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Eren les 8:30 del matí quan a l'encara tranquila redacció
d'Esports d'Hivern va sonar insistentment el telèfon. No vaig
poder evitar agafar-ho. Era el president de la FCEH que volia
donar-me una primícia: "Estic fora de Barcelona i has d'anar al
Museu Olímpic de Montjuïc, que l'alcalde Hereu té una notícia
bomba: 'Barcelona es postula com a candidata als Jocs
Olímpics d'Hivern de 2022'". Vaig anar corrent a la roda de
premsa i així era: Barcelona, juntament amb el Pirineu català,
vol anar a totes i reviure de nou el somni olímpic organitzant
els Jocs Olímpics i Paralímpics d'Hivern de l'any 2022.

Entre la sorpresa i

la il·lusió
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Conegut el projecte, han sorgit força polèmiques. Des

de les tècniques –que discuteixen la viabilitat–, passant

per les polítiques –que qualifiquen la idea com a opor-

tunista–, o les economico-socials –que creuen que ara

no és el millor moment– fins les ecològiques –que

creuen que es pot destrossar el Pirineu–. Però l'alcal-

de de Barcelona, Jordi Hereu, sembla que va obrir una

porta a l'esperança i s'ha arribat a un consens.

Ara, passada la sorpresa, s'ha d'enfocar amb il·lusió: ja

que com a afeccionats, se'ns obre una panoràmica

engrescadora. A partir de la propera temporada, tin-

drem Setmana Blanca a les escoles i a l'horitzó uns

possibles Jocs Olímpics, dues iniciatives que només

poden fer bé al nostre esport.

Però abans que tot evolucioni, què pot significar tot això

pel nostre país? Repassant tot per sobre el primer

informe que es va fer en el Consell Plenari de

l’Ajuntament de Barcelona del passat 5 de febrer,

podem veure perquè, quan i com podem tenir uns Jocs

Olímpics d'Hivern a Casa Nostra.

En els propers mesos, anirem veient com evoluciona

tot i si realment el somni es converteix en realitat.

La idea bàsica

Els Jocs del 2022 poden contribuir de manera decisiva

al desenvolupament d’una part important del territori

català, i molt especialment del Pirineu. És en aquest

sentit que s’interpreten les nombroses mostres

d’adhesió que la proposta ja ha rebut des de tots els

sector socials, polítics i institucionals del Pirineu,

sense distinció de color polític.

La candidatura Barcelona Pirineu 2022 és un projecte

de Barcelona per a Catalunya. Un projecte d’una ciutat

capital de la Mediterrània i que té un lligam llarg i fruc-

tífer amb les seves muntanyes. Un projecte que es vin-

cula plenament al paper de Barcelona i Catalunya a

Europa. Un projecte de Catalunya, amb la seva capital

al capdavant, al món.

Amb aquest nou horitzó neix una nova aspiració olímpi-

ca. I és que els canvis de criteris en la definició dels

Jocs Olímpics d’Hivern, han obert la possibilitat que

ciutats com Barcelona puguin aspirar a acollir-los. La

recerca de plataformes urbanes de primer nivell com a

seu dels Jocs d’Hivern és una aposta clara del Comitè

Internacional Olímpic, per cercar una nova dimensió

per als jocs d’hivern. Torí al 2006, Vancouver enguany i

Sochi al 2014 són exemples d’aquest canvi de criteri. La

combinació de gran ciutat i muntanya propera és una

nova fórmula que dóna llum verda a que Barcelona

pugui convertir-se al 2022 en la primera ciutat en orga-

nitzar un Jocs d’estiu i uns d’hivern.

El projecte Barcelona Pirineu 2022 haurà de construir-

se doncs, en base a dues potes: Barcelona com a Seu

principal en la qual tindran lloc les cerimònies d’inau-

guració i cloenda i les proves indoor, i un segon àmbit

situat als Pirineus on es desenvoluparien les proves de

muntanya.

