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Al Saló de la Reina Regent de la Casa de la Ciutat de Barcelona, el dia VINT-I-

QUATRE DE JULIOL DE DOS MIL QUINZE, s'hi reuneix el Plenari del Consell 

Municipal, en sessió extraordinària, sota la presidència de l’Excma. Sra. Alcaldessa Ada 

Colau Ballano. Hi concorren els Ims. Srs. Tinents d’Alcalde i les Imes. Sres. Tinentes 

d'Alcalde, Gerardo Pisarello Prados, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà i Janet Sanz 

Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores, Raimundo Viejo Viñas, Gala Pin 

Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago, Josep M. 

Montaner Martorell, Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Joaquim Forn i Chiariello, Sònia 

Recasens i Alsina, Antoni Vives i Tomàs, Teresa M. Fandos i Payà, Jaume Ciurana i 

Llevadot, Gerard Ardanuy i Mata, Jordi Martí i Galbis, Mercè Homs i Molist, Francina Vila 

i Valls, Carina Mejías Sánchez, Francisco Sierra López, Sonia Sierra Infante, Maria 

Magdalena Barceló Verea, Santiago Alonso Beltran, Alfred Bosch i Pascual, Jordi Coronas i 

Martorell, Juan José Puigcorbé i Benaiges, Montserrat Benedí i Altés, Trini Capdevila i 

Burniol, Jaume Collboni i Cuadrado, Carmen Andrés Añón, Daniel Mòdol i Deltell, 

Montserrat Ballarín Espuña, Alberto Fernández Díaz, Ángeles Esteller Ruedas, Xavier 

Mulleras Vinzia, María José Lecha González, Maria Rovira i Torrens i Josep Garganté i 

Closa, assistits pel secretari general, el Sr. Jordi Cases i Pallarès, que certifica. 

 

Hi és present l’interventor municipal, el Sr. Antonio Muñoz i Juncosa. 

 

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les dotze 

hores i trenta-cinc minuts aquesta sessió extraordinària convocada per tractar exclusivament 

l’assumpte indicat en la petició de convocatòria dels grups municipals de CIU i PSC, 

consistent en el debat i votació de la proposició / declaració de grup següent: 

 

 

PART D’IMPULS I CONTROL 

 

Proposició / declaració de grup 

 

Única. El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 

1. Reiterar el compromís de Barcelona amb el moviment olímpic, amb 

l’esport i les organitzacions i associacions esportives i amb els ajuntaments i diputacions de 

la resta de Catalunya, i en aquest cas concretament dels Pirineus, compromís que Barcelona 

té com a capital de Catalunya i com a ciutat olímpica i que ha de posar-se al servei del 

desenvolupament social i territorial i del benestar dels ciutadans i les ciutadanes. 

2. Crear una comissió no permanent d’estudi de la candidatura olímpica i 

paralímpica dels Jocs d’Hivern Barcelona - Pirineus amb els paràmetres 

següents: 

2.1. Objecte de la comissió: fer un seguiment i valoració de la candidatura 

Barcelona - Pirineus i estudiar-la, així com més específicament: 

a) Determinar els aspectes econòmics i socials lligats a aquesta. 

b) Conèixer els treballs realitzats en el marc del projecte fins ara. 

c) Determinar la forma de validar la continuïtat o no de l’Ajuntament de 

Barcelona al capdavant d’aquesta candidatura. 
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d) Elaborar un calendari per a la presa de decisió i l’establiment de les 

formes de fer-ho. 

2.2. Composició: la comissió d’estudi serà presidida per un/a regidor/a de 

l’Ajuntament escollit pel Plenari del Consell Municipal a proposta de l’alcaldessa (art. 39 

ROM) i estarà integrada per un/a regidor/a de cada un dels grups municipals del 

Consistori. 

2.3. Règim de funcionament: La comissió es reunirà cada dues setmanes 

amb caràcter ordinari, prendrà els acords per majoria ponderada, les seves sessions 

tindran caràcter públic i podrà requerir la presència de persones que consideri adients per 

al compliment de la seva comesa, d’acord amb criteris anàlegs als establerts a l’article 35 

bis del ROM. 

2.4. La comissió no permanent d’estudi s’extingirà en el moment d’acordar 

un calendari per a la presa de decisió sobre la participació de l’Ajuntament de Barcelona 

en el projecte de candidatura. 

 

La Sra. ALCALDESSA saluda i dóna la benvinguda a aquesta sessió 

extraordinària a l’alcalde de Lleida, el Sr. Àngel Ros, i als alcaldes dels Pirineus, així 

com als representants de les entitats i federacions esportives avui presents a la tribuna de 

convidats. 

 

El Sr. COLLBONI enceta les intervencions saludant els alcaldes i els 

representants del sector esportiu i de la UFEC. 

