El passat divendres, 25 de març, la Fundació Rafel Campalans va organitzar la jornada “Els Jocs Olímpics
d’Hivern 2030”.
L’encarregat de donar la benvinguda a l’acte va ser el president de la fundació, José Montilla, que
començà fent referència a la fundació i la feina que està desenvolupant aquest 2022, dient que “la jornada
d’avui de la FRC segueix en la línia de reflexionar sobre l’agenda del país i les seves institucions. Fa poc
vam presentar l’Informe Social, vam parlar sobre l’ús social del català, amb les reformes necessàries per
a disposar d’un bon sistema de finançament de les CCAA amb perspectiva federal, i seguirem amb noves
iniciatives per parlar dels reptes als quals Catalunya ha de fer front”. En aquesta línia, Montilla va explicar
que “l’acte d’avui el fem per a reflexionar sobre un projecte important per a tots, els JJOO 2030.”, i que
“ho fem sempre amb el propòsit de construir ponts, de teixir aliances, de contrastar opinions i punts de
vista. Avui també”. En quant als JJOO, matisà que per a tirar endavant el projecte “cal fer les coses ben
fetes, tenint en compte els interessos de la gent del territori, la que hi viu tot l’any, la que hi vol treballar.”,
i que “fer les coses ben fetes vol dir tenir en compte els condicionants ambientals i els requeriments de la
lluita contra el canvi climàtic i la protecció del medi natural”. Davant d’això, segons el president
“necessitem un projecte solvent en tots els aspectes per poder competir amb les altres candidatures i
assegurar-nos que un cop acabats els Jocs, les previsions del projecte tinguin continuïtat més enllà dels
JJOO”. Per acabar, defensà que “Catalunya no es pot permetre el luxe de perdre oportunitats. Hem de ser
exigents. Ens cal assegurar que els governs son capaços de prendre les decisions que els corresponen i
demostrar que petites controvèrsies polítiques i ideològiques no posen en perill la candidatura”.
A continuació es va fer una taula de diàleg entre Salvador Illa i el president del Comitè Olímpic Espanyol
(COE), Alejandro Blanco, el qual començà plantejant que “la pregunta es si somos capaces de presentar
una buena candidatura, más que si tenemos opciones de ganar”. Això és així perquè, segons Blanco, “el
pirineo catalán y aragonés pueden hacer una gran candidatura técnica, pero el problema es que el mundo
tiene que entender la base de esta candidatura no es la nieve ni el hielo, sino los valores, el entendimiento,
el respeto y el diálogo”. Va posar especial èmfasi en la importància de la unitat interna i el diàleg, dient
que “nuestros rivales de candidatura no es Vancouver, Sapporo o Suiza. Nuestros rivales somos nosotros.
Que seamos capaces de presentar nuestra candidatura en unanimidad, no en divergencias”, i que “el gran
valor de la candidatura, el mensaje que tenemos que dar más allá de la parte deportiva es que el Comité
Olímpico Internacional perciba que es la candidatura del entendimiento, el respeto y el dialogo”.
Finalment, va fer referència a la necessitat de que el projecte sigui sostenible, doncs “los juegos se tienen
que adaptar a las ciudades, a los territorios. No los territorios a los juegos. De tal forma que si mañana
planteas unos JJOO de verano o de invierno y tienes que hacer grandes cambios estructurales la sociedad
no lo va a aceptar, ni el movimiento olímpico. Y en este modelo de juegos España es imbatible”.
