
Entrevista

Òscar Grau, nomenat director de

l’Oficina Tècnica l’abril de l’any

passat, va ser jugador professional

d’handbol i la seva passió sempre

han estat els esports d’hivern

36 37

tistes, ex-esportistes, els clubs... I també les infraes-

tructures. De fet, quan sortim al carrer tothom ens

demana on col·locarem la vila olímpica, la prova de

descens, l’hoquei... El mes de juliol presentarem una

primera aproximació de les possibles ubicacions de les

seus.

Com preveu l’elaboració del projecte tècnic d’on sor-
tiran les seus olímpiques?
Primer de tot, la comissió directiva és el màxim òrgan

de direcció del projecte, de fet és el que va a aprovar el

pla director, el que validarà la primera proposta del

projecte tècnic... Aleshores aquí si que hi ha un ventall

d’institucions més representatives que hi participen, és

a dir, l’ajuntament de Barcelona, la Generalitat,

Diputacions, els municipis del Pirineu... També hi ha

una part molt important, i és que hem anat incorporant

gent de l’esport, com la FCEH, que és el primer interlo-

cutor, i la UFEC com a representant del món esportiu

general. També hem estat en contacte amb el món

empresarial.

Aquesta va ser la constitució inicial, i passats uns

mesos vam valorar que era important que s’incorporés

més gent de l’esport. Per això, a l’última reunió va

assistir-hi Javier Nolla com a representant de l’ACEM.

També s’han incorporat al projecte ex-olímpics com

Jordi Ribó, quatre vegades olímpic, Sylvana Mestre,

membre del Comitè Internacional Paralímpic, Leandre

Negre, president de la Federació Internacional

d’Hoquei, així com Joan Garrigós, com a president de la

Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada.

A un nivell laboral ha entrat a treballar amb nosaltres

directament Mònica Bosch, dues vegades olímpica en

esquí alpí i experta en organització d’esdeveniments

esportius.

Quina és la vostra relació com a oficina tècnica amb el
territori?
És molt intensa i ja hem visitat totes les comarques dels

Pirineus. Hi ha un consell territorial format bàsicament

per tots els Municipis, Consells Comarcals implicats o

que tenen estació d’esquí. Són aproximadament 25 per-

sones entre ells els alcaldes d’Alp, Puigcerdà, La Seu

d’Urgell, Bagà, Berga, és a dir, tot el radi d’actuació del

Pirineu, fins per exemple la Vall d’Aran. Hem d’implicar

a tothom i fer-los partíceps. 

Hi ha pressió per alguna part del territori per aconse-
guir ser Seu? 
En absolut. Tothom ho veu com una gran oportunitat

per al Pirineu. De fet, tot el territori ha vist que el pro-

jecte és més ampli i va més enllà que la decisió d’on

seran les seus físicament.

Des del punt de vista esportiu, què ha aportat fins ara
la FCEH al treball de l'Oficina Tècnica?
Primer de tot, està en els òrgans de govern i és qui

coneix el territori, les estacions... per això és bàsica des

del primer dia. Tan el Ramon Carreras com membres

de la junta directiva estan col·laborant activament. La

FCEH ens informa de les homologacions FIS actives i

les que es poden fer en un futur proper, també de les

reglamentacions FIS en diferents aspectes i a més

nosaltres tenim els requeriments del COI.

A Catalunya l'esport d'hivern de base funciona,
només cal veure la quantitat de clubs i el calendari de
competicions de la FCEH, no obstant a l'alt nivell
encara no estem davant de tot ¿Què pot fer l'Oficina
Tècnica per a esperonar la inversió en l'esport d'hi-
vern d'elit espanyol?
El primer objectiu serà promocionar l’esport a tots els

nivells i farem tot el possible perquè els ciutadans prac-

tiquin esports d’hivern. Una de les nostres tasques és

ajudar perquè les institucions com el Consell Català de

l’Esport el Consejo Superior de Deportes vegin aquesta

necessitat. La FCEH té 10.000 federats i l’objectiu és

que vagin en augment. A l’elit, fins ara els resultats,

hem de ser realistes, són baixos... no tenim cap meda-

llista olímpic català. En un horitzó de 5 – 7 anys hem de

millor la nostra qualitat competitiva. En tercer lloc

volem fomentar les instal·lacions esportives. Hem de

millorar-les. Un primer pas important és que el Consell

Català de l’Esport ha donat dues subvencions a la

FCEH. Una per la construcció d’un estadi d’esquí de

fons i l’altra per la construcció d’un palau de gel. 