Precisa que el Grup Socialista, juntament amb el de CiU i el suport d’ERC i 

Ciutadans, han demanat la convocatòria d’aquest ple extraordinari per abordar una 

decisió presa pel Govern de la ciutat, i que des del primer moment van valorar com a 

precipitada. 

Lamenta que el Govern de la ciutat els estigui acostumant a l’efectisme i no pas 

a l’efectivitat de les mesures que pren; entén que, malauradament, s’estan acostumant a 

veure gestos de política espectacle impropis del Govern de la ciutat de Barcelona, amb 

decisions i anuncis que tenen conseqüències sobre la vida quotidiana de les persones i de 

projectes endegats. 

Observa que algun grup de l’oposició ha manifestat que aquest ple era 

innecessari i extemporani, i entén que la concurrència a la tribuna de convidats ho 

desmenteix plenament. Fa notar, però, que no ha estat decisió del seu grup ni del de CiU 

de posar aquest debat damunt la taula, sinó que ho ha fet el Govern. 

Fa avinent que la candidatura als Jocs Olímpics d’Hivern ha estat accidentada 

des del primer dia, amb llums i ombres, però malgrat això, insisteix que no estan d’acord 

amb la manera com s’ha anunciat la retirada de la candidatura. Justifica aquesta 

discrepància, en primer lloc, per la forma, la precipitació i perquè s’ha obviat la feina que 

havien fet moltes institucions del país, entre les quals la Generalitat, les diputacions de 

Lleida, Barcelona i Girona, la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, la UFEC, el 

Consell General de Cambres de Catalunya o l’Àrea Metropolitana. En segon lloc, 

considera que tampoc no ha estat oportú el moment, especialment venint d’un govern que 

ha fet bandera de la participació i del consens, i sobretot tenint en compte que el Plenari 

del Consell Municipal el 2013 va desestimar la no-presentació de la candidatura de 

Barcelona. 

Altrament, considera que el Govern està plenament legitimat per obrir un debat 

en aquesta cambra. En aquest sentit, recalca que el Grup Socialista exigeix un debat 

democràtic, participat, amb estudis i informes per valorar totes les posicions, tal com ja 

havia demanat el Sr. Gomà en nom del grup d’ICV-EUiA el mandat anterior. 

Subscriu que cal avaluar l’impacte de presentar la candidatura, però també el de 

no presentar-la, atès que ambdues decisions tenen conseqüències; així, el seu grup 

demana que conjuntament i participada avaluïn els efectes d’una decisió i de l’altra. 
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Reconeix que la candidatura té punts foscos, entre els quals ocupa un lloc 

preeminent la sostenibilitat, i el fet que uns jocs d’hivern a Catalunya poden tenir efectes 

negatius en aquest sentit. Igualment, expressa que hi ha dubtes sobre el suport ciutadà a 

una iniciativa d’aquestes característiques. 

Destaca, però, que la candidatura té punts forts que s’haurien de valorar, com ara 

l’impacte econòmic positiu sobre el conjunt del país; la creació de llocs de treball —

estimats en 84.000 segons un estudi elaborat pel Gabinet Tècnic de Programació d’aquest 

ajuntament—, o la mobilització de més de nou mil milions d’euros en els set anys de 

progressió de la candidatura. 

Afegeix que la candidatura també té efectes positius quant al lideratge, 

solidaritat i coresponsabilitat de la ciutat de Barcelona amb la resta del país. Puntualitza 

que no s’ha d’oblidar que les candidatures les lideren les ciutats, i entén que forma part 

de la responsabilitat de Barcelona com a capital de Catalunya contribuir al 

desenvolupament dels Pirineus. 

I, finalment, subratlla els efectes positius per al sector esportiu, molt potent a 

Barcelona, que és capital esportiva mundial. 

Conclou que el seu grup considera que tots plegats s’han de preguntar si s’ha de 

renunciar a la candidatura o no, i puntualitza que no han volgut plantejar el debat partint 

d’una idea preconcebuda, sinó que es faci amb tota la informació a l’abast, i que sigui la 

comissió no permanent que avui proposen qui faci una proposta definitiva perquè la 

ciutat prengui una decisió. 
 

El Sr. TRIAS saluda al seu torn els alcaldes i entitats presents a la tribuna de 

públic. 

Destaca que aquest ple ha estat demanat per tres grups municipals a fi de crear 

una comissió d’estudi de la candidatura de Barcelona als Jocs Olímpics d’Hivern, 

l’objectiu de la qual serà l’elaboració d’un calendari per decidir la continuïtat de la 

candidatura Barcelona-Pirineus. 

