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Diario del Alto Aragón – 26/3/2022 

Lambán pide no precipitarse pese al buen avance de la candidatura para los Juegos 

"Ha de estar todo muy claro antes de que demos nuestro visto bueno", ha señalado el presidente 
aragonés en Twitter 

 E. PRESS 

 

Javier Lambán durante un intervención en el Parlamento aragonés.Cortes de Aragón 



El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado en su cuenta de Twitter que 
la candidatura de los Juegos del Pirineo de 2030 "avanza merced al buen trabajo" del Comité 
Olímpico Español (COE), aunque ha pedido que, dados "los precedentes y las dudas", es 
"recomendable" que el Ejecutivo regional no se precipite en las decisiones. 
 
"Ha de estar todo muy claro antes de que demos nuestro visto bueno", ha sentenciado en su 
publicación de este sábado, después de que este viernes la Generalitat de Cataluña confirmara 
que ultima con el Ejecutivo de Javier Lambán un acuerdo técnico como pase para un pacto final 
sobre dicho proyecto olímpico. 
 
A este anuncio, el Gobierno de Aragón ha respondido que no se ha llegado a ningún acuerdo 
con el Govern catalán aunque la Administración aragonesa apueste "de forma decidida" por 
que se celebre la cita olímpica en el Pirineo.   

 

El Periódico – 28/03/2022 

El COE comunica l’acord tècnic per a la candidatura de Catalunya i Aragó per als Jocs 
Olímpics d’hivern 2030 

El Comitè Olímpic Espanyol envia la carta a Sánchez, Aragonès i Lambán, i només queda pendent 
concretar el nom del projecte i on se celebrarien les cerimònies d’obertura i clausura 

 

Una imatge de {Baqueira} Beret, aquesta setmana. /ANA MENESES 
ROGER PASCUAL 

 

Malgrat els últims escarafalls del Govern d’Aragó, el COE ha comunicat, com estava 
previst, l’acord tècnic per a la candidatura de Pirineus-Barcelona per als Jocs Olímpics d’hivern 
del 2030. El president del COE, Alejandro Blanco, ha treballat per llimar diferències polítiques i 

https://www.elperiodico.com/es/deportes/20220328/juegos-olimpicos-invierno-2030-barcelona-pirineos-acuerdo-candidatura-13417272
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buscar una aposta de consens entre tots els implicats, Catalunya, Aragó, el govern d’Espanya i 
el COE perquè primin, per damunt de tot, aspectes esportius i socials.   
 
Després que aquest diari avancés divendres que dilluns hi hauria un acord, Javier Lambán va 
entrar de nou en bloc, per negar el pacte i denunciar que «la desconfiança respecte a tots els 
altres interlocutors és absoluta», però no ha canviat el ‘timing’ previst. El COE, que haurà de 
presentar el projecte al COI, ha comunicat per carta la proposta «presentada, debatuda i 
acordada» als presidents espanyol, català i aragonès perquè el ratifiquin.  
 
«Quan s’arriba a aquest acord és que tots estem d’acord per fer la candidatura competitiva», ha 
comentat Mònica Bosch, coordinadora de la candidatura olímpica Pirineus-Barcelona 2030, 
satisfeta perquè «el centre sigui el Pirineu, tenim clar que ho fem per millorar la qualitat de vida 
al Pirineu». Bosch va ser al seu dia responsable d’Esports de l’Oficina Tècnica Barcelona-Pirineus 
2022. A diferència d’aquell primer intent que Barcelona fos la primera ciutat a acollir uns Jocs 
d’estiu i hivern, aquesta vegada no és la capital catalana, sinó el COE, el que lidera el projecte, 
intentant bastir ponts entre els dos governs autonòmics. 
 
Com ja va explicar aquest diari, es repartirien les proves de gel, les que més audiència generen: 
l’hoquei al Sant Jordi de Barcelona (i una seu catalana, com podria ser el pavelló del Barça) i 
patinatge i cúrling, a Saragossa i Jaca, respectivament.  
 
