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Quina bona notícia per al Pirineu català: per fi algú se’n recorda d’ell. 

Sens dubte, la candidatura de Barcelona-Pirineus per a la celebració dels 

Jocs Olímpics d’Hivern del 2022 és una excel·lent notícia no només per 

al Pirineu, sinó també per a Barcelona, Catalunya i els esports d’hivern i 

de muntanya de tot Espanya.ç 

 

El simple fet de presentar la candidatura ja és una cosa excel·lent per a 

l’economia del Pirineu català: d’entrada, ens promociona i ens situa al 

mapa internacional del turisme d’hivern i de muntanya. A més a més, 

presentar-nos a la candidatura de Barcelona com a companys de viatge 

és la millor carta de presentació, tant per la seva experiència com a 

ciutat olímpica com per l’extraordinari profit turístic i econòmic que ha 

sabut treure dels Jocs Olímpics abans, durant i després de la seva 

celebració. I, per descomptat, per la difusió que ha tingut el nom de 

Barcelona a nivell mundial. Per tant, en l’àmbit turístic els beneficis que 

aquest esdeveniment poden reportar són extraordinaris, tant per a la 

capital catalana com, sobretot, per al Pirineu. 

 

Entenc que quan parlem de Pirineus estem parlant del Pirineu català i 

n’exceptuem Andorra, ja que a vegades a la resta de Catalunya es 

considera, sobretot en època hivernal, que Andorra és una comarca 

catalana més, quan no ho és: tots sabem que és un país, pel que convé i 



pel que no convé. Per desgràcia, el tracte que generalment s’ha donat, i 

es dóna, a Andorra als mitjans de comunicació de Catalunya amb relació 

a l’esquí i els esports d’hivern ha perjudicat i molt les estacions d’esquí 

de Catalunya i les comarques del Pirineu català, i ha beneficiat d’una 

manera descarada un altre país, que no contribueix en absolut als 

ingressos impositius de Catalunya ni d’Espanya.  

 

Per al Pirineu català, el nostre Pirineu, aquesta candidatura és una 

oportunitat que no es pot desaprofitar i en la qual tots els implicats 

tenim l’obligació de treballar amb totes les nostres energies perquè arribi 

a bon port. Poques vegades en la seva història, per no dir cap, el Pirineu 

català en el seu conjunt ha tingut una oportunitat d’aquestes 

característiques per mobilitzar la seva economia, i precisament per això 

aquest esdeveniment significarà un revulsiu impressionant per a les 

comarques pirinenques, que, tot sigui dit de passada, ens fa molta falta. 

 

Pel que fa a les infraestructures viàries que seran necessàries per 

celebrar aquest esdeveniment, moltes d’elles ja són imprescindibles per 

al present i el futur d’aquestes comarques, sobretot les del Pirineu de 

Lleida, que és el que, sense cap dubte, més carències té en aquest 

aspecte. Unes infraestructures reclamades reiteradament per les 

autoritats, els empresaris i, sobretot, els ciutadans del Pirineu. 

 

Lògicament, espero que la candidatura olímpica pugui ajudar a accelerar 

la construcció o adequació de les infraestructures de comunicacions 

prioritàries de les comarques pirinenques, ja que si aquestes no 

s’intercomuniquen urgentment i no s’escurça la durada del temps de 

viatge entre elles i amb les seves ciutats de referència, com Lleida, 

Barcelona i Girona, no es podran desenvolupar i probablement aniran 



morint de mica en mica, tal com està passant en moltes zones del sud 

de França. L’economia de les comarques que sobreviuen està basada en 

el turisme i en depèn totalment, i sense aquestes infraestructures es fa 

impossible i inviable la creació de noves empreses i la diversificació de les 

existents, així com el desenvolupament d’altres activitats econòmiques. 

 

També seran necessàries infraestructures pròpies dels esports d’hivern, 

com les pistes de salt, de bobs, etcètera. Però aquestes són molt més 

fàcils de construir i requereixen una inversió molt menor, ja que les 

instal·lacions bàsiques ja existeixen a les estacions d’esquí. Al Pirineu 

català hi ha molt bones estacions d’esquí, i també una molt bona 

quantitat i qualitat de places hoteleres i altres serveis turístics, motiu pel 

qual en aquest aspecte les inversions a realitzar crec que seran mínimes, 

ja que no seria aconsellable la creació d’una oferta més enllà de 

l’estrictament necessària. 

 

El Pirineu i els empresaris del sector turístic estan perfectament 

preparats per organitzar amb èxit un esdeveniment d’aquestes 

característiques. Barcelona pot comptar amb el sector de l’hostaleria de 

Lleida, a la qual tinc el gust de representar, per treballar en pro 

d’aquesta iniciativa, i em consta que també el sector turístic en general 

sabrà estar a l’altura. 

 

Per tant, i també com a pirinenc, només em falta felicitar Barcelona i el 

seu alcalde per la iniciativa i demanar al Pirineu que treballi colze a colze 

amb la ciutat de Barcelona perquè la candidatura sigui un èxit. Gràcies, 

Barcelona.  

 

* President de la Federació d’Hostaleria de Lleida. 