Observa que aquesta sessió d’avui es fa perquè el Govern de la ciutat pren 

decisions sense parlar amb ningú, i els diu que les decisions han de ser acordades des del 

diàleg, amb consens i, a més, tenint molt en compte el context i per quin motiu, en aquest 

cas, es presenta la candidatura. 

Remarca que el projecte ultrapassa la ciutat de Barcelona i esdevé un projecte de 

país, pensat amb els Pirineus com a candidatura conjunta. En aquest sentit, reitera, com 

ha dit sempre, que no consisteix en el fet que Barcelona s’aprofiti del Pirineu, sinó que, 

com a capital de Catalunya, serveixi al Pirineu. En conseqüència, manifesta que la 

decisió no es pot prendre unilateralment. 

Reconeix que en sentir parlar d’aquesta candidatura per primera vegada a 

l’alcalde Hereu es va sorprendre, però, havent-la estudiat, destaca que suposa una 

oportunitat clara per al desenvolupament econòmic, social i ambiental de les comarques 

de muntanya. En definitiva, avalua la candidatura com a viable, que requereix una 

inversió possible i una despesa assumible. Precisa que, d’una banda, l’organització de 

l’esdeveniment s’autofinança amb els drets de televisió, amb la venda d’entrades i 

marxandatge; i, d’altra banda, fa avinent que a l’Ajuntament de Barcelona només li costa 

51 milions d’euros repartits en set anys. Igualment, també exigeix despeses per part de la 

Generalitat i de l’Estat, que ja han avançat que hi estan d’acord. 

Considera, doncs, que la candidatura és viable i que pot ser un motor econòmic 

important per al país. Igualment, assenyala que tot plegat donarà resposta als 

requeriments tècnics del Comitè Olímpic Internacional, que aposta plenament pel model 

Barcelona-gel, Pirineu-neu. 

Valora la feina feta pels responsables de l’oficina de la candidatura, alhora que 

destaca l’oportunitat que suposa per al Pirineu com a motor molt important per al seu 

desenvolupament en clau sostenible i que, igualment, es tracta d’una oportunitat per al 

desenvolupament dels esports d’hivern entre la ciutadania de base. 
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Afegeix que només de presentar la candidatura els beneficis ja han estat 

indubtables i, per tant, entén que no és una decisió equivocada, malgrat que hi ha 

aspectes amb els quals discrepen obertament. 

Considera una equivocació, per tant, no prendre’s seriosament la candidatura 

Barcelona-Pirineu, en el sentit de valorar-la i avaluar-la a fi de prendre les decisions 

adients, amb respecte, parlant-ne i discutint-les en un context de realitat. 

 

El Sr. ALONSO se suma a la salutació als alcaldes i els representants de les 

federacions esportives, la presència dels quals en aquesta sessió extraordinària posa de 

manifest que els més perjudicats per les darreres decisions del Govern municipal han 

estat les poblacions i les federacions que representen. 

Dit això, fa avinent que el grup de Ciutadans entén que tot el procés relatiu a la 

candidatura Barcelona-Pirineu als Jocs Olímpics d’Hivern ha estat decebedor, i fa un 

breu relat dels esdeveniments a fi de justificar aquest parer. Així, recorda que el 2010 

l’alcalde Hereu pren la decisió de presentar una candidatura als Jocs, sense tenir els 

consensos socials suficients, de manera que molta gent ho va valorar com una sortida 

personal a manca d’altre projecte polític. 

Continua dient que durant el mandat de CiU el projecte es manté, tot i que sense 

gaire èxit, com demostra el fet que el 2013 el COI desaconsella presentar la candidatura 

el 2022. I afegeix que, des de llavors ençà, no saben quines mesures s’han pres, més enllà 

d’anunciar que probablement es presentarien a la candidatura del 2026. 

Ara, però, remarca que el govern de Barcelona en Comú pren la decisió 

unilateral de no presentar la candidatura, sense comptar amb la resta d’institucions 

implicades i sense cap mena de diàleg polític. I li recrimina que ignori institucions, 

ajuntaments del Pirineu, federacions esportives i el Parlament de Catalunya. 

Admet que la presentació d’aquesta candidatura no ha generat la il·lusió 

esperada i ha estat mancada d’un lideratge clar i convençut, i consideren que la ciutat no 

s’ho mereix perquè, altrament, Barcelona ha de liderar projectes ambiciosos i solvents, 

amb decisió i seriositat. Diu que no es pot improvisar en funció dels interessos polítics 

particulars, i destaca que Barcelona ha d’actuar de motor d’una regió i posar-se al 

capdavant dels grans projectes col·lectius. 