Per la seva part, el primer secretari del PSC, president del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
i cap de l'oposició, Salvador Illa, començà dient que “esta jornada que organiza la FRC tiene como objeto
poner las bases para seguir trabajando un acuerdo importante para Cataluña, para Aragón, sin duda para

los Pirineros y también para España”. Segons el primer secretari, “es momento de política de grandes
acuerdos. De política útil, de resolver problemas y no de crearlos.” I que “estas jornadas tan transversales,
de reflexión y alejadas de la inmediatez que organiza la FRC son muy útiles.” Per aconseguir-ho. També
va fer referència a Ucraïna, i com “unos JJOO son una ocasión magnífica para afirmar unos valores de
fraternidad, de competencia con fair play, de internacionalismo, de trabajo en equipo... unos valores que
son relevantes afirmarlos en el contexto de conflicto que tenemos”. En aquesta línia, Illa digué que en
aquests temps “hay que apartar la mala política. La pandemia, lo que está pasando en Ucrania está
cambiando nuestro mundo. La forma en que trabajamos, en que nos comunicamos, en que nos movemos,
la energía que consumimos, el orden internacional, y también está cambiando, y tiene que cambiar, la
forma de hacer política”. Davant d’això, digué que “mi formación política, el PSC, va a estar ahí. No
podemos fallar. En lo que dependa del PSC no vamos a fallar. Todo lo que esté en nuestra mano lo vamos
a hacer. Lo merece el Pirineo, lo merece Catalunya, lo merece Aragón y lo merece España”.
La primera taula de debat va tenir com a títol “Com organitzar els millors Jocs Olímpics d’Hivern”, i el
primer en intervenir va ser el coordinador de la candidatura dels Jocs Olímpics i Paralímpics d'Hivern de
Milà Cortina 2026 i Roma 2024, Roberto Daneo, que ho va fer a través d’un vídeo. Daneo va explicar els
pilars dels projectes que van ajudar a guanyar les candidatures, dient que el primer pilar va ser que
“nuestro proyecto olímpico se basó sobre una sostenibilidad financiera, medio ambiental, social y
deportiva”. I que “sostenibilidad significa, sobre todo seleccionar lugares de deportes que ya existen y
que maximizan la experiencia de los atletas”. Daneo comentà com “todos nos acordamos del éxito de
Barcelona 92” ja que és “una de las ediciones de los JJOO que tubo más éxito”. Així doncs, segons Roberto
aquest èxit “hay que subrayarlo mucho en la candidatura para que Barcelona, con los Pirineos, hagan
nuevamente una nueva edición olímpica en invierno”. L’altre pilar de la candidatura va ser comptar amb
el suport social de la gent per a que la candidatura tingués èxit. Així doncs, Daneo creu que “Barcelona i
Pirineos tienen buenas posibilidades de ganar de nuevo”.
L’encarregada de moderar la primera taula va ser Marta Moreta, diputada al Parlament de Catalunya,
que presentà als ponents i donà la paraula a Albert Soler, director general de Deportes del Consejo
Superior de Deportes i que va ser secretari d'Estat per l'Esport i gerent d'Esports de l'Ajuntament de
Barcelona, preguntant-li “com veus aquesta oportunitat de poder fer uns JJOO aquí, i quines possibilitats
tenim de fer els millors jocs del món”. Soler va començar dient com “un èxit d’uns JJOO no és només un
èxit esportiu.”, ja que “uns JJOO són polièdrics, tenen diferents objectius. No es tracta només d’èxits
esportius, sinó d’èxit de jocs”. A més, va matisar que “només parlem de JJOO, però també existeixen els
jocs paralímpics quan parlem d’aquest projecte. Les persones amb discapacitat que fan esport, que són
moltíssimes, i el que serveix l’esport per la seva integració és molt important. És un aspecte que no hem
d’oblidar”. Soler digué que l’èxit d’uns jocs quasi sempre es valoren “en funció de les medalles i diplomes
que obtinguis”, però que això és competència del govern d’Espanya, perquè “les competències en alt
nivell són públiques. Es deleguen a federacions d’esport privades, però la responsabilitat continua sent
pública, és l’estat qui finança les federacions.”, que son qui creen els esportistes. Soler digué, a més, que
“tenim 7 anys per a preparar uns bons resultats esportius”, i que “ens hem de preocupar més de que hi

hagi nois i noies que practiquin l’esquí, i que ho continuïn fent a partir de certa edat, perquè només tenim
7 anys per a preparar-los. Un esportista olímpic o paralímpic no es fa només en 7 anys. Això significa
infraestructures, programes de tecnificació i d’alt rendiment i major inversió”. A més, Espanya “no és un
país de neu. El gel no necessita un país de neu, però necessita infraestructures. I aquest és un dèficit real
que tenim. No tenim suficients pistes de gel a Espanya que ens permetin, avui, poder dir que poden sortir
esportistes d’elit”. Per acabar, digué que “uns JJOO poden ser l’argument suficient com per poder posar
els esports de gel i de neu al nivell que necessitem per a poder tenir certs resultats”.