Toti Rosselló

Photoset.es / Fotoneu

Amb tot el que han sentit i vist i amb les exigències que

els estableixen des del COE i el CIO hauran de propo-

sar les seus dels diferents esports. Grau té clar que

s’haurà de fer una tria però que l’objectiu del projecte

és el territori i que aquest projecte ha de beneficiar a

tot el Pirineu i, per extensió a Catalunya.

Quines són les principals tasques de l'oficina tècni-
ca? Després d’un any treballant el pla director ja ha
estat presentat i aprovat per la Comissió Directiva de
la candidatura. Quines són les properes passes ara?
El Pla Director es va aprovar el 14 d’octubre i allà es

van establir les pautes de d’organització de la oficina

tècnica i es van marcar els objectius. Un d’ells era

l’elaboració del pressupost del pla director i ara estem

a fons amb preparació del projecte tècnic. El presen-

tarem el juliol i bàsicament contempla la proposta de

seus i de viles, i criteris de sostenibilitat, transport,

allotjament, telecomunicacions i paralímpics. Així

mateix, presentarà el que seria el concepte dels Jocs

en sí i buscar el trets diferencials respecte altres can-

didatures que s’han presentat fins ara i respecte la

competència.

I aquests fets diferencials, ens en pots avançar
algun?
Doncs... no. Ara l’equip que forma l’oficina esta treba-

llant en posar-se en contacte i escoltar als stakehol-

ders. Ens hem estat reunint amb grups d’interès,

grups d’opinió, representants del territori, professio-

nals amb molt de coneixement dels esports d’hivern.

Per exemple, hem fet ja vàries reunions amb la FCEH

i amb esportistes de diferents disciplines, justament

perquè tothom pugui aportar la seva i intentar buscar

el millor possible per diferenciar-nos. Barcelona s’ha

caracteritzat per un tret d’innovació, i això és el que

hem de plasmar. 

Per tant, s’està investigant la manera de trobar que
sigui una innovació factible, creïble i que funcioni, és
a dir, buscar el fet diferencial que decanti la balança
no? 
Correcte, lògicament això és a nivell conceptual i són

els requeriments que demana el COE i el COI, és a dir,

farem una primera aproximació d’on van les competi-

cions, els entrenaments i les infraestructures de

suport.

El pla director contempla 6 àrees d'actuació:
esports, infraestructures, operacions, sostenibilitat,
tècnica i promoció. En aquesta primera fase, quines
són les més importants i per què?
Hem de treballar molt en equip i sobretot ens hem de

coordinar per aconseguir el mateix objectiu: guanyar.

Però, si hem de prioritzar, jo diria que la part més

important és l’esportiva perquè és l’essència de

l’esdeveniment recolzat amb la Federació, els espor-

Al llarg d’aquest hivern se l’ha vist, juntament amb el
seu equip, en moltes de les curses dels esports
d’hivern que s’han fet a Catalunya, on han destacat
els Mundials d’Snowboard de La Molina i també les
Copes del Món de Telemark de Gran Pallars Espot.
Però a més, els responsables de l’Oficina Tècnica han
recorregut totes les comarques del Pirineu Català
per tal d’escoltar molt, una virtut que no s’aplica
massa avui en dia.

Òscar Grau
Director Oficina Tècnica candidatura JJ.OO. Barcelona-Pirineu 2022

“Tot el Pirineu català es beneficiarà del projecte olímpic”

“De les sis àrees que conformen
el Pla Director la més

important és l'esportiva ja que
és l'essència dels JJOO”

