!! Però… 
l’altre equip 94… Llavors van perdre!  
 
 
 
El president dels Jocs Olímpics, va anunciar:- Mmmm… en Ron ha perdut els 
jocs de bàsquet, però ell, ha fet 2.000 km per arribar en bicicleta! Aleshores jo li 
dono el primer premi de ciclisme!!! I 1.000.000€!!!- En Ron va marxar amb el seu 
nou avió privat i li va ensenyar a la seva mare. Amb allò es van comprar una 
casa, un cotxe, un ordinador… 
 
 
Recorregut d’en Ron:  
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