Mònica Bosch, coordinadora del projecte de la Candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern 2030 i
expresidenta de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, començà deixant clar que “lo principal per tirar
endavant aquest projecte és aconseguir que generi il·lusió, motivació i que la gent s’hi involucri. Si no ho
aconseguim, no val la pena tirar endavant el projecte”. A més, segons Bosch “és molt important el relat,
el per què volem fer aquests JJOO. El comitè vol saber per què un territori vol uns jocs, i l’objectiu final
d’uns JJOO ha de ser millorar la qualitat de vida de les persones que viuen als territoris involucrats, ja sigui
directa o indirectament”. Per tant, “hem de tenir clar quins son els objectius i ser concrets perquè tot el
projecte doni resposta al que necessita el territori”.
El secretari general de la Federació Espanyola d’Esports de Gel, Xavier Cherta, va començar destacant que
“Barcelona92 és un mirall al que emmirallar la candidatura. Per això aquesta és tan potent. Els JJOO
d’Hivern necessiten una altra Barcelona”. A més, digué que “perquè els JJOO siguin els millors hem
d’obtenir resultats. Als últims JJOO a Beijing es van repartir 300 medalles i 500 diplomes. La Delegació
Espanyola va aconseguir una medalla i 3 diplomes. Aquestes xifres hem de pensar si són les que la població
voldrà”. Davant d’això, Cherta digué que “hem de començar ja a treballar si volem tenir resultats. No
tenim instal·lacions de gel. Només tenim 13 pistes a tot el territori espanyol on es pot practicar l’esport
de gel de competició. Som l’única federació esportiva d’esports olímpics a Espanya que no disposa d’un
centre d’alt rendiment i que, per tant, ha d’enviar als seus esportistes d’elit a l’estranger”. En relació a
això, “un esportista que va als JJOO ens costa, cada any, 150mil euros. De subvenció ordinària estem sobre
els 800mil euros. Això vol dir que podem portar 6 esportistes als JJOO.”, i per a comparar, digué que “Itàlia
va fer 17 medalles amb un pressupost de 8 milions”.
Per tancar la primera taula va intervenir el president de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, David
Samper, que començà explicant que “el 2012 vam començar amb el Pla Estratègic d’Esports d’Hivern.
Nosaltres l’hem aplicat, hem desenvolupat esportistes. Tenim 52 tecnificats a la Federació Catalana i més
de 10 entrenadors en plantilla.”, però que tot i ser aquest l’objectiu, “les dificultats que tenim per a que
un esportista, després de la seva carrera professional, pugui tirar endavant econòmicament són moltes.
El problema està en que molts esportistes se’ns queden pel camí molt abans d’arribar a la maduresa
esportiva perquè no es poden situar econòmicament amb una base estable durant la seva carrera
professional”. També va comentar com “és una gran avantatja situar els Pirineus al món. No només els
JJOO sinó tots els esdeveniments esportius que suposa”, i que “necessitem incrementar molt més la base
d’esportistes de la piràmide. Si en tenim 20, n’arribarà a dalt 1. Si en tenim 50 n’arribaran 2”.

