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PIRINEUS BARCELONA 2030

Espais comunitaris d’alt valor nacional

Exemples i referents mundials en organització i desenvolupament sostenible

Realitats complementàries generadores d’àmplies externalitats positives



 Gran esdeveniment que ens situa a l’epicentre

Potent estímul de transformació social, econòmica, tecnològica i de projecció al món

Pirineus, Barcelona, Catalunya

Mirada pirinenca i catalana, amb arrel i projecció internacionals

Valors, principis, model, organització, referents i voluntats

Nova mirada del Comitè Olímpic Internacional (COI)

Síntesi entre els valors històrics de l’olimpisme i la sensibilitat ambiental i ecològica

Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern
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PIRINEUS BARCELONA 2030

 Transparència i rigor

Capacitat participativa, participant i participada. Bidireccionalitats

Projecte comunitari d’arrel democràtica i mirada llarga

Oportunitat d’oportunitats

Respecte, Natura, Cultura, Desenvolupament sostenible, Il·lusió renovada

Riquesa mediambiental

Retorn tangible. Llegat objectivable

I sobretot un país ple de vida, un país viscut, cuidat i respectat

Valors i Principis



PIRINEUS BARCELONA 2030

Desenvolupament territorial inclusiu, integral i sostenible

Desenvolupament sostenible. Protecció mediambiental

Desenvolupament democràtic i participatiu. Polítiques i governança

Desenvolupament social i comunitari

Desenvolupament esportiu

Eixos i Dimensions



PIRINEUS BARCELONA 2030

Innecessarietat de construir instal·lacions noves ni generar nous espais esquiables

Els primers Jocs d’Hivern mediterranis de la història

Model dual, integrador i complementari

Oportunitats formatives, laborals i professionals

Promoció esportiva

Catalunya, país esportiu. País d’Esports d’Hivern



PIRINEUS BARCELONA 2030

Agenda 2020 | Agenda 2020+5 | Agenda 2030

Element de transformació social d’alt impacte a nivell local i global

Economia verda i circular i en un elevat component tecnològic.

Beneficis per als Pirineus, Barcelona i Catalunya

Paradigmes



PIRINEUS BARCELONA 2030

Objectius de Desenvolupament Sostenible com a patró i guia internalitzats

Enfortiment de llaços de transparència i democràcia participativa 

Arrel local amb transcendència global

Eficiència, racionalitat i dimensionament

Esdeveniment amb vocació innovadora, exemplificadora i perdurable

Punt d’inflexió en la fonamentació d’un model compartit



Una proposta tan sorprenent com oportuna. Creativitat i sostenibilitat, principis

fonamental de la candidatura. Els primers Jocs d’Hivern mediterranis de la

història. Barcelona i els Pirineus, un model dual, integrador i complementari.

L’oportunitat esperada per a millorar el nivell dels esports d’hivern. Inversió

continguda i compartida. Impacte global i durador. Un nou model de relació

amb el medi en entorns singulars i complexos. Els valors olímpics al servei

d’una societat més inclusiva.



Actuacions a curt termini i planificació 
estratègica pel territori

21 de gener de 2022



1. Reptes i necessitats percebuts pel territori
Resum dels reptes detectats per la població de la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran

•



Les infraestructures, els serveis sanitaris, potenciar els serveis, l’oci i les tradicions i la millora del transport 

públic i la mobilitat són els reptes i necessitats més demandades per la població enquestada a la vegueria de 
l’Alt Pirineu i Aran



2. Més enllà dels Jocs: una visió estratègica pels Pirineus
La cita olímpica en coherència amb el marc de polítiques de la Generalitat
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Els Jocs Olímpics d’Hivern: 

 Són una prova esportiva limitada en el temps, que s’autofinança i que es 

pot desenvolupar dins del sòl urbà existent, sense necessitat de fer grans 

inversions i amb un baix impacte ambiental i paisatgístic. 

 

 Són un catalitzador de l’acció de govern i un accelerador dels calendaris 

de les inversions. Al posar una data, es poden accelerar els terminis 

d’algunes actuacions ja previstes i que poden quedar fetes i a disposició 

del territori: millora de serveis tècnics de telecomunicacions i les 

infraestructures digitals, provisió d’habitatge social en alguns nuclis 

pirinencs, millora d’algunes infraestructures de mobilitat (línia ferroviària 

Barcelona-Puigcerdà i altres de viàries), etc.   