Per aquesta raó, justifica que el seu grup votarà a favor de la creació de la 

comissió d’estudi de la candidatura olímpica, d’entrada, perquè volen que les decisions es 

prenguin a partir del diàleg i el consens. I, en segon lloc, diu que volen que les decisions 

siguin solvents, amb tota la informació. En aquest sentit, apunta que ara com ara només 

disposen d’informació sobre la candidatura prevista per al 2022, però no saben res de la 

del 2016. Per tant, reclama tenir coneixement de quines inversions estan pressupostades, 

que afecten moltes administracions, i de la iniciativa privada, i amb quin grau de 

compromís. 

Demana informació, igualment, sobre l’impacte d’aquests Jocs Olímpics 

d’Hivern en l’àmbit del foment esportiu, i reclama explicacions de les federacions 

esportives quant als seus projectes relacionats amb aquest esdeveniment. 

Finalment, es refereix a l’impacte ambiental, i al fet que s’assumeix que les 

actuacions en tindran, ja que Barcelona és una ciutat mediterrània, i demana saber si està 

clar com es resoldrà. 

Conclou, per tant, que el seu grup reclama decisions consensuades, que se 

sustentin en criteris seriosos en els àmbits tècnic, econòmic, social i ambiental. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ saluda els representants dels ajuntaments i federacions 

esportives presents en aquesta sessió. 

Tot seguit, recorda al grup de Barcelona en Comú el fet que en el seu primer 

acte de govern va fer públic que donaria suport a les escoles bressol i a la retirada de la 

candidatura als Jocs Olímpics d’Hivern del 2026, amb l’acomiadament del seu director. 
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Remarca que aquesta decisió no va ser comunicada ni als alcaldes del Pirineu ni 

a la resta d’implicats, ni tan sols als grups municipals que van donar suport a la 

investidura, i només van establir com a interlocutors els mitjans de comunicació, amb un 

acte mediàtic i amb força ressò, a tall de declaració de principis adreçada al país i a 

l’oposició municipal. 

Fa notar que aquest esquema ha estat repetit pel Govern unes quantes vegades; 

així, anuncia un sí a una oferta social, i un no rotund a altra qüestió a fi de provocar un 

doble efecte mediàtic. 

Observa que, en aquest cas, l’argumentació del no comença considerant que la 

candidatura olímpica no és un assumpte prioritari, sinó secundari i poc rellevant; 

tanmateix, considera prioritari oposar-s’hi i enterrar-lo, atribuint-l’hi dues categories ben 

contradictòries. 

Fa notar que el Govern també ha manifestat que aposta pels esports de base i, 

per tant, dóna a entendre que considera que els esports de gel i de neu no ho són, i els 

atribueix un caràcter elitista. 

Puntualitza que els esports de base són aquells que es practiquen a les escoles, 

des de l’ensenyament primari, en hores lectives i que es continuen practicant a l’edat 

adulta en clubs o associacions sense ànim de lucre; i remarca que això també succeeix 

amb els esports de gel i de neu i, de la mateixa manera que els infants van a les piscines a 

aprendre a nedar, també ho podrien fer per anar al parc de gel de la seva ciutat a aprendre 

a patinar, o disposar d’un bon transport per arribar a les pistes d’esquí, sobretot els 

infants en situacions més desfavorides. 

Fa notar que el Govern també justifica la retirada de la candidatura al·legant que 

els Jocs espatllarien la marca Barcelona, una marca mediterrània de sol i de platja, que 

entén que es tracta d’una suposició incorrecta perquè no tan sols no malmetria la marca 

sinó que l’ampliaria. 

En aquest sentit, valora que Barcelona té l’immens privilegi geogràfic de tenir 

port, aeroport, tren d’alta velocitat i magnífiques platges urbanes, però també neu i alta 

muntanya a menys de dues hores del centre de la ciutat i, fins i tot, la possibilitat de 

gaudir d’un palau de gel permanent a la Marina del Prat Vermell, ecològic i sostenible, 

aprofitant el fred que aboquen a mar els mercants en el procés de gasificació del gas 

liquat. 

Subratlla que Barcelona es convertiria en l’única ciutat del món que hauria 

organitzat els Jocs Olímpics i Paralímpics d’estiu i també els d’hivern, que serien els 

primers en zona càlida. 

Afegeix que el Govern també esgrimeix com a argument en contra de la 

candidatura que no té prou consens, i pregunta de qui volen el consens, atès que entén 

que és ben clar que no és el dels alcaldes del Pirineu, ni de les federacions esportives, ni 

pels resultats de la mostra àmplia de 1.600 persones enquestades entre la població de 

Barcelona que optà en un 70% a favor de la candidatura, tampoc del CIO, que 

aconsellava que la candidatura es presentés el 2026 en comptes del 2022. 

