
Discurs de l'alcalde per la candidatura de Barcelona als Jocs 
Olímpics d'hivern del 2022 

Som al Museu Olímpic i de l’Esport de Montjuïc. Som en un espai de Barcelona 
que ens parla i ens recorda una de les fites més meravelloses que ha viscut mai 
aquesta ciutat.  

És en aquest Museu Olímpic on us vull anunciar que Barcelona 
vol tornar a reviure el somni olímpic. Aquest alcalde us vol 
anunciar avui que Barcelona es postula per poder acollir els Jocs 
Olímpics i Paralímpics d’Hivern de l’any 2022.  

El canvi de filosofia a l’hora de designar les ciutats seu dels Jocs d’Hivern feta pel 
Comitè Internacional Olímpic fa possible que una ciutat mediterrània com la nostra 
pugui optar a acollir aquest esdeveniment esportiu. Barcelona està en una bona 
posició per pensar en organitzar uns Jocs Olímpics d’Hivern. 

Des de l’elecció de Turín, l’any 2006, com a seu d’uns jocs d’hivern s’ha consolidat 
aquesta aposta del CIO per les grans ciutats que exerceixen de capital olímpica i 
que poden situar en un radi de mitja distància els esports a l’aire lliure. Es busquen 
ciutats que ja tinguin una estructura que cobreixi les necessitats d’un 
esdeveniment que entre esportistes, mitjans de comunicació i organització mou al 
voltant d’unes 8.000 persones. Enguany, per exemple, Vancouver situarà a 150 
kilòmetres les seus d’algunes disciplines.  

No existeix cap condicionant tècnic que impedeixi aquesta nova 
aspiració olímpica. La ciutat té equipaments esportius i tenim les 
pistes d’esquí ben a prop. Barcelona pot arribar a ser la primera 
ciutat del món en acollir els dos tipus de jocs olímpics.  

La de Barcelona-Pirineus 2022 serà una candidatura sostenible, econòmicament i 
mediambientalment. Una candidatura que faria ús del llegat de Barcelona 92. Una 
candidatura que compta amb avals de pes: infraestructures, instal·lacions, 
capacitat hotelera, experiència organitzativa, prestigi internacional i la il·lusió 
col·lectiva dels barcelonins. Una candidatura que també és un gran projecte de 
país, amb una clara repercussió en les infraestructures i els transports. 

Els Jocs Olímpics d’Hivern tenen un programa de 16 dies durant el mes de febrer. 
Hi prenen part uns 2.500 esportistes de 80 països que competeixen en 7 
modalitats esportives i 15 disciplines. Els Jocs hauran de tenir dues viles 
olímpiques. Una que situarem a Barcelona, amb capacitat per entre 2.500 i 3.000 



persones. L’altra, en alguna població dels Pirineus, amb capacitat per entre 1.500 i 
2.000 persones.  

La meva proposta preveu dos escenaris. Barcelona, que acolliria les cerimònies 
d’inauguració i clausura i l’entrega de medalles, i tres modalitats esportives. En 
concret, els esports indoor: el patinatge (l’artístic i el de velocitat), el Curling i 
l’Hockey Gel. Ho farà en 3 o 4 escenaris: l’Estadi Olímpic, el Palau Sant Jordi i 
nous equipaments que farem. La resta de modalitats es desenvoluparan a l’àmbit 
dels Pirineus. 

Des d’avui mateix i fins mitjans de 2013, aquest alcalde i aquesta ciutat treballaran 
en aquest nou somni. El camí comença el juny de 2013, quan el Comitè Olímpic 
Espanyol decidirà quina ciutat representa a l’estat i presentarà la candidatura al 
COI. Espero que aquesta sigui Barcelona-Pirineus. El 2014, el COI farà el tall de 
les ciutats candidates i a l’octubre del 2015 es coneixerà la ciutat guanyadora.  

Aquesta ciutat no s’espanta davant els grans reptes. Aquesta ciutat es creix quan 
té somnis. Aquesta ciutat vol tornar a mostrar-se al món com només ella sap fer-

ho. Farem una candidatura solvent i potent; una candidatura en la 
que tots guanyem: Barcelona, l’Àrea Metropolitana, Pirineus, 
Catalunya i Espanya; una candidatura que es farà amb el 
convenciment de que aquesta és una cursa de fons on són molts 
els que competeixen. Avui, en aquest Museu Olímpic, us convido a tots a fer 
possible aquest projecte.  

 