El Pirineu aragonès acolliria el biatló a Candanchú i l’esquí de fons, mentre que el català acolliria 
les proves d’esquí alpí a La Molina-Masella, ‘snowboard’ i ‘freestyle’ a Baqueira-Beret i esquí de 
muntanya (encara per decidir ubicació). Fora del programa olímpic es podria fer ‘telemark’ al 
Pallars i múixing a l’Alt Urgell.  
 

Mirada posada a Sarajevo 
Per a la resta de proves es va explorar la possibilitat de realitzar-les a Andorra, els Alps francesos 
i suïssos, tot i que la prioritat continua sent treballar amb Sarajevo com a subseu. La capital de 
Bòsnia acolliria proves com les de ‘skeleton’, ‘bobsleigh’ o salts, per complir la nova norma del 
COI, l’Agenda 2020+5, que obliga els nous projectes olímpics a no construir cap instal·lació nova 
que no garanteixi la sostenibilitat, l’impacte i el llegat de la inversió. Entre Barcelona i Sarajevo, 
a més, hi ha un vincle sentimental històric, des dels Jocs del 92. L’estat de les pistes i la qüestió 
geopolítica actual generen dubtes, tot i que de moment la prioritat ha sigut resoldre les seus 
espanyoles primer. 
 

Pendents de les urnes 
La Generalitat preveu anunciar aquesta setmana la consulta territorial per al juliol i estudia que 
pugui ser tant presencial com telemàtica. La votació s’anava a cenyir a les comarques que 
formen la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran, és a dir la Vall d’Aran, el Pallars Jussà, el Pallars 
Sobirà, l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell i la Cerdanya. Però tant la CUP com els comuns exigeixen 
que es faci extensible a les comarques del Berguedà, Solsonès i Ripollès. La votació no és 
vinculant però l’executiu català ja ha dit que respectarà el resultat que surti de la votació. 
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Diario del Alto Aragón – 28/3/2022 

El COE oficializa el acuerdo sobre los JJ.OO. que reparte pruebas entre Aragón, Cataluña y una 
sede extranjera 
El Gobierno catalán defiende que es la propuesta "más competitiva" para presentar al COI 

 

La Comisión Técnica en la reunión celebrada este martes en Madrid.S.E. 

El Comité Olímpico Español (COE) ha oficializado este lunes el acuerdo técnico sobre el proyecto 
de candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, y lo ha enviado por carta al 
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y al 
del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, para que lo ratifiquen. 
 
Lo ha anunciado en declaraciones a los medios la coordinadora de la Generalitat del proyecto 
olímpico, Mònica Bosch, que ha celebrado el acuerdo que trascendió el viernes y que establece 
el reparto de disciplinas entre Cataluña y Aragón. 
 
La misiva, firmada por el presidente del COE, Alejandro Blanco, explica la propuesta de 
distribución de sedes "presentada, debatida y acordada" en la comisión técnica formada por el 
COE, el Gobierno central, la Generalitat y el Gobierno de Aragón, y ahora estos gobiernos 
deberán validarla para continuar los trabajos técnicos del proyecto de candidatura. 
 
La carta señala que Cataluña acogerá las pruebas de esquí alpino, snowboard, freestyle, esquí 
de montaña y hockey sobre hielo, Aragón el esquí de fondo, el biatlón, el curling y el patinaje 
artístico y de velocidad, mientras que Bosbleigh, Lush, saltos de esquí y la combinada nórdica 
se harán en una sede fuera de España que todavía no se ha decidido -Sarajevo es una de las 
opciones sobre la mesa- y tampoco está cerrado dónde se harán las ceremonias de 
inauguración y clausura.  



Distribución de disciplinas 

Además de acordar la distribución de las pruebas entre Cataluña y Aragón, ya se ha decidido la 
ubicación exacta de la mayoría de las disciplinas teniendo en cuenta los requerimientos de las 
federaciones internacionales. 
 