Grau esquiant a la pista de

Comella de La Molina on es va

fer el gegant de Copa del Món

d’Esquí Alpí Femení l’any 2008



Des d'un nivell tècnic, quines són les avantatges de la
candidatura Barcelona Pirineu 2022 respecte a les
de Saragossa? Quins són els punts forts dels arago-
nesos?
Penso que tenim un equip molt potent i gent molt pre-

parada. És un equip amb experiència olímpica

d’esports d’hivern, amb un comissionat d’alcaldia amb

experiència en diversos jocs olímpics. La implicació de

totes les institucions penso que també és bàsic i és un

punt fort. No hem d’oblidar la imatge de marca que té

Barcelona i el Pirineu. Hi ha un reconeixement a nivell

internacional des dels jocs olímpics que es van cele-

brar el 92 i de la capacitat organitzativa dels esports

d’hivern com s’ha demostrat fins ara. Recordem que a

Barcelona s’organitzarà el campionat del món de

natació, també serà seu del campionat del món

d’handbol i de bàsquet i el passat estiu va ser seu del

campionat d'Europa d’Atletisme. Per tot això penso

que Barcelona és capdavantera en organització

d’esdeveniments esportius de primer nivell.

Pot ser una avantatge davant el COE que a Catalunya
s'hagin fet ja Copes del món alpí, snowboard, tele-
mark, discapacitats i uns Mundials d'snowboard
excel·lents?
Hi ha moltes variables. El nostre objectiu és fer el

millor projecte possible. A més de totes les competi-

cions de nivell que es puguin organitzar. A nivell orga-

nitzatiu estem un pas per endavant. Un dels objectius

és veure calendaris i analitzar quins possibles esdeve-

niments d’aquí al 2013 - 2015 poden venir a Catalunya.

Realment estem davant d’una ciutat amb les seves

oportunitats que s’han presentat sis vegades i mai han

passat el primer tall, però que també tenen unes mun-

tanyes de qualitat, de nivell, amb tradició...

Enric Truñó va comentar que en aquest projecte és
bàsic motivar el ciutadà i que sentin propers aquests
JJOO, com es farà això?
La percepció positiva dels ciutadans respecte aquest

projecte està pujant, tal com han indicat els darrers

sondejos A més, tota la fase de promoció i la campanya

de motivació arribarà més endavant, a partir de l’apro-

vació del projecte tècnic. 

El 2018 les candidatures són Munic, Pyeong Chang i
Annecy... què és millor per Barcelona-Pirineu, que
surti una europea o la coreana? I quines ciutats es
postules com a competència si passa el tall COE?
Jo sempre he dit que hi ha uns acords tàcits amb el COI

de rotació. Pensant amb la candidatura de Barcelona

2022, el més positiu seria que Pyeong Chang fos nomi-

nada. Jo he estudiat a fons les candidatures de Munic i

Annecy, perquè la de Pyeong Chang hi ha molt poca

informació, i estem parlant de candidatures de pes,

potents i amb nivell esportiu.

Segons el teu parer, quin seria el llegat d'aquests
JJOO? 
D’entrada el llegat esportiu, m’agradaria tenir meda-

llistes en totes les disciplines. A Catalunya hi ha una

tradició d’esquí de més de 100 anys, i des de l’Oficina

Tècnica un dels objectius que ens marquem és obrir

aquest ventall a totes les disciplines. El segon llegat

seria a nivell d’instal·lacions, m’agradaria tenir-ne més

de totes les disciplines. Un dels reptes és també millo-

rar el transport ferroviari i les carreteres.

Quina és la teva vinculació amb els esports d’hivern?
Practicant. De petit ja anava a esquiar amb els meus

pares. Vaig estar una etapa de jugador professional

d’handbol que ens ho tenien prohibit. Des del 95 que he

estat cada cap de setmana a la Cerdanya, esquiant,

amb els fills, la meva dona... Per la família i per a mi

anar a la muntanya és el nostre oci. Em sento afortunat

de poder combinar la feina de direcció de la Oficina

Tècnica i l’esport, que ha estat i és la meva vida. �
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“El mes de juliol presentarem una
primera aproximació de les possibles

ubicacions de les seus olímpiques”

“El llegat esportiu és el que espero
que ens deixin aquests JJOO si es

materialitzen: que els catalans pugin
fer medalla en tots els esports”

Entrevista: Òscar Grau

Grau i Montse Coronas,

cap comercial de La Molina,

observant la zona de Fontcanaleta

i Estadi, on el mes de gener es

va dur a terme el primer

slopestyle mudialista

Grau va estudiar empresarials i és MBA

per Esade i a més ha estat gerent de les

federacions catalanes d’handbol i de vela