La segona taula tractà sobre si “Són els Jocs Olímpics d’Hivern una oportunitat per al territori?”. La primera
en parlar a través d’un vídeo va ser la síndica d’Aran, Maria Vergés, que començà dient que “des del
Conselh Generau d’Aran hem apostat des del primer moment per aquesta futura candidatura dels Pirineus
com a seu olímpica dels jocs d’hivern 2030”. Això és així perquè “creiem que aquesta candidatura és una
oportunitat d’or per posicionar el Pirineu i la Vall d’Aran com a territori de referència en matèria d’esports
de neu, i per tenir un desenvolupament econòmic i social d’acord amb el món actual, amb les aspiracions
i reptes que tenim i que per desgràcia a les darreres dècades no hem tingut”. Vergés criticà la desigualtat
existent que hi ha entre territoris a Catalunya, dient que “a ningú se li escapa que el Pirineu porta ser un
territori oblidat i desemparat en els darrers 30 anys”, i que “aquests jocs no poden ser l’excusa o
instrument per a que aquestes inversions i reclamacions que els pirinencs i pirinenques portem reclamant
de fa temps arribin a casa nostra”. No obstant, remarcà que “però de ben segur que són un gran
instrument per a accelerar aquests recursos i tan de bo no fes falta fer uns JJOO per a que les inversions
arribin a casa nostra. Però lamentablement no arriben”. Per tant, digué que “estem convençuts que
aquest pot ser l’impuls que el Pirineu i l’Aran necessiten. El món rural, la muntanya, no pot seguir sent un
mirall màgic destinat a acollir a la gent de ciutat que els caps de setmana necessita esbargir-se. La gent
del Pirineu necessitem tenir les mateixes obligacions però també els mateixos drets que la gent de la resta
del territori”.
Ricard Font, secretari del Departament de Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya, també va
intervenir per vídeo, deixant clar que “les oportunitats que ens poden donar uns JJOO seran les que
nosaltres decidim. Si decidim que això és una oportunitat pel turisme del Pirineu, ho serà. Però si decidim
que això serà una oportunitat per les indústries agroalimentàries, ho serà”. Si més no, al final “és molt
important que tinguem una estratègia de desenvolupament econòmic, social i ambiental sostenible solida
i ben definida”.
L’última intervenció per vídeo la va fer Josep Maria Peus, president de la Real Federació Espanyola
d’Esports d’Hivern, que començà dient que “des de la Federación Espanyola SpainSnow sempre hem entès
que els esports d’hivern han sigut, i són, motor i eix transversal de tot el desenvolupament socioeconòmic
i de cohesió social dels pobles i valls de muntanya”. Per tant, segons Peus “hem de treballar perquè al
nostre país, al nostre territori i al Pirineu tinguem líders, gent com ara la Queralt Castellet o el Quim
Salarich, dos exemples de dos catalans creats a la Molina que ara mateix són líders dels nostres nanos i
esportistes”, i que “els JJOO al 2030 al Pirineu serien l’excusa perfecte per crear un punt d’inflexió per un
canvi de model esportiu. Hem de copiar l’exemple de Barcelona 92 a l’estiu. Des de llavors els esports
d’estiu van tenir una evolució històrica. Això és el que necessiten els esports d’hivern”.
Francesc Guillaumet, director de “La Mañana” de Lleida, va ser l’encarregat de moderar aquesta segona
taula de debat, de la qual la primera en parlar va ser Maria José Erta, presidenta del Consell Comarcal de
l'Alta Ribagorça. Guillaumet li preguntà “si creus que si es tirà endavant la candidatura seria el moment

de que es pugui arreglar l’eix pirinenc, que porta abandonat molts anys”. Erta respongué que “els JJOO
són una oportunitat d’or pel Pirineu. Han de ser sostenibles i no han de generar infraestructures casuals,
sinó infraestructures de retorn, sobradament reivindicades com són les xarxes viàries o
telecomunicacions. Creiem que els JJOO poden accelerar aquestes infraestructures que són vitals pel
Pirineu”.
Gerard Esteva, president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), començà elogiant a
la fundació, dient que “aquesta jornada, amb aquesta transversalitat i amb la importància dels ponents
vol dir un lideratge que ha mancat i que venim reclamant des del teixit esportiu des de fa molt de temps.