Así, el esquí alpino se hará en la pista de La Molina-Masella (Girona); el snowboard y el 
freestyle en Baqueira-Beret (Lleida); el esquí de montaña todavía no se ha cerrado pero una de 
las opciones sobre la mesa es que lo acoja la pista de Boí Taüll (Lleida), mientras que el hockey 
sobre hielo se celebrará en dos pabellones, uno que requiere un mínimo de 10.000 personas 
de aforo, que será el Palau Sant Jordi, y otro que requiere 6.000, que todavía no se ha decidido. 
En Aragón, las pruebas de patinaje se harán en Zaragoza, el curling en la pista de hielo de Jaca 
(Huesca), y el esquí de fondo y el biatlón se podrían hacer en la estación de Candanchú 
(Huesca).   

Mònica Bosch 

Después de que la Generalitat haya recibido la carta del COE, Mònica Bosch ha destacado que 
ha sido un acuerdo alcanzado por los tres gobiernos en la comisión técnica, por lo que no 
contempla que Aragón se pueda descolgar del pacto, pese a que el viernes dijera que no se ha 
llegado a ningún acuerdo: "No vamos a entrar en esta discusión porque es un acuerdo que 
llevamos muchos meses trabajando". 
 
Al ser preguntada por si cree que el reparto de disciplinas es equilibrado entre Cataluña y 
Aragón, no ha querido entrar a valorar si es equilibrado, pero ha defendido que es la propuesta 
"más competitiva" para presentar la candidatura al Comité Olímpico Internacional (COI). 
Asimismo ha subrayado que la Generalitat ha tenido la voluntad de que el "centro" de las 
pruebas sea en el Pirineo y que se puedan utilizar las instalaciones existentes, de manera que 
no prevé que se construyan nuevos pabellones ni se tengan que ampliar las pistas de esquí. 
Preguntada por los alojamientos de los deportistas y técnicos -se calcula que Cataluña acoja a 
2.600 y Aragón a 2.100-, Bosch ha garantizado que se podrán asumir en la oferta hotelera que 
existe actualmente en ese territorio, aunque ha apuntado que estudiarán si alguna comarca 
plantea la posibilidad de construir una villa olímpica para que después sirva como vivienda 
social. 
 
Sobre el nombre de la candidatura, Bosch ha afirmado que todavía no han hablado sobre ello y 
ha dicho que ahora será el momento de trabajarlo para llegar a un acuerdo en este sentido.   
Este proyecto de candidatura está condicionado a que la ciudadanía del pirineo catalán la 
valide en la consulta que quiere impulsar la Generalitat y está previsto que en los próximos 
días Aragonès firme el decreto que aprueba la iniciativa institucional para convocar la votación. 
En este decreto todavía no se especificará ni la pregunta ni la fecha de la consulta pero sí el 
territorio en el que se votará, que en un inicio el Govern fijó que sería en el Alt Pirineu y Aran 
(Lleida), aunque está por ver si finalmente se ampliará a las comarcas del Ripollès (Girona), 
Berguedà (Barcelona) y Solsonès (Lleida). 
 
Tras este decreto, se abrirá un plazo máximo de 90 días para que Aragonès firme el decreto de 
convocatoria de la consulta, en el que ya se concretará la fecha y la pregunta, y que se tiene 
que aprobar entre 30 y 60 días antes de que se celebre la votación, que se prevé para inicios de 
julio. 
 

 



Socialistes.cat – 25/03/2022 

 

”Els Jocs d’Hivern són una magnífica ocasió per la recuperació i el retrobament” 
El president del Grup Socialistes i Units per Avançar, Salvador Illa, ha defensat avui que 
els Jocs d’Hivern 2030 “són una magnífica ocasió per la recuperació, per Catalunya, pel 
retrobament amb l’Aragó i la resta d’Espanya, i per refermar els valors de fraternitat, 
fair play, internacionalisme i el treball en equip. En un moment marcat per la invasió 
d’Ucraïna per part del tirà de Putin, necessitem aquests valors més que mai”. 