Els esports i les modalitats

Les proves del programa olímpic d'hivern compten a dia

d'avui amb els següents esports i modalitats:

ESPORT* Proves

Modalitat (Homes = h / Dones = d / Mixtes = m)

BIATLÓ (10) 10 km Sprint (h) / 7’5 km Sprint (d)

20 km (h) / 15 km (d) individual

4 x 7’5 (h) / 4 x 6 (d) relleus

12’5 km (h) / 10 km (d) persecució

15 km (h) / 12’5 km (d) sortida en massa

BOBSLEIGH

Bobsleigh (3) Dobles (h/d)

Quartet (h)

Skeleton (2) Skeleton (h/d)

CÚRLING (2) Torneig 12 equips (h/d)

ESQUÍ

Combinat Nòrdic (3) Individual (h)

Equip (h)

Sprint (h)

Esquí Alpí (10) Descens (h/d)

Slalom (h/d)

Slalom Gegant (h/d)

Super Gegant (h/d)

Super Combinada (h/d)

Esquí de fons (12) 15 km (h) / 7’5 km (d) persecució

15 km (h) / 10 km (d) lliures

50 km (h) / 30 km (d) sortida en massa

Sprint (h) / Curts (d) Relleus lliures

4 x 10 km (h) / 4 x 5 km (d) Relleus

Sprint Cross Country (h/d)

Esquí acrobàtic (6) Moguls (h/d)

Aerials (h/d)

Ski Cross (h/d)

Salts d’esquí (3) Individual normal (h)

Individual llarg (h)

Equip llarg (h)

Snowboard (6) Slalom Gegant Paral·lel (h/d)

Halfpipe (h/d)

HOQUEI GEL (2) Torneig 12 equips (h/d)

LUGE (3) Individual (h/d) / Doble (m)

PATINATGE

Artístic (3) Individual (h/d) / Parelles (m)

Velocitat (12) 500 m (h/d)

1.000 m (h/d)

1.500 m (h/d)

5.000 m (h) / 3.000 m (d)

10.000 m (h) / 5.000 m (d)

Persecució equips (h/d)

Veloc. pista curta (8) 500 m (h/d)

1.000 m (h/d)

1.500 m (h/d)

5.000 m (h) / 3.000 m (d) relleus

* Majúscula negra = esport / mínuscula vermella = modalitat

(entre parèntesi, nombre de proves de l’esport o modalitat)

Barcelona i l’esport formen un binomi

d’una llarga tradició

Fins fa pocs el CIO havia designat

seu dels JJ.OO. localitats de

muntanya de mida petita. 

Aquesta lògica ha canviat radicalment



Aquests van ser els números dels Jocs de Torí 2006:

Comitès Olímpics Nacionals representats 77

Atletes 2.508

Dones 960

Homes 1.548

Oficials 2.704

Oficials i delegats tècnics -

Esports 7

Disciplines 15

Proves 84

Sessions -

Seus de competició 13

Seus d’entrenament 2

Altres seus 6

Personal

Família olímpica 5.300

Staff 2.700

Voluntaris 18.000

Media 12.000

Premsa escrita i fotògrafs 2.800

Ràdio i televisió 7.200

OBO (Organisme RTV Olímpica) 2.000

Acreditats 85.540

Portadors de la flama 10.015

Número d’entrades JJ.OO. 896.481

Número d’entrades ciutat 526.611

No. entrades muntanya 328.220

Nº visites Internet durant JJ.OO. 30.537.549

Plaça de les medalles 1.000 seients

8.000 espectadors de peu

Televisió

Audiència global potencial 2.100 mill. espectad.