 

 Són un aparador únic d’abast global. Al posar els Pirineus en el punt 

d’atenció del món, poden constituir una oportunitat única de configurar 

un relat i una imatge (interna i externa) de futur per aquest territori, 

estimular projectes locals, atraure i retenir talent, fomentar la inversió 

privada, promocionar el que es consideri pertinent, etc. 
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Una estratègia dels Pirineus

• Objectiu: Identificar, prioritzar i impulsar actuacions estratègiques

• Basat en:

• Auto-desenvolupament, propostes des del territori (bottom-up)

• Priorització per les palanques de canvi i les accions transformadores

• Co-disseny i co-gestió (governança amb el territori)

• Programació a mig termini

• Avaluació conjunta i pública de resultats
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Una estratègia dels Pirineus: perfil de les actuacions

 Posar en valor els actius territorials i els recursos endògens existents.

 Ajudar a corregir dinàmiques territorials no desitjables.

 Tenir capacitat tractora de l’economia i el desenvolupament.

 Tenir caràcter innovador i caràcter demostratiu.

 Requerir de la integració i coordinació de l’actuació de diversos agents.

 Ser viables i autosuficients més enllà de la seva posada en marxa.



3. Principals línies d’actuació previstes per la Generalitat
Accions governamentals per un reequilibri territorial post-olímpic
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1. Millorar la connectivitat de muntanya

• Millora i manteniment de camins rodats

• Ajuts a ajuntaments per neteja de vies municipals

• Desplegament de la Xarxa d’heliports H24

• Ajuts per la inversió en senders

• Arranjament de pistes i camins a l’entorn dels parcs naturals

• Projecte d’Equipaments ITS per les carreteres del Nord de Catalunya 

2. Consolidar l’Agenda Digital del Pirineu

• Millora de la connectivitat digital i de la cobertura

• Relació amb operadors per a la compleció del desplegament de la fibra òptica

• Implementació de l’Àrea 5G Lab Aran Alt Pirineu

• Creació del Hub Tecnològic a la Seu d’Urgell (Pyrenees Tech Mountain) 
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3. Dotar d’habitatge digne i adequat els nuclis de muntanya

• Mobilització de l’habitatge captiu

• Ajuts per a la rehabilitació d’habitatges en desús

• Desplegament del Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge 

• Elaboració de Plans plurimunicipals d’habitatge, a nivell comarcal o de sistema urbà

4. Enfortir les institucions pel desenvolupament territorial

• Duplicació del pressupost de l’IDAPA

• Desplegament dels Serveis Territorials de l’Alt Pirineu i l’Aran (EDU i DSO)
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5. Consolidar estacions de muntanya més resilients i sostenibles

• Coordinació de la Taula Estratègica de les estacions de muntanya

• Posada en marxa de les actuacions proposades al Llibre Blanc de les estacions de muntanya

• Coordinació del Pla Sectorial de Reactivació Econòmica, Diversificació i Desenvolupament Sostenible de 
les estacions de muntanya

• Cooperació en el desenvolupament d’altres estacions i entitats de muntanya

6. Potenciar el primer sector i augmentar l’ocupació

• Potenciació del primer sector: dinamització dels sectors lacti i formatger

• Impuls a la formació i l’emprenedoria en el sector primari

• Desenvolupament de polítiques d’inserció, capacitació i generació d’oportunitats

• Impuls de projectes d’economia social i solidària

• Desplegament del projecte Talent Muntanya, per la identificació de perfils professionals de muntanya
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7. Internacionalitzar les polítiques de muntanya 

• Participació en la Comunitat de Treball dels Pirineus

• Acció en el marc de l’associació Euromontana (European Association of Mountain Areas)

• Treball a la xarxa NEMOR (Network for European Mountain Research)

• Desplegament de projectes transfronterers (AVENIR, LIFE, POCTEFA, GREEN-2, etc.)

8. Crear una àrea funcional de muntanya transnacional 

• Promoció social i econòmica dels Pirineus en el marc POCTEFA 2021-27

• Generació de tres pols territorials: salut, esport i turisme actiu, dinamització econòmica

• Participació de França i Andorra 
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9. Donar suport sanitari especialitzat a l’esport i la formació esportiva

• Implementació d’unitats de medicina de l’esport en els hospitals de muntanya

• Suport mèdic especialitzat a l’INEFC de la Seu d’Urgell i a l’Institut d’Esports de Muntanya del Pallars

• Concepció d’un Centre d’Alt Rendiment (CAR) esportiu d’alçada per esportistes d’elit

10. Millorar els equipaments culturals i educatius

• Millora dels equipaments escolars i instituts 

• Ampliació i millores dels equipaments museístics

• Definició del futur Museu Virtual del Pirineu

• Adquisició de col·leccions bibliogràfiques i novetats editorials a la xarxa de biblioteques
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11. Consolidar les comunicacions tecnològiques

• Implementació del Pla de desenvolupament tecnològic en l’àmbit assistencial sanitari

• Desplegament dels serveis de justícia municipal mitjançant les tecnologies de comunicació  

12. Millorar la cooperació sanitària transfronterera

• Cooperació en emergències (rescats de muntanya, transport sanitari, llits de crítics, etc.)