És un gran espai de consens que mai hi ha sigut i que esperem que amb aquest lideratge que esteu
exergint des de la FRC es pugui traspassar als altres àmbits”. En quant a la candidatura, Esteva va dir que
“el principal repte i oportunitat que tenen els JJOO és que qualsevol pugui gaudir de la muntanya. La
muntanya no ha d’estar limitada als que tenen recursos o als que viuen al costat. Ha de ser un bé
patrimonial”. Per tant, segons Esteva “s’ha de popularitzar i democratitzar la muntanya i els seus esports”,
i que “la igualtat també és això, que qualsevol pugui gaudir de la muntanya”.
Fernando Sánchez, alcalde de Canfranc, comentà com “los JJOO son una grandísima oportunidad para el
Pirineo, para los que vivimos en la montaña”, ja que “se habla mucho de sostenibilidad, pero el animal
que corre más peligro en la montaña para vivir todo el año es el humano. Tenemos un problema serio de
despoblación”. Sánchez va fer una crida a la unió i al diàleg, i a l’altura política: “Os pedimos que los
políticos os pongáis de acuerdo, porque los alcaldes nos pondríamos de acuerdo rápidamente. Hagamos
una gran candidatura, la podemos hacer y podemos ganar. Dejémonos de tonterías, unidos somos mucho
más fuertes y la marca Pirineos saldrá muy reforzada ya sólo con la candidatura. Si lo conseguimos, mucho
más”.
A la sessió de la tarda, el primer en intervenir va ser Pere Miró, director general adjunt del Comitè Olímpic
Internacional (COI), que ho va fer a través de vídeo. Segons Miró, “els JJOO del present i del futur han
d’estar al servei d’una ciutat, territori o país com a motor d’un projecte de desenvolupament a mig i llarg
termini”.
Ander Mirambell, esportista olímpic de Skeleton, apuntà com “quan la gent vol uns JJOO els esportistes
ho notem. Qual algú vol que hi hagi la festa de l’esport a casa seva, es nota”. A més, recalcà el paper de
les federacions i institucions esportives, ja que “quan parlem d’esportistes ens veieu a nosaltres, a
esportistes que sortim a la tele i que competim. Però els esportistes que estem a dalt de la piràmide d’elit
som conseqüència de la feina que hi ha darrere de les federacions”. No obstant, “si volem tenir uns JJOO
hem de tenir un projecte esportiu suficientment competitiu que generi esportistes de nivell”. En aquesta
línia, Mirambell defensà major inversió, doncs “quan parlem de de JJOO la paraula que ens ha de venir al
cap és esport, i esport vol dir inversió i que l’esport arribi a tothom. No només als que estem a les
federacions, sinó als programes que hem fet perquè els col·legis puguin anar a la neu, per exemple. Que
en comptes de ser 14 esportistes en siguem 100”. Tot i així, matisà que “els JJOO han de ser per

l’esportista, sí, però també per la societat. Ha d’haver-hi una herència, ha d’haver-hi alguna cosa més que
una competició de 15 dies, i això és un programa molt més complex que els propis jocs”.
L’entrenadora de joves promeses i exesportista, Sandra Gómez, explicà el dur inici que van tenir per a
establir-se com a disciplina esportiva, com “actualment tenim més de 15 nois i noies en copa del món.
Això és fruit del treball de les federacions, dels esportistes, i creiem que aquest és el camí que s’ha de
seguir en totes les disciplines; començar amb gent jove, amb un grup de treball i no només amb un
esportista, i intentar eixamplar la base perquè arribin més esportistes a dalt de la piràmide”. A més, va fer
referència als valors que transmet l’esport, molt importants per a ella, doncs “l’esport és educació, són
valors. No hi ha res més al món que pugui mostrar tan evidentment com la tolerància, el respecte, el
companyerisme, el sacrifici, la constància, la disciplina... Si a la nostra societat hi ha nens i nenes que
creixen amb aquests valors això representarà una societat millor en un futur”.