Entén, per tant, que el Govern es deu referir a la manca de consens entre els 

grups municipals. En aquest sentit, insisteix que el seu grup vol consens, que els grups 

municipals compleixin amb la seva obligació d’estudiar a fons el projecte de la 

candidatura, que qualifica d’excel·lent, al qual ha dedicat més de tres anys un dels millors 

equips d’experts del món. 

Demana, sobretot, que Barcelona escolti les peticions dels alcaldes del Pirineu i 

els de la Catalunya central, que estan demanant ajuda a la capital del país per construir el 

seu futur per un preu raonable i esquifit si es compara amb el que van costar altres Jocs 

Olímpics al món, amb el benefici d’agençar unes comunicacions ferroviàries i de 

carretera en unes condicions que clamen al cel, i que tan sols suposarà per a Barcelona 51 

milions d’euros a pagar en set anys, però que li reportaran tots els honors. 

Reclama, doncs, generositat per estudiar el projecte, per atorgar-hi un mínim 
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temps de dedicació, i per aprovar la creació de la comissió d’estudi. Recorda que hi ha 

84.000 llocs de treball en joc, i creu que cal debatre el model econòmic més sostenible i 

més convenient, que reporti els beneficis socials millors de la història. 

Es ratifica, doncs, que és en això que han d’esmerçar energies i no pas a 

barallar-se per prejudicis, sinó a contrastar els judicis. Recorda, igualment, que tenen de 

termini fins al juny de 2017 per pensar-ho. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ saluda els alcaldes i els membres de les federacions 

i entitats esportives presents avui en el saló de plens. 

Entén que l’alcaldessa pensava que el debat sobre la candidatura als Jocs 

Olímpics d’Hivern estava tancat, altrament no hauria anunciat amb tanta precipitació i 

gesticulació que Barcelona la retirava. Igualment, considera que els qui avui han demanat 

la celebració d’aquest ple extraordinari han pensat que aquesta era la millor manera de 

garantir la reobertura del debat per possibilitar que la candidatura pugui esdevenir 

realitat. 

Diu, però, que si realment creuen que aquesta candidatura ha de ser una realitat, 

per què no en fan una qüestió de ciutat i en col·laboració amb els alcaldes del Pirineu. 

Altrament, recrimina les decisions unilaterals, com va ser la de l’alcalde Hereu en 

anunciar el 2010 la candidatura als mitjans de comunicació; de la mateixa manera que 

també ha estat unilateral la decisió de retirar-la anunciada per l’alcaldessa, i precipitada 

perquè no en va calibrar les conseqüències. Igualment, qualifica d’unilateral, partidista i 

també precipitada la petició d’aquest ple extraordinari i el posicionament dels grups de 

CiU, ERC i PSC. 

Insisteix que si es creuen de debò la candidatura haurien d’haver demanat, 

d’entrada, una reunió amb l’alcaldessa, amb perspectiva de ciutat per afrontar aquest 

assumpte. Altrament, proposen la creació d’una comissió municipal no permanent, 

essencialment per la voluntat de marcar distàncies amb les formes i en els termes que es 

planteja. Observa que aquesta proposta fa sospitar que no havien calibrat i valorat l’abast 

de la candidatura, malgrat que l’oficina tècnica ja ha gastat dos milions i mig d’euros en 

treballs i reunions a les quals van assistir els caps de grup. 

Considera que tot plegat queda en gestos de cara a la galeria, i que els importa 

ben poc si el projecte ha de tirar endavant amb el suport de la majoria de grups 

municipals, de la Generalitat i del Govern d’Espanya. 

Fa notar que si no hagués estat perquè el seu grup i altres d’aquesta cambra van 

demanar un ple extraordinari per tractar la pobresa i el model turístic, lamentablement el 

primer ple del mandat hauria estat el dels Jocs Olímpics d’Hivern, tenint en compte que 

la decisió, a més, no s’ha de prendre fins al 2017. 

Manifesta que si realment es vol tirar endavant aquesta candidatura caldrà 

concretar moltes coses, entre les quals la participació de la Generalitat i la del Govern de 

l’Estat, de les federacions, i també del territori del Pirineu, que inclou Lleida, la Vall 

d’Aran i Jaca, és a dir, que impliqui el màxim de territoris pirinencs. 

 

El Sr. ASENS dóna la benvinguda als alcaldes del Pirineu i de Lleida, i a la 

representació de les federacions esportives. 

Tot seguit, es disculpa amb els alcaldes amb qui no han pogut parlar fins ara, i 

confia que ho podran fer aviat. Ratifica, tanmateix, el compromís del govern de 

Barcelona en Comú amb el territori, i fa avinent que no creuen que les infraestructures 

s’hagin de vincular a la celebració d’uns Jocs Olímpics. 