Hores globals de visió 10.600 mill

Països i territoris TV 160

Total hores per espectador 3 hores 30 minuts

Total hores/espectador en país amfitrió -

Cobertura total (suma de totes les TV) 16.311 hores

Cobertura total en “prime time” -

IBC 33.800 m2

MPC 25.000 m2

MMC (IBC & MPC) 4.600 m2

Unitats mòbils + 30

Remolcs de difusió multilateral -

Càmeres + 400

Dispositius de vídeo + 150

Posicions de comentaristes + 700

Seients d’observadors -

Allotjament

Total 16.000

Viles olímpiques 3

750

1.850

I aquests els dels Jocs Paralímpics de Torí 2006:

Dies de competició 10

Esports 4

Disciplines 5

Proves 28

Medalles 174

CPN 39

Família Paralímpica 1.534

Atletes i guies 477

Oficials 611

Oficials tècnics -

Premsa i agències 711

Ràdio i televisió 341

TV amb drets -

Cerimònia Inauguració 25.628 Entrades

Cerimònia Cloenda + de 30.000 espect.

Voluntaris 2.295

Staff -

Període paralímpic -

Vila paralímpica 1

Hab. cadires de rodes -

Número d’entrades JJ.PP. 162.116

Número d’entrades ciutat 106.202

Número d’entrades muntanya 55.914

Magnituds dels Jocs

Els Jocs Olímpics d'Hivern van néixer el 1924 com la Setmana Internacional d'Esports d'Hivern, realitzats pels Jocs

Olímpics de París 1924 en la ciutat francesa de Chamonix. Posteriorment, el Comitè Olímpic Internacional els

reconeixeria com els Primers Jocs Olímpics. Els Jocs d'Hivern es van realitzar, des de llavors fins ara, cada quatre

anys en conjunt amb els Jocs Olímpics d'estiu, fins als Jocs Olímpics d’Albertville 1992.

El Comitè Olímpic Internacional va decidir, el 1986, realitzar els Jocs d'Hivern els anys parells que no hi haguessin

Jocs d'Estiu, fet que va començar amb els Jocs Olímpics de Lillehammer 1994. Els darrers Jocs Olímpics d'Hivern

es van realitzar a Torí, Itàlia, el febrer de 2006. La ciutat canadenca de Vancouver serà l'amfitriona dels Jocs l'any

2010, a partir del 12 fins el 28 de febrer d’aquest any.

Barcelona Pirineu 2022

22

metropolitana) i es consolida clarament una aposta per

grans ciutats que exerceixen de capital olímpica.

Torí 2006

La ciutat i la seva conurbació concentra les cerimònies

inaugurals i de cloenda a l’Estadio Comunale, els

esports indoor, tots ells relacionats amb el gel, pati-

natge artístic, velocitat, curling i hockey gel, així com

l’allotjament i els centres principals per als mitjans de

comunicació.

Els esports de muntanya, l’esquí amb totes les seves

modalitats (alpí, nòrdic, combinat nòrdic, salt, freesty-

le i snowboard), el biatló, el bobsleigh/skeleton i la luge

es van ubicar a les estacions d’esquí als Alps a 80 kms.

(Cesana-San Sicario-Fraiteve), 90 kms.

(Bardonecchia) i a 100 kms. (Sestriere) amb uns temps

de trajecte entre una hora i mitja i dues hores.

Vancouver 2010

Pel que fa a Vancouver 2010 (590.000 habitants i 2,2

milions d’habitants a l’àrea metropolitana), seguint el

model de Salt Lake i Torí, la pròpia ciutat acollirà les

cerimònies d’inauguració i cloenda al British Columbia

Stadium amb capacitat per 55.000 espectadors, així

com els esports i modalitats de gel en quatre recintes

de gel (curling, hockey, patinatge artístic i patinatge de

velocitat) a la ciutat de Vancouver.

El snowboard es celebrarà a Cypress Mountain a 20

kms. (37 minuts de trajecte) i Whistler serà la seu de

l’esquí alpí, la biatló i el bobsleigh a 120 kms. (dues

hores de trajecte) de Vancouver.

Tanmateix, el Centre Principal per als Mitjans de

Comunicació s’ubica a la ciutat de Vancouver.

