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DECLARACIÓ DE SUPORT A LA CANDIDATURA PER ALS JOCS OLÍMPICS I PARALÍMPICS 
D’HIVERN BARCELONA-SARAGOSSA-PIRINEUS 2030 

El Govern Alternatiu de Catalunya expressa el seu ple suport a la candidatura dels Jocs Olímpics 
i Paralímpics d’Hivern Barcelona-Saragossa-Pirineus per a l’any 2030.  

Un projecte comú, que ha de ser necessàriament compartit per Catalunya i l’Aragó, amb els 
Pirineus com a protagonistes, i que ha d’esdevenir una oportunitat històrica de progrés pel 
conjunt dels Pirineus, per Saragossa i Barcelona, i per Espanya.  

Cal recordar que es tracta d’una iniciativa que neix de la proposta de l’alcalde de Barcelona, 
Jordi Hereu, el 2010, i que només s’assolirà amb èxit si partim de l’entesa i el consens del màxim 
d’institucions i territoris. La ciutat de Barcelona és un gran referent del moviment olímpic, per 
la preparació, planificació i organització dels Jocs Olímpics de 1992 amb totes les institucions 
implicades actuant coordinament i amb lleialtat institucional, i hem d’aprofitar al màxim aquest 
prestigi per construir una candidatura guanyadora amb el suport de tothom. 

Uns Jocs d’Hivern que han de ser una oportunitat per potenciar el territori i el sector de la neu, 
per posar al dia les infraestructures i promocionar els Pirineus català i aragonès a nivell 
internacional. Una aposta esportiva que tindrà com a un dels objectius la promoció dels esports 
singulars, com a segell distintiu dels Pirineus, i que pot esdevenir un punt d’inflexió en la lluita 
contra el despoblament als municipis d’alta muntanya i per rellançar aquest territori econòmica 
i socialment. 

Una candidatura que haurà d’estar basada en criteris de sostenibilitat mediambiental, 
aprofitament de les infraestructures esportives existents i participació activa dels Pirineus de 
Catalunya i l’Aragó, amb Barcelona i Saragossa com a capitals olímpiques, d’acord amb els nous 
criteris del COI per elaborar candidatura segons l’Agenda 2020 i el seu llegat material i 
immaterial. El consens social i territorial ens ha de permetre també desenvolupar els 
compromisos de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. 

En definitiva, aquests Jocs són una oportunitat històrica per definir un projecte de 
desenvolupament econòmic i social pel Pirineu i també una palanca per millorar l’equilibri i la 
cohesió territorial de les comarques d’alta muntanya i la resta del país. Així mateix, servirà per 
millorar les infraestructures i els serveis públics i per generar ocupació i dinamisme econòmic. 
Una oportunitat il·lusionant que requereix un lideratge públic fort i un gran consens de país i 
que no podem deixar passar. 

Barcelona, 17 de setembre de 2021 