Confirma que tenen la voluntat de construir una ciutat al servei del país a fi 

d’avançar conjuntament. No obstant això, es referma en allò que ja van expressar en 

campanya electoral i que consta explícitament en el seu programa, i és que no estan a 

favor d’impulsar la candidatura. 

Insisteix que no han pres cap decisió, sinó que han expressat que no impulsaran 
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la candidatura, atès que no ho consideren, de cap manera, una prioritat. I aprofita per 

recordar que el juny de 2010 el mateix Sr. Trias, des de l’oposició estant, va manifestar 

que els Jocs, proposats per l’alcalde Hereu, no eren cap prioritat. 

Entenen que no hi ha consens a la ciutat quant a la presentació de la candidatura, 

cosa que no vol dir que el Govern no sigui partidari del debat, tal com demostra el fet que 

avui s’abstindrà en la votació d’aquest punt. 

Nega que la seva posició sigui dogmàtica i inamovible, i assegura que si es 

donen unes circumstàncies determinades —que ara no es donen— estan disposats a 

estudiar la possibilitat de presentar la candidatura; si realment el projecte fos sostenible 

mediambientalment, socialment i econòmicament; si certament existís consens al territori 

—que no existeix—, si realment es tractés d’un projecte il·lusionant, si fos una demanda 

ciutadana, si hi hagués consens en els grups municipals, i si ho liderés el Govern de la 

Generalitat, i atès que és un projecte de país, consideren que el debat s’hauria de fer al 

Parlament. 

Conclou que si es donessin totes aquestes condicions que acaba d’esmentar, el 

Govern municipal podria cedir la marca Barcelona i estar d’acord amb el projecte. 

Remarca que una de les condicions principals que no es compleix és el moment, 

aspecte en què coincideixen amb el Sr. Fernández Díaz, malgrat que estigui als seus 

antípodes ideològics. Addueix que la majoria de ciutadans no comprèn que ara com ara 

puguin estar discutint aquest assumpte. 

Entenen, però, que es tracta d’una estratègia de desgast i partidista que intenta 

ressuscitar un projecte que l’anterior govern havia deixat al calaix, amb l’aturada el 2013 

de la candidatura per al 2022 i posposant-la al 2026, sense res més. 

I amb referència a les llums i les ombres de la candidatura, com ha dit el Sr. 

Collboni, assegura que Barcelona en Comú hi veu moltes més ombres que no pas llums, i 

per aquest motiu han manifestat que no era prioritària per a la ciutat. En aquest sentit, 

remarca que el seu grup té un compromís en la lluita contra la pobresa, les desigualtats, 

els desallotjaments, l’atur o la malnutrició infantil; i recorda que han manifestat que no 

volen transformacions a cop de grans esdeveniments, perquè Barcelona, en aquest sentit, 

ja fa temps que està situada al món. 

 

El Sr. COLLBONI enceta els torns de rèplica fent saber al Sr. Asens que si 

hagués fet aquestes mateixes explicacions en temps i forma, molts dels aquí presents 

haurien pogut subscriure algunes de les reflexions que acaba de fer. Altrament, recorda 

que no van fer-ho així, i van optar per un anunci unilateral buscant un titular.  

Dirigint-se al Sr. Alonso, li suggereix que consulti a les hemeroteques les 

opinions de les diverses formacions polítiques arran de la posada en marxa del projecte 

olímpic del 1992; així, podrà constatar la fredor de CiU, o l’oposició d’ICV a la 

construcció de les rondes. Remarca, per tant, que la construcció d’un projecte olímpic, la 

responsabilitat d’una il·lusió compartida recau en el lideratge públic si s’arriba a la 

conclusió que el projecte convé a la ciutat i al país. 

Tot seguit, respon al representant del grup del PP que el seu grup té interès a 

parlar de la candidatura perquè no volen que succeeixi el mateix que li ha passat a 

Madrid amb la seva candidatura olímpica, un nyap que ha costat als ciutadans espanyols 

cinc-cents milions d’euros en seus esportives, i onze milions i mig l’elaboració d’una 

candidatura que ha acabat llençada al cubell de la brossa. 

Insisteix que això és el que el Grup Socialista no vol per a Barcelona, i per 

aquest motiu vol parlar-ne amb rigor i que no sigui un gest partidista, i demana al Sr. 

Fernández Díaz que no intenti donar-los lliçons d’oportunitat política i de conveniència, 

tenint en compte, com ja ha dit, els resultats de la candidatura olímpica de Madrid. 

Opina, doncs, que la candidatura s’ha de plantejar com una oportunitat que s’ha 

de saber aprofitar. 
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El Sr. TRIAS admet que els Jocs Olímpics d’Hivern no són la prioritat de 

Barcelona, però assegura que sí que ho és per al Pirineu, i Barcelona, si vol ser la capital 

de Catalunya, té responsabilitat envers el Pirineu. 