Sochi 2014

Sochi és una ciutat de 350.000 habitants a la costa del

mar Negre. L’esquema de Sochi 2014 és el mateix, és a

dir, a la ciutat/balneari s’ubiquen els esports de gel i

indoor, i a una distància de 60 kms i a una hora de tra-

jecte els esports de muntanya, a Krasnaya Polyana,

propera a les muntanyes del Caucas.

Elaboració de la visió

Caldrà consensuar i elaborar la visió de la ciutat amfi-

triona i les estratègies de desenvolupament de la regió

que l’envolta amb les prioritats del Pla Estratègic del

Pirineu, definint els eixos de desenvolupament a mitjà i

llarg termini.

Això ens ha de permetre elaborar la visió per als Jocs

Olímpics d’Hivern, per tal de definir la ubicació de les

seus i donar respostes als reptes de la mobilitat regio-

nal, el transport i les infraestructures, tot tenint pre-

sent les oportunitats de llegat que els Jocs poden

comportar per la ciutat I la regió.

L’evolució dels Jocs d’Hivern

Una nova oportunitat: Salt Lake 2002, Torí 2006,

Vancouver 2010, Sochi 2014.

Fins fa pocs anys, el CIO havia designat seu dels JJOO

localitats de muntanya de mida petita i que localitzaven

en un radi relativament curt el conjunt dels escenaris

esportius. Aquesta lògica ha canviat radicalment

d’ençà la designació en primer lloc de Salt Lake (200.00

habitants i 2,2 milions a l’àrea metropolitana) i de Torí

(900.000 habitants i 2,2 milions d’habitants a l’àrea

Jordi Hereu: “Iniciem un llarg camí,

que ens situa els Jocs Olímpics de

2022 en el mig termini per l’agenda de

la nostra ciutat i del nostre país”



Calendari

Iniciem un llarg camí, que ens situa els Jocs Olímpics

de 2022 en el mig termini per l’agenda de la nostra ciu-

tat i del nostre país però que exigeix en el curt termini

donar passes decidides per posar les bases d’un gran

projecte per Barcelona i per Catalunya. Per això és

important tenir molt present el cicle olímpic, i que el

COE haurà de decidir primer entre Barcelona i Jaca:

Febrer 2010 Llançament de la idea – projecte

Març 2010 Posada en marxa de l’oficina tècnica

Llançament de propostes i seus, 

briefing d’informació necessària,

calendari i procés a seguir

Abril – Maig 2010 Completar l’estudi de viabilitat

Juny 2010 Recepció de propostes i seus

Juliol 2010 Pla General d’Ordenació – Pla Director

Organització de la candidatura

Missió - Visió – Master Plan de la 

Ciutat - Territori

Setembre 2010 Inici de l’estudio tècnic, experts, 

FFNN i FFII

Desembre 2010 Constitució del Comitè Organitzador

Juny 2011 Elaboració d’una primera proposta 

tècnicament viable i contrastada amb

les FFII

Estudis d’impacte econòmic, 

mediambiental i territorial

Setembre 2011 Validació – aprovació de la viabilitat: 

tècnica, estratègica i política

Gener 2012 Llançament de la candidatura

Inici de la implementació de 

l’estructura organitzativa

PROCÉS DE SELECCIÓ DEL COE

Juny 2012 Inici de la redacció del Qüestionari 

del COE

Octubre 2012 Entrega del Qüestionari del COE

Novembre 2012 Visita del COE a les ciutats-regions 

candidates

Des. 2012/Gen. 2013 Decisió del COE ASPIRANT

PROCÉS DE SELECCIÓ DEL CIO

Juny 2013 Carta del COE comunicant ciutat 

aspirant

Octubre 2013 Inici procés selecció CIO

Febrer 2014 Qüestionari del CIO

Juny 2014 Valoració del qüestionari del CIO

Febrer 2015 Lliurament dossier al CIO

Maig – Juny 2015 Visita de la Comissió d’Avaluació 

del CIO

Juny 2015 Presentació tècnica als membres 

del CIO, Lausanne

Setembre 2015 Informe de la Comissió d’Avaluació 

del CIO

Octubre 2015 Decisió de la Sessió del CIO

Els Jocs de 2018

Durant el juliol de 2011, el CIO decidirà entre Annecy

(França), Múnic (Alemanya) i Pyeongchang (Corea del

Sud) qui organitzarà els Jocs Olímpics d’Hivern de 2018.