“Tenim potencial, molta creativitat i ja hem demostrat anteriorment que som capaços 
de fer uns jocs brillants”, ha dit Salvador Illa en un diàleg amb el president del Comitè 
Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, durant la inauguració de la jornada ‘Els Jocs 
Olímpics d’Hivern 2030’, organitzada per la Fundació Rafael Campalans al Casal 
Socialista Joan Reventós. 

El també Cap de l’Oposició ha celebrat l’organització d’unes jornades com aquestes 
perquè “són un pas més per posar més en relleu el que ens uneix i no el que ens separa, 
i per fer un debat serè i rigorós sobre els Jocs, apartant la mala política i donant veu als 
implicats”, majoritàriament a favor de la candidatura per acollir el certamen 
internacional. 

Salvador Illa ha afegit que detecta “il·lusió en la societat catalana” per acollir els jocs 
d’hivern, i que ara “només cal claredat, coratge i fermesa” per part del govern català. 
En aquest sentit, ha explicat que la pandèmia i ara la invasió d’Ucraïna han demostrat 
que “cal una nova manera de fer política, basada en el respecte, l’acord, el consens i en 
subratllar el que ens uneix i no el que ens diferencia”. 

 

http://www.socialistes.cat/salvador-illa/


Aldia.cat – 25/03/2022 

Iceta demana un "projecte solvent i unitat institucional" per als Jocs 
Olímpics d'Hivern  

 
Assegura ser prudent amb la possibilitat que Catalunya i Aragó ultimin un acord tècnic 
 
El ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, ha demanat aquest divendres un "projecte solvent 
i unitat institucional" davant la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern de 2030, i ha avisat de la 
necessitat de treballar conjuntament. 
 
"Guanyarem si la candidatura és un espai de cooperació; perdrem si la candidatura és un espai 
de confrontació territorial o política", ha dit en la clausura de la jornada sobre els JJOO d'Hivern 
organitzada per la Fundació Rafael Campalans, vinculada al PSC. 
 
Iceta ha dit ser molt prudent davant informacions que apunten al fet que Catalunya i Aragó 
ultimen un acord que es presentarà la setmana vinent, i ha insistit: "O anem plegats, o ja hem 
perdut", ha afirmat al costat del primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. 
 
Ho ha dit després que fonts del Govern hagin assegurat que la Generalitat i el Govern d'Aragó 
ultimen un acord tècnic com a base per al pacte sobre la candidatura, mentre que l'Executiu 
aragonès ha destacat que no s'ha tancat cap acord. 
 
"CADA CENTÍMETRE" 
El ministre ha criticat que es tracti de "mesurar amb cada centímetre" on es realitzaran les 
proves i com es repartiran, quan al Comitè Olímpic li interessaran altres assumptes, com la 
idoneïtat de les infraestructures i de les instal·lacions. 
Ha assegurat que en l'entorn olímpic es mantenen en bon 
a consideració i bon record les Olimpíades de Barcelona de 1992: "Ho tenim bé, però ho podem 
espatllar. Si ens barallem, si no presentem una candidatura solvent, si enlloc de produir 
harmonia produïm soroll, llavors les coses van malament". 
 
Iceta, que ha assegurat ser optimista i que s'aconseguirà una candidatura compartida, ha dit que 
el nom de la candidatura també haurà d'acordar-se: "Sabem que el projecte va néixer a 
Barcelona, que són uns Jocs d'Hivern, que se celebraran en 2030 i que la seva seu natural són 
els Pirineus que compartim Catalunya i Aragó. No ens falta res més". 