• Implantació d’unitats d’especialització (diàlisi, diagnòstic per la imatge, laboratoris, etc.)

• Abordatge de la cronicitat i la dependència (cures de continuïtat, llarga estada, internament geriàtric)

• Gestió conjunta de la salut pública
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13. Incrementar els serveis socials per facilitar l’arrelament

• Creació d’una Unitat Integrada per a l’atenció als infants i els adolescents (Barnahus)

• Consolidació del model de promoció de l’autonomia personal en cures de llarga durada

• Desenvolupament del projecte Temps per Cures, per a finançament i provisió de cangurs

• Reforç de la xarxa de serveis d’atenció integral LGTBI

• Ajuts per al col·lectiu estudiantil universitari per a la mobilitat comarcal

14. Protegir l’entorn i els actius naturals

• Realització d’actuacions per a la protecció i la monitorització de la fauna i la flora del Pirineu

• Acció per la conservació i la dinamització d’activitats als parcs naturals i els espais protegits

• Desplegament d’agrupacions de defensa vegetal

• Gestió dels residus amb impuls de noves infraestructures de tractament al territori

• Desenvolupament d’accions relatives al cicle de l’aigua (sanejament, depuració, conservació de lleres, etc.)
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15. Conservar i potenciar el patrimoni cultural

• Restauració patrimonial d’edificis singulars amb valor històric, cultural o arquitectònic

• Desplegament de projectes estratègics de restauració, gestió i promoció en elements patrimonials

• Declaració de BCIN de l’antic Hospital del Cartró (Torre de Capdella)

• Implementació del projecte de Turisme Industrial a la Cerdanya

16. Dotar d’oferta formativa esportiva en el medi natural

• Oferta formativa del grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport 

• Convertir l’INEFC Pirineus en un referent català, estatal i internacional en els esports al medi natural 



26

17. Crear l’espai comú de Dades del Pirineu 

• Creació d’un espai comú on federar les dades d’origen públic, privat, recerca i sector cívic

• Implantació en un espai digital (web i apps) per a la compartició de dades i publicació en obert

• Dotació d’infraestructura tecnològica, recopilació de data sets i creació de mòduls i eines de visualització

18. Desplegar el Catàleg de serveis de Govern Obert als ens locals

• Identificació de 10 entitats del món local per a pilotar el desplegament de serveis

• Inventari de dades, visualització de dades obertes, digitalització del vot per iniciatives cíviques i creació d’espais 
híbrids per al Govern Obert Local. 



4. Encaix amb les necessitats del territori
Una estratègia sensible a les inquietuds territorials



Les infraestructures, els serveis sanitaris, potenciar els serveis, l’oci i les tradicions i la millora del transport públic i la 

mobilitat són els reptes i necessitats més demandades per la població enquestada a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran

28
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Repte 1: Millorar les infraestructures i el transport públic

Les propostes més destacades en l’àmbit de les infraestructures de 
mobilitat i el transport públic són:

 Pla director de la mobilitat del Pirineu i l’Aran

 Millorar la connectivitat rural, especialment pel que fa a la xarxa de 
camins rurals i veïnals rodats i no rodats

 Desplegar la xarxa d’heliports H24

Les propostes més destacades en l’àmbit dels equipaments són:

 Obres de reforma, adequació i millora d’escoles i instituts

 Millores d’equipaments culturals i de seguretat

 Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya 2020-2024 per al 
finançament de projectes destinats a millora i creació de de serveis 
públics
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Repte 2: Millorar els serveis sanitaris

 Configurar un suport sanitari especialitzat a l’esport i la formació esportiva específica que es 
dona al Pirineu, centrada en els esports de muntanya. 

 Millorar la cooperació transfronterera sanitària en emergències, unitats d'especialització, 
abordatge de la cronicitat i la dependència o gestió conjunta de salut pública

 Dotar de comunicacions tecnològiques i telemedicina als centres sanitaris del Pirineu, per 
assegurar que els puguin oferir una qualitat tècnica adequada. 
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Repte 3: Potenciar els serveis, oci i tradicions

 Col·laboració entre el Departament de Drets Socials i els ens locals per a la prestació i gestió de serveis socials 

 Creació d'una Unitat Integrada per a l'atenció a infants i adolescents víctimes d'abusos sexuals a la Seu d'Urgell

 Extensió del model de promoció de l’autonomia personal en l’atenció a les persones amb necessitats de cures de llarga 

durada

 Adquisició de col·leccions bibliogràfiques, de novetats editorials en català o en occità i de llibres i de diaris per a les 

biblioteques pirinenques

 Desplegament dels Serveis Territorials dels Departament a l’Alt Pirineu i Aran d'acord amb l'estratègia territorial del 