En cas de que fos escollida la ciutat asiàtica, els Jocs del

2022, de ben segur tindrien moltes opcions per tornar a

Europa.

Instal·lacions

S’identifiquen tres tipus d’instal·lacions: de competició, d’entrenament i de suport o no competició, necessàries i

indispensables per a l’organització dels Jocs; Viles per als atletes, Viles per als mitjans de comunicació, Centre

d’acreditació, Centre principal de premsa, Centre internacional de radiotelevisió i l’Aeroport entre d’altres.

Instal·lacions de competició (Capacitats de les seus de competició):

Esport Seus Seients Espectadors de peu

Biatló 1 5 – 7.000 10 – 15.000

Bobsleigh / Skeleton 1 1.000 10.000 compartit amb Luge

Curling 1 3.000 10.000

Esquí Alpí 1 8.000 10.000

Esquí artístic 1 4.000 10.000

Esquí de fons 1 3.000 10.000

Hockey gel 2 10.000

6.000

Patinatge artístic / 

Patinatge pista curta 1 4.000 10.000

Luge 1 1.000 10.000 compartit amb

Bobsleigh / Skeleton

Patinatge de velocitat 1 6.000

Salt d’esquí 1 3.000

Snowboard 1 4.000 10.000

Instal·lacions d’entrenament

El nombre a utilitzar depèn en gran mesura de les

dimensions de les instal·lacions de competició i de la

possibilitat de disposar d'espais suficients a les matei-

xes instal·lacions de competició. En els últims Jocs ha

variat entre 2 i 4 instal·lacions, relacionades sempre

amb els esports de gel: patinatge artístic, patinatge de

velocitat en pista curta i hoquei gel.

Malgrat que el CIO no és partidària de recórrer per

necessitats de proximitat a estacions de països veïns,

com ara d’ Andorra o del Pirineu francès, aquestes

dues àrees podrien servir d’alternativa a la construcció

d’aquests tipus d’instal·lacions.

Infraestructura logística

Moltes de les necessitats per a uns Jocs Olímpics,

Barcelona, com a gran ciutat i amb el llegat dels seus

Jocs del 92, ja les té. Aeroports, hotels, palaus de con-

gressos i recintes per a activitats vàries...

A nivell hoteler, Barcelona disposa de 350 establiments

(amb unes 35.000 habitacions), xifra que de ben segur

s’ampliaria d’aquí al 2022.

Pel que fa a la capacitat hotelera de muntanya, avui

està xifrada en més de 417 establiments (amb 15.000

places), a les què es poden afegir 6.000 places de turis-

me rural, 30.000 places de càmping o els 814 aparta-

ments turístics.

El tema del transport és un dels més complexos. Per

tenir una idea, a Torí 2006 els serveis van ser de: 1.200

autobusos amb un promig de 5.550 serveis diaris; 2.700

cotxes; 930.000 espectadors transportats i 290.000

viatgers a les diferents línies de tren

Com a reflexió, l'aportació de Barcelona al model olím-

pic, obre noves possibilitats a ciutats i països que no

tenen una tradició en esports d'hivern.

En aquest context, la proposta de Barcelona hauria de

preveure dos escenaris: la ciutat per les cerimònies i

els esports indoor en tres o quatre escenaris de gel; i

les proves outdoor a la muntanya. La decisió de les

seus serà el resultat del procés tècnic amb experts, les

federacions catalanes, espanyoles i internacionals, per

ubicar els millors escenaris d’acord amb els requeri-

ments tècnics i amb el concepte del projecte a desen-

volupar a partir de les necessitats del territori. �

L’alcalde Hereu en una visita a 

Gran Pallars després de l’anunci de

la pre candidatura olímpica de Barcelona