 
DETERMINACIÓ 
Ha demanat mostrar determinació davant aquest projecte, per la qual cosa és crític amb la 
voluntat del Govern de convocar una consulta; veu necessari conèixer l'opinió del territori, però 
considera que es pot conèixer a través de l'opinió dels alcaldes i del Conselh Generau d'Aran. 
 
Iceta ha advertit que el primer manament per als polítics en aquest assumpte ha de ser no 
molestar i deixar treballar els experts: "Si les coses no fossin bé, segurament no tindrem on 
cercar responsabilitats fora de nosaltres mateixos". 
 
JAUME COLLBONI 
Collboni ha proclamat que vol els Jocs Olímpics "per Barcelona, per Catalunya, per Aragó i per 
Espanya", i ha defensat que la marca Barcelona ha d'estar associada als valors de l'esport i de 
l'olimpisme. 
 
"Si jo hagués estat l'alcalde en aquests moments de la ciutat, us asseguro que estaria al 
capdavant d'aquesta candidatura", ha garantit Collboni, que ha assegurat que no han fet més 
per possibilitar l'avanç de la candidatura per donar protagonisme a l'àmbit esportiu.  
 
 

 

 

Betevé – 01/04/2022 
 
L’Aragó nega haver tancat un acord amb Catalunya per la candidatura dels 
Jocs d’hivern 
Collboni celebra l'acord que la Generalitat hauria tancat amb el govern aragonès, sobre el 
repartiment de les seus per fer les diferents proves olímpiques

 
 
 
  
 
 



 
 
El Govern aragonès ha negat que el pacte amb el govern de la Generalitat per  ultimar la 
candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern 2030, en la qual el Comitè Olímpic Espanyol hi hauria 
participat com a mediador, estigui tancat. Aquest divendres s’ha filtrat que els dos executius han 
fet un repartiment de les seus dels comicis olímpics, però unes hores després, l’Aragó ha negat 
que hi hagi res confirmat. 
 
Tal com ha avançat ‘La Vanguardia’ i han confirmat a l’ACN fonts del Govern, la Generalitat i 
l’executiu aragonès el pacte ha servit per repartir entre els dos territoris les diverses 
competicions. A Barcelona se celebrarien les proves d’hoquei gel, que acolliria el Palau Sant 
Jordi, i hi tindria lloc la cerimònia inaugural. Segons aquestes mateixes informacions, la de 
clausura es faria a Saragossa. 
 
Més competicions a Catalunya 
A Catalunya també se celebrarien les proves d’esquí de muntanya a Boí Taüll; esquí alpí, descens 
i eslàlom a La Molina–Masella, i “snow” i “freestyle” a Baqueira-Beret. A Aragó tindrien lloc les 
modalitats de biatló i esquí de fons. 
Aquest matí, en unes jornades sobre els Jocs, organitzades pel PSC, el president del COE, 
Alejandro Blanco ja es mostrava segur que hi hauria acord entre les administracions per tirar 
endavant la candidatura dels Jocs. 
 
Collboni celebra l’acord entre Catalunya i Aragó pels Jocs 
El primer tinent d’alcalde, Jaume Collboni, ha proclamat que vol els Jocs Olímpics “per Barcelona, 
Catalunya, Aragó i Espanya”, i ha defensat que la marca Barcelona ha d’estar associada als valors 
de l’esport i de l’olimpisme. “Si jo hagués estat l’alcalde en aquests moments de la ciutat, us 
asseguro que estaria al capdavant d´aquesta candidatura”, ha garantit Collboni. 
En la clausura de les la jornada sobre els JJ.OO. d’hivern organitzada per la Fundació Rafael 
Campalans, vinculada al PSC, Collboni ha explicat que han enviat les últimes hores la proposta 
definitiva perquè la ciutat aculli la Copa Amèrica de Vela del 2024: “Aquesta és la Barcelona que 
vull, la Barcelona que s’atreveix, que aposta, que es postula, que busca de nou l’espai que li 
correspon al món”.  
 