Entén que la proposta de candidatura va començar malament, amb una decisió 

unilateral del govern de l’alcalde Hereu, sense consultar-la a ningú, ni als mateixos 

alcaldes del Pirineu. En aquell moment, admet que ell mateix ho va considerar 

desencertat. Tanmateix, en estudiar-ho detingudament, es van adonar que la candidatura 

era viable. Per tant, creu que cal parlar-ne i cercar unitat per tirar-la endavant o no. 

Fa notar que s’esgrimeixen arguments que no són certs, com ara que el COI ho 

desaconsella, i remarca que no es van presentar a la candidatura del 2022 en considerar 

que no es complien les condicions per manca d’unitat política i per la gran discussió 

generada, i també perquè creien que calia fer altres coses abans en favor dels esports 

d’hivern, i que a dia d’avui ja s’han assolit. 

 

El Sr. ALONSO expressa que per al seu grup és fonamental el debat constructiu, 

atès que amb aquesta candidatura es posa en joc molt més que uns jocs olímpics d’hivern, 

ja que en aquest cas estan vinculats a la cohesió territorial a Catalunya perquè la majoria 

d’inversions són en infraestructures per millorar la connexió del Pirineu amb la resta del 

territori. Observa que també estan parlant de reactivació econòmica, de la concurrència 

d’inversors privats i de crear llocs de treball al Pirineu; igualment, també es tracta de 

fomentar l’esport, una eina de cohesió social fonamental. 

 

El Sr. GARGANTÉ, que ha declinat intervenir en el primer torn de paraules, diu 

que troba molt paradoxal que els grups de CiU i del PSC hagin demanat aquest ple 

extraordinari per crear una comissió no permanent d’estudi de la candidatura dels Jocs 

Olímpics d’Hivern, atès que d’ençà del 2010, els alcaldes Hereu i Trias, han mantingut 

—invertint-hi dos milions i mig d’euros— una oficina tècnica de la candidatura, sota el 

control del Sr. Enric Truñó. Pregunta si va fer tan malament la seva feina que, després de 

cinc anys per estudiar la proposta, encara no ho tenen clar; considera, altrament, que 

aquest ple extraordinari hauria de servir per marcar agenda i perfil polític. 

Adreçant-se al Sr. Trias, li recorda que es va fer enrere de la presentació de la 

candidatura als jocs del 2022 per manca de consens, i la va posposar al 2026. En aquest 

sentit, pregunta si és que ara hi ha més consens, tenint en compte que l’actual govern 

municipal ha manifestat obertament que la candidatura no entra en les seves prioritats, i 

que la refusava en el seu programa electoral. Sospita, doncs, que és possible que aquest 

ple respongui molt més a interessos partidistes i d’agenda. 

Troba curiós i certament incongruent que CiU i ERC donin suport a la 

candidatura, quan haurà de ser el Comitè Olímpic Espanyol qui, el 2017, avali la 

proposta, i pregunta si no haurien d’estar desconnectats ja de l’Estat espanyol en aquella 

data. 

Qualifica d’aberrant plantejar que la discriminació que pateix el Pirineu pel que 

fa a infraestructures i serveis bàsics s’arregli fent xantatge al territori amb el muntatge 

d’uns Jocs Olímpics, que impliquen un greu impacte mediambiental, problemes de 

sostenibilitat social i econòmica, tal com va recordar dimecres passat Miquel Valls, 

president de la Cambra de Comerç, en parlar de la crisi postolímpica del 93. 

Admet que el Pirineu necessita inversions, però no pas sobre la base d'uns jocs 

olímpics; necessita infraestructures, però no innecessàries com l’aeroport de la Seu; no 

necessita la privatització, a preu de saldo i amb amiguisme, i sí infraestructures cabdals 

per al territori com el túnel del Cadí. 

Denuncia la mercantilització de l’esport que impliquen els grans esdeveniments 

com els Jocs Olímpics, emprats com a eina dels diversos governs per generar processos 

d’especulació de tota mena, finançats amb diner públic i que acaben revertint en benefici 

d’empreses privades, i alhora recrimina que, com va passar el 1992 a Ciutat Vella, 
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significa l’expulsió de veïns i veïnes. 

Manifesta que no poden ni volen ignorar que els Jocs Olímpics del 92 van 

començar amb l’atac als independentistes amb el que es coneix com a “Operació 

Garzón”. Igualment, recorda que aquells jocs van consolidar el Sr. Samaranch, franquista 

cent per cent com es definia a si mateix; i a tot plegat s’hi afegeix el COI, una institució 

corrupta fins al moll de l’os. En aquest sentit, recorda que al Sr. Blatter, president de la 

FIFA, fa ben poc que li van ploure uns quants bitllets com a protesta per la seva gestió. 