Un dels esportistes que entrena Sandra Gómez és Nil Llop, campió de patinatge de velocitat en gel i en
rodes, que va fer referència a la manca d’instal·lacions esportives i inversió a Espanya en aquests tipus de
disciplines, doncs “por desgracia he tenido que dejar mi casa y mi gente para poder practicar y desarrollar
esa pasión, que es el patinaje de velocidad. Para mí sería un sueño que se puedan llevar a cabo estas
olimpiadas. Ya no solo para mi sino para todos los pequeños que vienen".
L’últim a parlar en aquesta taula va ser l’esportista paralímpic i medallista d'esquí alpí als Jocs Olímpics
d'hivern de 2014 a Sochi, Gabriel Gorce, que va iniciar la seva intervenció dient que “el deporte
paralímpico está ayudando más de lo que nos imaginamos. Para mí el deporte paralímpico es muchísimo.
Esto más allá de ser política, economía o levantar un país es un sentimiento”. A més, va mencionar com
mancaven les sigles dels Jocs Paralímpics al títol de l’acte, i com sovint la societat no és conscient ni té en
compte als paralímpics. Segons Gorce, “es importante darle valor al paralimpismo. No sé si algún día
llegaremos a ver una convocatoria donde salga JJOO - PP, pero espero que pueda servir para que todos,
de alguna manera, aprendamos”. nte darle valor al paralimpismo. No sé si algún día llegaremos a ver una
convocatoria donde salga JJOO - PP, pero espero que pueda servir para que todos, de alguna manera,
aprendamos”.
La quarta i última taula del dia tenia com a lema “Oportunitats i riscos dels Jocs d’Hivern”, i la va moderar
Òscar Ordeig, diputat al Parlament de Catalunya, que apuntà com “Catalunya, al llarg dels anys ha sigut
una potència mundial amb la pràctica esportiva. Això ha tingut un impacte econòmic, social, cultural, en
infraestructures i en pensar el país que volem a través de l’esport molt important”. Per tant, “aquests
JJOO han d’estar immersos en aquest caràcter que tenim els catalans i catalanes envers l’esport, i hem
d’intentar fer el possible perquè la pràctica esportiva sigui accessible pel conjunt dels ciutadans”.
Aureli Bisbe, president de l' Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya (ACEM)
dedicada a la promoció i difusió del sector turístic de l'alta muntanya i l'esquí, va apuntar com, fent
referència al lema de la taula de debat, “els JJOO són una oportunitat per a millorar les condicions de vida

al Pirineu”, ja que “si no hi ha jocs, o no hi ha intenció de jocs, costarà molt de que hi hagin inversions al
Pirineu”.
Xavier M. Triadó, vicerector d'Economia i Organització d'Empreses de la UB i director del màster de Gestió
Esportiva, va basar la seva intervenció en plantejar dubtes i reptes que suposen aquests JJOO. Per
començar, va aportar dades, dient que “l’impacte econòmic d’uns Jocs d’Hivern no està clar. No és
l’impacte d’uns JJOO. Uns JJOO fa créixer el PIB entre un 1, 2 o 3%. Amb uns jocs d’hivern, depèn de com
ho muntis et queda cert excedent a curt termini. Però a mig termini sí que et genera oportunitats”. Al
mateix temps, però, digué que “és una oportunitat que, com totes, l’hem de saber aprofitar. Però per
poder-la aprofitar fa falta tenir un bon pla, que crec que hi pot ser. Però hem de tenir en compte l’entorn
econòmic”, el qual no és gaire favorable. A més, “per a poder dur a terme una idea, no només fa falta la
idea, sinó també la gent, i la gent la tenim. Tenim professionals que poden tirar endavant aquest projecte”.
Per la seva part, la responsable de l'Entitat "Mas que Sostenible", Ana Vallejo, va recalcar que “hay que
valorar los riesgos. No creo que sea malo valorar los riesgos. Creo que es una oportunidad para poder
repensar las coses en un momento clave”. A més, va diferenciar dues coses: per una part, sobre el
desenvolupament del Pirineu, va dir que “que tenga que estar ligado el desarrollo de los Pirineos con unos
JJOO me parece injusto”, ja que “tenemos que pensar en un desarrollo de los Pirineos
independientemente de JJOO o no. En el momento que tengamos un gran evento, lo que hará es reforzar
ese plan de desarrollo”. En relació a això, va apuntar com “tenemos que empezar a pensar en cómo vamos
a plantear unos juegos en un ambiente que no es el que tenemos ahora. Vamos a tener que adaptarnos
estos deportes”.