Aragó no dona el pacte per tancat 
El Govern d’Aragó, per la seva banda, ha assegurat en fer-se pública la notícia que “no hi ha 
acord tècnic” per a la candidatura conjunta amb Catalunya. En un comunicat, ha reiterat la seva 
“aposta decidida” pel projecte, però que “només donarà suport si és igual a igual. 
L’executiu aragonès afirma a més a més, a data d’avui, “no hi ha cap garantia que la candidatura 
es plantegi en aquests termes” d’igualtat i afegeix que la desconfiança respecte a tots els altres 
interlocutors és “absoluta” .Adverteix, a més, que en cas de discrepància, Aragó plantejarà la 
seva pròpia alternativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mundo Deportivo – 25/03/2022 
Acuerdo técnico inminente entre Catalunya y Aragón para la candidatura 
de los Juegos 
JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO DE LOS PIRINEOS 

Tal como avanzó MD, el círculo de la candidatura olímpica de invierno de los Pirineos está a 
punto de cerrarse y el próximo lunes marcará un antes y un después en esta carrera de fondo 
que ha sido tirar hacia delante este proyecto olímpico 

 
El presidente del Comité Olímpico Española (COE) Alejandro Blanco ya avanzó a MD que esta 
semana iba a ser clave para el futuro de la candidatura olímpica de invierno, que él era optimista 
sobre el desenlace de la misma y sus predicciones parece ser que van a ser muy certeras. En la 
entrevista que concedió a MD, Blanco apuntó que sólo faltaban por cerrarse algunos flecos, y que 
confiaba que a principios de la semana que viene ya podría anunciarse el reparto definitivo de los 
deportes en ambos territorios, Aragón y Catalunya. 

En una semana se cerraba este viernes con la Jornada ‘El Jocs Olímpics d’Hivern 2030’, organizada 
por la Fundació Rafael Campalans, que se estructuraba bajo tres ejes: ¿Cómo organizar los 
mejores Juegos Olímpicos de Invierno?, ¿Son los Juegos Olímpicos de Invierno una oportunidad 
para el territorio? Y, ¿qué representan los Juegos Olímpicos de Invierno para lod deportistas? Unas 
jornadas que al parecer se han convertido en el escaparate y altavoz ideal para que se conociera 
el desenlace inminente del acuerdo para que la candidatura olímpica de invierno de los Pirineos 
sea una realidad. 

El lunes es el gran día, el día en el que se haría oficial el acuerdo y el reparto de los deportes por 
territorios 

Un acuerdo 'casi cerrado' y que ya reflejaría el reparto de las disciplinas de invierno y de hielo por 
territorio y al que sólo le quedaría un fleco por cerrar, dejando para más adelante el nombre 
definitivo del proyecto olímpico. El lunes sería el gran día de la candidatura olímpica invernal de 
los Pirineos, en la que se anunciaría el acuerdo definitivo y el reparto. 

Lo que quedaría por decidir 
Tras el reparto que se oficializaría el lunes, tres aspectos son los que quedarían por definir: quién 
acoge las ceremonias de inauguración y de clausura (la primera podría ser en Barcelona y la 
segunda en Zaragoza), dónde se ubicarían los saltos de esquí, la combinada nórdica, el luge, el 



skeleton y el bobsleigh (recordemos que se comentó Sarajevo pero el mal estado de las 
instalaciones olímpicas requiere una gran inversión) y el nombre definitivo de la candidatura, que, 
según señaló Blanco a MD sería lo último. 
 
Según publicaba ‘La Vanguardia’ y podía confirmar MD en Aragón se realizaría el biatlón y el esquí 
de fondo por lo que respecta a los deportes de nieve, mientras que en territorio aragonés se 
celebrarían las pruebas de curling, patinaje artístico y patinaje de velocidad en pista corta y larga 
en cuanto a las competiciones de hielo. 

