
 
 

 

 

Pallars, 12 de maig del 2022 

 
Per un impuls al Pirineu  diem, SÍ 
Necessitem els jocs olímpics d’hivern, una excel·lent 
oportunitat pel Pirineu 

 

 

Entitats participants

 

: 

• Associació Catalana d’Estacions d’Esquí i Activitats de Muntanya  
• Cambra de Comerç de Lleida 
• Cambra de Comerç de Girona 
• Pimec Lleida 
• Coell 
• Empresariat de la Cerdanya 
• Hostaleria de Lleida 
• Associació de Càmpings de Lleida 
• Gremi Hostaleria de la Val d’Aran 
• Associació hostaleria de l’Alt Urgell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

L’objectiu d’aquesta plataforma és fer una defensa de la 
possible organització d’uns JJOO i JJPP al Pirineu amb 
condicions de sostenibilitat social, econòmica i mediambiental. 

 

Van avançant els dies, i no es concreta una proposta per part del COE 
dels Jocs d’hivern pel 2030. La política no ajuda, sols es sent les veus 
del no, el que fa augmentar l’escepticisme al projecte. Necessitem la 
decisió dels governs de Catalunya i d’Espanya. 

A manca de saber el detall de les infraestructures, que no és menor, i 
el projecte en si, les potencialitats i oportunitats que genera són molt 
importants: 

El principal actiu potencial, la visibilitat global del nostre entorn. 
La visibilitat aporta un retorn amb visites posteriors a l’organització 
dels jocs. El que significa alhora possibilitats d’allargar la temporada 
turística, millorar les condicions de contractació laboral i reforçar tot 
el teixit de serveis a l’entorn del turisme. 

A més, el retorn no sols es fa en temporada d’hivern. Permet reforçar 
l’estiu i els períodes entre temporada, per això pot contribuir de 
forma decidida a reduir la temporalitat. 

Ens reforça com a destinació esportiva. Un segell sòlid en un moment 
a l’alça de l’activitat esportiva, atrau a organitzadors de proves 
esportives de tots els àmbits, no sols de neu. 

Afavoreix, com ja hem pogut experimentar, que joves de les 
nostres contrades puguin esdevenir esportistes d’elit, fita 
sempre difícil d’assolir. En coherència amb els estudis d’INEF de 
muntanya que tenim a la Seu d’Urgell. 

Pensem que la seva organització ha de provocar una aureola de 
dinamisme post jocs que pot comportar un abans i un desprès en 
relació a la possibilitats dels pirinencs. I no sols en el terreny turístic, 
sinó en la resta de sectors econòmics i a la societat pirinenca amb 
general.  

 

 

 

 

  



 
 

Tenim diferents eixos en els quals veiem fortes possibilitats si 
es treballen correctament: 

Sostenibilitat turística  

Som conscients que la massificació turística no és sostenible. Per 
evitar la massificació s’ha de fer gestió turística, que fins ara no s’ha 
fet.  Ara s’està començant en alguns indrets.  S’ha de procurar 
turisme de qualitat, gestionar destins, i fer una política turística 
d’acord a uns objectius de sostenibilitat, coordinada per les diferents 
administracions competents i les empreses. 

 

Afectació a l’ habitatge 

Som conscients i patidors del problema de manca d’habitatge, 
especialment en entorns turístics més consolidats. Segurament un 
dels detonants de la turismefobia al nostre entorn.  La nostra 
proposta és la de gestionar turísticament i urbanísticament per 
atenuar l’impacte turístic sobre el mercat immobiliari, i així ampliar 
les possibilitats d’habitatge per residents i treballadors. Fins ara no 
s’ha fet una política proteccionista de l’habitatge.  També dir que el 
problema de l’habitatge no és exclusiu de les nostres zones, però està 
clar que s’agreuja. 

Tots tenim dret a gaudir d’un habitatge digne i adequat. Els poders 
públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes 
pertinents per fer efectiu aquest dret, regulant l’ús del sol d’acord 
amb l’interès general per impedir l’especulació. La comunitat 
participarà en les plusvàlues que generi l’acció urbanística dels ens 
públics.  

 

Canvi climàtic 

Som conscients que el planeta s’està escalfant i que aquesta situació 
provoca canvis molt importants al nostre entorn. Som defensors 
d’introduir canvis importants als nostres hàbits, per això volem 
impulsar a les nostres empreses la consecució dels objectius de 
desenvolupament sostenible, 2030. 

Els jocs poden ser una oportunitat per cercar altres usos al Pirineu. 

L’amenaça del canvi climàtic per la celebració dels jocs, si s’acaba 
concretant, pot ser inclús un element que ajudi més a la 
sensibilització general . 

 



 
 

Model econòmic del Pirineu 

Quin ha de ser el model econòmic del Pirineu?  El Pirineu és un entorn 
singular, i com a tal ha de tenir unes polítiques que facilitin la 
implantació d’activitat econòmica, que és la via més racional per 
fitxar persones al territori. El millor model és la diversificació 
econòmica, per múltiples motius. Però, de moment sols veiem que 
funciona el Turisme.  No ens vulguem carregar l’únic que funciona 
sense subvenció, i busquem alternatives de valor afegit sòlides. 

Els poders públics atendran a la modernització i desenvolupament de 
tots els sector econòmics i, en particular, de l’agricultura, de la 
ramaderia, de la pesca i de l’artesania, a la fi d’equiparar el nivell de 
vida.  Es dispensarà un tractament especial a les zones de muntanya. 

 

Inversions amb infraestructures 

Les xarxes d’energia, aigua, transport, comunicacions digitals i gestió 
de residus són ingredients essencials per a l’èxit de qualsevol 
economia competitiva moderna. No és cap novetat i, està contrastat 
per nombrosos articles acadèmics, que les inversions en 
infraestructures produeixen beneficis econòmics a llarg termini. 
Impacten en el creixement econòmic, la productivitat i el valor del 
sòl, entre d’altres, tot produint impactes positius a la resta d’activitats 
econòmiques del territori.    

El nostre territori ha estat sistemàticament desatès als pressupostos 
anuals, tant de la Generalitat de Catalunya com de l’Estat Espanyol.    
Sols cal veure l’índex d’inversions aprovat i especialment el realment 
executat, en els últims 10 anys. 

El resultat és clar, no tenim ni un dibuix d’un accés ràpid al nostre 
tram de Pirineu, quan en altres trams del mateix Pirineu, ja està 
resolt o està millor resolt.  No cal parlar d’altres zones de muntanya 
d’Europa. 

Tant si es fan les olimpíades com si no es fan, si volem ser justos 
amb el nostre tram de Pirineu, necessitem inversions que afavoreixin 
la fixació de persones. 
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