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Notícies

JJOO 2022: L’horitzó somiat per
la candidatura Barcelona Pirineu
Acollir els Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern
de l’any 2022. Aquest és l’objectiu final del
projecte Barcelona Pirineu 2022, que pretén
reviure el somni olímpic i convertir la Ciutat
Comtal en la primera capaç d’organitzar les
dues versions dels jocs, després de l’exitosa
experiència de l’any 1992.
El passat 13 de gener, l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, va
fer oficial, al Museu Olímpic i de l'Esport de Barcelona, el
desig de la ciutat d’organitzar els Jocs Olímpics d’Hivern de
2022. Hereu va expressar públicament la voluntat que
Barcelona, juntament amb els Pirineus, sol·liciti ser candidata a acollir aquest esdeveniment esportiu: “És el moment de
plantejar la proposta d’esdevenir la primera ciutat a organitzar uns jocs olímpics d’estiu i d’hivern. Comença ara un procés que ens ha de portar a assolir, el juny del 2013, la designació com a candidata per part del Comitè Olímpic
Espanyol; a superar, el 2014, el tall del Comitè Olímpic
Internacional, i l’octubre del 2015, a la nominació olímpica.
Aquest és l’objectiu i el camí que hem de recórrer”. Hereu
també va indicar que Barcelona vol reviure, 30 anys més
tard, el somni olímpic i que la ciutat està preparada i té
experiència per aconseguir-ho.
El procés cap a Barcelona Pirineu 2022, “un projecte de
Barcelona per a Catalunya, que es vincula plenament al

paper d’aquestes a Europa i al món” va començar amb un
complet informe al Consell Plenari Municipal (vegeu el
requadre adjunt).
Segons la proposta, els Jocs es durien a terme a la ciutat (on,
segons sembla, se celebrarien les cerimònies d’inauguració i
clausura i les proves indoor de patinatge, hoquei gel i cúrling) i també a diferents punts del Pirineu, on tindria lloc el
gruix de les competicions. Les estacions d’esquí de la Cerdanya (la Molina i Masella), per exemple, hi tindrien un gran
protagonisme. Així, es preveuen poques obres a la Ciutat
Comtal, mentre que el gruix de les inversions en infraestructures es duria a terme a les comarques pirinenques.
A favor de l’opció Barcelona juga el fet de ser una gran ciutat, amb molta població i ben comunicada per acollir els
esports de gel i les cerimònies, mentre que els esports de neu
es disputarien en serralades situades a tan sols una o dues
hores en cotxe. De fet, les últimes edicions dels jocs d'hivern,
des de Nagano 1998 fins a la d’enguany, a Vancouver
(Canadà), passant per Salt Lake 2002 i Torí 2006, han seguit
aquest model, que també es donarà a Sochi 2014.
En qualsevol cas, caldrà superar, en el camí cap al 2022, la
resta de ciutats candidates: Munic (que, com Barcelona, opta
a ser la primera ciutat a organitzar els dos tipus de jocs
olímpics), la conjunta entre les ciutats aragoneses de Jaca,
Saragossa i Osca, Nova Zelanda o Roma. n
* Els jocs olímpics d’hivern duren uns 15 dies i compten amb la participació d’uns 2.500 esportistes provinents d’uns 80 països, que
competiran en 15 disciplines.

L’INFORME BARCELONA PIRINEU 2022. JOCS OLÍMPICS I PARALÍMPICS
L'informe, elaborat per l’Institut Barcelona Esports i presentat en la sessió plenària del Consell Municipal del 5 de febrer, va donar el
tret de sortida als debats dels grups municipals. El document, que parla del binomi Barcelona-esport, manifesta la voluntat de la ciutat de plantejar aquest projecte col·lectiu com una formulació conjunta de tots els agents del territori. També defineix els requeriments
tècnics del COI i valora les infraestructures de què es disposa, i en destaca alguns dels punts forts: la nova terminal T1 de l’aeroport, el
recinte de la Fira de Barcelona, l’Anella Olímpica, la capacitat hotelera de Barcelona (més de 35.000 habitacions el 2010), les 22 estacions d’esquí del Pirineu català i la capacitat hotelera de muntanya.
L’informe inclou un calendari i full de ruta on es planifiquen els passos que cal seguir: pel que fa
al projecte de la candidatura olímpica, Enric Truñó va ser nomenat a finals de març comissionat de
la Candidatura Barcelona Pirineu 2022. Truñó s'ha d’encarregar de l'impuls polític de la candidatura, així com de la supervisió de l'Oficina Tècnica, de la qual ara haurà de proposar l'estructura i el
nom del director. L’Oficina és l’òrgan executiu encarregat de desenvolupar el projecte, sota la supervisió de la Comissió de Seguiment, on seran representats tots els grups municipals, a més de les institucions que donin suport al projecte. L’Oficina Tècnica i la Comissió de Seguiment formaran la
Comissió de Coordinació Municipal Barcelona Pirineu 2022, presidida pel primer tinent d’alcalde.
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