Creu que això significa que qui vulgui plantejar la candidatura del 2026 haurà 

d’untar tot el moviment olímpic. I diu que als qui aposten pel model dels grans 

esdeveniments els caldran diners per fer-ho. 

Arribat a aquest punt, acaba el seu parlament llançant un feix de bitllets a 

l’hemicicle. 

 

El Sr. TRIAS reprova amb vehemència l’acció del Sr. Garganté. 

 

La Sra. ALCALDESSA, després de reclamar al regidor respecte per tots els 

membres del Plenari, tots ells legitimats pels vots dels veïns i veïnes de la ciutat, convida 

a acabar els torns d’intervenció a fi de tancar aquesta sessió amb normalitat; per respecte 

també als alcaldes i membres de les federacions que avui assisteixen al ple. 

Proposa que una vegada fet això es convoqui una junta de portaveus 

extraordinària, on puguin valorar els fets i de quina manera ha de respondre el Plenari 

davant aquesta mena de situacions. 

 

La Sra. MEJÍAS demana intervenir per una qüestió d’ordre. Posa en relleu que 

en aquesta sessió els grups municipals han manifestat democràticament el sentit del seu 

vot, i esmenta igualment la presència d’alcaldes i membres de federacions esportives, 

alhora que qualifica d’absolutament intolerable l’actuació del regidor. 

Adverteix a l’alcaldessa que ha d’exercir el control i, per tant, ha de demanar al 

regidor que es retracti de la seva actitud o, altrament, que abandoni aquesta sala 

immediatament. 

 

El Sr. COLLBONI agraeix la decisió de la Presidència de convocar una junta de 

portaveus extraordinària a fi que mai més es tornin a repetir escenes com la que acaben 

de presenciar, una absoluta manca de respecte als representants de la ciutadania. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ addueix que pot entendre les raons de la Presidència 

per acabar la sessió amb normalitat, però recorda que, per damunt d’aquestes raons, 

l’alcaldessa té l’obligació de preservar el bon funcionament i el respecte a tots els 

membres del Consistori i a la institució que representen. 

Reprova absolutament l’acció del Sr. Garganté, i exigeix a la Presidència que 

amonesti el regidor, i que li reclami que rectifiqui la seva actitud, o si no que abandoni el 

Plenari del Consell Municipal. 

 

El Sr. BOSCH considera que l’actitud correcta és no donar més importància de 

la que té al fet que acaba d’ocórrer, atès que altrament farien el joc a aquesta mena de 

comportaments. 

Entén, doncs, que el millor que poden fer és acabar aquesta sessió normalment. 

 

La Sra. ALCALDESSA manifesta que, per màxim respecte a la proposició que 

s’estava debatent, als regidors i regidores, als alcaldes i altres persones presents a la 

tribuna de convidats que estan a l’expectativa de la votació, finalitzaran amb normalitat el 

ple amb la intervenció del Sr. Asens, al qual encara li resta un minut. 
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El Sr. ASENS subscriu les paraules de l’alcaldessa quant a la continuació del 

ple. 

 

Tot seguit, es refereix a les paraules del Sr. Trias en el sentit que no es donaven 

les condicions per presentar-se a la candidatura del 2022, motiu pel qual la van aturar. Li 

demana, per tant, que respecti la decisió del Govern municipal de retirar la del 2026, 

perquè, igualment, consideren que no es donen les condicions; que planen molts dubtes i 

incerteses, entre les quals les plantejades pel Sr. Garganté, i fins i tot institucionals. 

Afegeix que aquests dubtes i incerteses també es van estendre a les ciutats que 

es presentaven a la candidatura del 2022, ja que de les set ciutats que hi concorrien, 

només n’han quedat cinc. 

Afegeix que també hi ha el handicap ambiental, atès que podria ser que l’any de 

celebració no hi hagués neu al Pirineu, i s'hagués de recórrer a la neu artificial, cosa que 

provoca un evident desgast ecològic. 

 

S’APROVA la proposició / declaració de grup en debat amb tres vots en contra 

—emesos pel Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira—, catorze abstencions —emeses 

pels Srs. Pisarello, Asens, Viejo, Colom, i Montaner i les Sres. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, 

Pérez i Vidal, i també pels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller—, i vint-i-

quatre vots a favor de la resta de membres del Consistori. 

 

La Sra. ALCALDESSA anuncia que queda aprovada la proposta de creació 

d’una comissió d’estudi no permanent. 

Tanca la sessió amb la reprovació de l’acció del Sr. Garganté, i convoca una 

junta de portaveus extraordinària per tractar aquest assumpte. 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 

tretze hores i vint-i-cinc minuts. 