En Catalunya se disputarían el esquí alpino en todas sus modalidades, en Baqueira Beret el 
snowboard y el freestyle y en Boí Taüll el esquí de montaña, que ya acogió el pasado mes de 
febrero el Campeonato de Europa de Skimo. Y la ciudad de Barcelona acogería las pruebas de 
hockey hielo. 

“Sí, estamos muy cerca de cerrar el acuerdo y sólo falta un fleco por concretar, pero el acuerdo 
está a punto de cerrarse”, reconocía el presidente del Comité Olímpico Español Alejandro Blanco 
a MD. 

Ahora sólo queda dejar pasar el fin de semana y esperar a la llegada del lunes, el día 

definitivo a estas alturas de la candidatura olímpica de invierno en el que haría oficial el 

acuerdo y el reparto de los deportes de invierno y hielo en Aragón y Catalunya. 

Así sería el reparto de las pruebas 
 

Aragón 
Nieve: Biatlón y esquí de fondo 
Hielo: Patinaje artístico, patinaje de velocidad en pista corta y larga, y el curling (Jaca) 
 
Catalunya 
Nieve: Esquí Alpino (La Molina-Masella), Snowboard y Freestyle (Baqueira Beret), Esquí de 
Montaña (Boí Taüll) 
Hielo: Hockey hielo 
 



 

FUNDACIÓ CAMPALANS Jornada Els Jocs Olímpics d’Hivern 2030 

25 de març de 2022 

 

[SALUTACIONS ...] 

 

Bon dia tothom. 

Només unes breus paraules de benvinguda a tots vosaltres 

Ens apleguem al voltant d’una nova iniciativa que realitzem sota el paraigua de la 
Fundació Campalans que segueix en la línia de reflexionar sobre l’agenda del país i les 
seves institucions. 

En poc temps ho hem fet amb l’Informe Social, per analitzar els rostres i les 
circumstàncies de la desigualtat social. Amb el Diàleg sobre l’ús social del català. Amb 
les reformes necessàries per a disposar d’un bon sistema de finançament de les CCAA 
amb una perspectiva federal. Ja us anuncio que hi haurà noves iniciatives per parlar dels 
reptes als quals Catalunya ha de fer front. 

Ara ho fem per reflexionar sobre un projecte important per a tots: els Jocs d’Hivern de 
2030. 

Ho fem sempre amb el propòsit de construir ponts, de teixir aliances, de contrastar 
opinions i punts de vista.  

Avui també. 

 

 

Començo dient que jo sóc partidari dels Jocs d’Hivern als Pirineus i espero que la 
candidatura per als Jocs del 2030 tingui èxit, com la va tenir la de Barcelona 92.   

Per què crec que l’activitat esportiva és expressió d’un conjunt de valors de la humanitat. 
L’esport és afany de superació, esforç, treball en equip... És no rendir-se, és coratge, és 
paciència.  

També és espectacle, entreteniment... Forma part de la nostra vida cultural i és, per a 
molta gent, un senyal d’identitat.  

Però és també, deixeu-m’ho dir sense embuts, una activitat amb efectes econòmics i 
socials molt importants. N’esmento alguns: 

Les competicions esportives internacionals mouen diners i reputació.  

Els diners (i també la reputació d’un país) permet finançar inversions.  



Les inversions són una palanca per millorar la connectivitat i la mobilitat i, així, 
potenciar l’activitat econòmica del territori, ajudar a combatre el despoblament 
i fer possible la millora de les condicions de vida per als qui viuen i treballen en 
aquells indrets.  

Per descomptat que aquest conjunt complex de sil·logismes no és mai ni senzill ni 
automàtic. Cal fer les coses ben fetes. Tenint en compte els interessos de la gent del 
territori, la que hi viu tot l’any, que hi vol continuar vivint i que hi vol treballar per 
guanyar-se la vida.  

Fer les coses ben fetes vol dir, per descomptat, tenir en compte els condicionats 
ambientals i els requeriments que es desprenen de la lluita contra el canvi climàtic i la 
protecció del medi natural.  