La presidenta del Consell d'Administració de Ferrocarrils de la Generalitat experta en temes de
sostenibilitat, Marta Subirà, expressà que “els JJOO han de ser un exemple, i han de poder dir que som
capaços de fer els JJOO i Paralímpics d’Hivern més sostenibles de la història, si és que Catalunya així ho
decideix. Nosaltres com a FGC fem allò que ens encomana el Govern, i estem preparats per a fer-ho amb
tot l’esforç possible”. A més, parlà sobre la diferència de dimensió entre Barcelona 92 i els JJOO d’Hivern,
dient que “no té res a veure, i això distorsiona el debat. Per tant, cal fer un esforç de comunicació
important a nivell de números, de quanta gent realment participa als JJOO d’Hivern per no distorsionar la
visió i adonar-nos-en de que és una cosa molt més acotada i petita”.
Enric Truñó, regidor d'Esports, Turisme i JJOO de l'Ajuntament Barcelona (1979-1998), assessor de
Presidència de Torino 2006 i comissionat d’alcaldia de la Candidatura Barcelona-Pirineus 2022, va
plantejar preguntes al voltant de la viabilitat del projecte per tal de fer front als reptes que suposen: “amb
el context ambiental que tenim, som capaços de pensar uns JJOO d’Hivern amb emissions 0? Serem
capaços de posar tota l’energia verda?”. Davant d’això, digué que “jo no vull que l’esport contribueixi a
l’escalfament global del planeta. Per això hem de treballar molt bé i estudiar de debò els requeriments;
que no ho hem fet fins ara”.

La cloenda de l’acte va anar a càrrec del primer tinent d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume
Collboni, i de Miquel Iceta, ministre de Cultura i Esport.
Collboni defensà la candidatura dels JJOO d’Hivern 2030 perquè, segons ell, “Barcelona es mereix poder
formar part d’aquesta candidatura i d’aquest somni olímpic per fer honor a la tradició de l’olimpisme de
la ciutat de Barcelona”, i en segon lloc “perquè s’ho mereix per la perseverança que ha tingut per a fer-la
realitat”. Segons el tinent d’Alcaldia, “Barcelona mereix aquests jocs, i afegeixo: Catalunya els necessita.
Per solidaritat amb el territori, amb els Pirineus. Perquè dotem de contingut sobre l’equilibri territorial. I
perquè Catalunya necessita tornar a tenir projectes que uneixin als catalans”.
Miquel Iceta, per la seva part, va fer referència a la fundació tot dient que “darrerament té el do de
l’oportunitat. Fa poc van fer una sessió sobre el tema de la llengua i setmanes després emergia un consens.
Avui sobre els jocs, i avui mateix ha sortit un consens entre Catalunya i Aragó per aquesta candidatura. La
fundació és eficaç teixint consensos”. En quant als Jocs Olímpics, digué que “són projectes, oportunitats.
Son somnis.”, i que davant d’això, “no tenim dret a privar d’aquest somni a les noves generacions de
catalans, catalanes, aragonesos i aragoneses i del conjunt d’espanyols i espanyoles que els hi agraden els
jocs d’hivern”. Així doncs, segons el ministre, “hem de presentar un projecte que sigui solvent. Hem d’anar
tots de la mà, hem de tenir unitat institucional. Hem de presentar un projecte que faci de la sostenibilitat
un dels seus valors fonamentals”. Per acabar, opinà que “ho tenim bé. Tenim la base fonamental. Ara, ho
podem malmetre. Està en dubte si tenim prou ganes, intel·ligència, solvència tècnica. Jo crec que les
tenim. Sóc optimista. Si hi ha voluntat i disposició d'unitat la candidatura serà sòlida".