Necessitem un projecte solvent en tots els aspectes (instal·lacions esportives, estructura 
organitzativa, infraestructures, difusió, finançament...)  per competir amb altres 
candidatures i assegurar-nos que, un cop guanyem els Jocs les previsions del projecte 
siguin assolibles i tinguin continuïtat més enllà dels mateixos Jocs. És a dir, que més enllà 
de l’esdeveniment  esportiu, els efectes econòmics per a les comarques pirinenques 
siguin permanents.  

Sabem fer-ho.  

Hi ha, al voltant dels Pirineus i en el conjunt del territori, començant per Barcelona, 
talent i expertesa suficients.  

Obtenir per als Pirineus, per a Catalunya, per Aragó, per Espanya, aquesta candidatura 
és molt rellevant. És una qüestió de prestigi, també.  

Però és que en el món global on vivim, la reputació, el prestigi d’un país és un intangible 
d’extraordinari valor que no podem menystenir de forma displicent.  

Tinguem clar que assolir l’encàrrec del Comitè Olímpic Internacional per organitzar els 
Jocs és una competició difícil.  

Hi ha moltes candidatures que malden per guanyar el primer lloc del podi. Que 
esmerçaran tot el seu talent, la seva capacitat d’influència i els recursos necessaris per 
guanyar. Com hem de fer nosaltres, ni més ni menys.  

La competició és al COI entre les candidatures que hi arribin. La competició no és entre 
Catalunya, Aragó i Espanya.  

Aconseguir la candidatura només serà possible si som capaços de presentar una 
candidatura solvent i sense fissures polítiques ni territorials. Aprofitant una marca 
potentíssima, la dels Pirineus en el seu conjunt.  

Catalunya no es pot permetre el luxe de perdre més oportunitats. Hem de ser exigents 
amb nosaltres mateixos i amb les administracions concernides. Ens cal assegurar que els 
governs són capaços de prendre les decisions que els corresponen i demostrar que 
petites controvèrsies polítiques i ideològiques no posen en perill la candidatura.  



L’agenda d’aquesta Jornada és ben completa.  

Farcida de persones que coneixen bé els temes a debat: persones que han participat en 
la preparació d’altres candidatures olímpiques, esportistes amb responsabilitats a les 
federacions i associacions esportives, persones amb responsabilitats a les 
administracions públiques implicades en el projecte, professionals diversos i periodistes 
de l’àmbit esportiu.  

Si hagués de fer un resum del conjunt de ponents i moderadors de la Jornada penso en 
dues paraules: pluralitat i solvència.  

Al llarg del dia tindrem una conversa entre el primer secretari del PSC, Salvador Illa i el 
president del Comitè Olímpic Espanyol i quatre taules rodones que volen respondre a 
aquestes quatre preguntes:  

- Com organitzar els millors Jocs Olímpics d’Hivern? 
- Són els Jocs Olímpics una oportunitat per al territori? 
- Què representen els Jocs Olímpics per a un o una esportista? 
- Quins són els riscos dels Jocs d’Hivern i com fer-los front? 

 

 

Acabo fent un agraïment als ponents. Els vull dir que apreciem molt la seva participació, 
el seu compromís i que escoltarem amb atenció la seva intervenció, les seves idees i els 
seus punts de vista. 

També als moderadors de les quatre taules: els diputats Marta Moreta i Óscar Ordeig i 
els periodistes Francesc Guillaumet i Joan Josep Pallàs.  

I molt especialment als organitzadors de la Jornada, que acumula molta feina ben feta: 
Marta Moreta. Enhorabona. 

I res més, moltes gràcies per la vostra atenció i a continuació escoltarem el diàleg entre 
Alejandro Blanco, president del Comité Olímpico Español i en Salvador Illa, cap de 
l’oposició al Parlament de Catalunya.  

 

JMA 25 de març de 2022 

 

 