Govern. (DSO i EDU, de moment) 
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Repte 4: Evitar la despoblació i l’envelliment

 Crear ocupació
 Fomentar l’economia social, solidària i el cooperativisme

 Facilitar la inserció laboral dels col.lectius en risc o situació d'exclusió social

 Formació per a persones treballadores 

 Polítiques d'ocupació específiques adreçades a les persones desocupades de 30 anys o més,

 Projecte Avenir. Millorar l'empleabilitat dels joves menors no acompanyats al Pirineu i per fomentar el seu arrelament al medi rural.

 Optimitzar el turisme
 Fomentar el servei d'informació i educació ambiental del Parc Natural de l'Alt Pirineu 

 Acreditació europea dels municipis del Parc Natural del Cadí-Moixeró per la Federació Europarc

 Orientació de les accions de markèting turístic al mercat internacional, especialment europeu, i per a objectius específics, nord-
americans i asiàtics

 Millorar les telecomunicacions 
 Projecte Àrea 5G Alt Pirineu, que já s’està executant

 Impulsar la creació i desenvolupament d'un Hub tecnològic a l'emplaçament de la Ciutadilla de La Seu d'Urgell.

 Millora de serveis tècnics de telecomunicacions i les infraestructures digitals

 Desplegament de la fibra òptica fins a dotar de cobertura aquells llocs més complicats
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 Reactivar l’economia 
 Assessorament a les empreses del Pirineu en temes de competitivitat i Fons Next Generation des de la Delegació d'Acció

 Impulsa 2026, Pla estratègic de l’Alt Urgell

 Creació d’una àrea funcional de muntanya transnacional, per a la promoció socioeconòmica dels Pirineus 

 Potenciar el primer sector
 Dinamització del sector lacti 

– Activitats formatives a l'àrea d'actuació de l‘Escola Agrària de l’Alt Urgell i del Pallars Jussà

– Projecte de dinamització del sector formatger

 Fomentar la conservació de les varietats locals d’espècies vegetals d'interès agrari

 Ajuts a escorxadors i per a inversions en establiments de preparació de carn

 Seguiment i recuperació de sistemes agropastorals

 Millorar l’accés a l’habitatge
 Realització d’una prova pilot d’ajuts a ajuntaments i particulars per a la rehabilitació d’habitatge en desús

 Convocatòria anual d’ajuts per a la rehabilitació d’habitatge en desús

 Elaboració d’un Pla Específic d’Habitatge per al món rural 

 Redacció de plans pluri-municipals d’habitatge a nivell comarcal

Repte 4: Evitar la despoblació i l’envelliment



5. Programes del Govern al territori
Principals instruments planificadors a mig i llarg termini
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 Llei de territori. Es preveu un tractament diferenciat pels territoris menys urbanitzats del país, amb mesures específiques per 

afrontar el despoblament.

 Llei de la muntanya. Un marc legislatiu que atregui capital humà, residents permanents i activitat econòmica no estacional, 

posi en valor els recursos endògens en un marc de sostenibilitat i resiliència i ajusti les polítiques públiques i la seva governança a 
l’especificitat d’aquests territoris. 

 Pla estratègic pel Pirineu. Document per a l’impuls d’un programa d’actuacions transformadores, per al desenvolupament 

sostenible, la igualtat d’oportunitats i l’equilibri territorial i demogràfic.

 Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran. Document amb horitzó temporal que fineix el 2026. S’hi defineix el model 

territorial i es formulen un seguit d’objectius en base a la diagnosi.

 Estratègia de dinamització dels municipis amb risc de despoblament. Document marc que hauria d’establir les 

polítiques prioritàries en l’àmbit rural de Catalunya.

 Estratègia 5G i Pla estratègic d’infraestructures digitals de la Generalitat de Catalunya (Eix. 2, 

Infraestructura 5G / Àrea 5G Alt Pirineu) 

 Pla d'infraestructures del transport de Catalunya 2006-2026. Anàlisi de les principals apostes infraestructurals i de 

transport públic pel territori.

 Pla director de mobilitat del Pirineu i l’Aran. 

 Programa d’impuls de les tecnologies per a territoris intel·ligents.

 Llibre Blanc de les estacions de muntanya de Catalunya 2020-2030.



Elements a considerar en relació 
al Canvi Climàtic

Oficina Catalana del Canvi Climàtic
Direcció general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
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• Projecte catalitzador i transformador del model territorial,
econòmic i social que doni resposta a les problemàtiques
actuals i futures de les comarques del Pirineu. Cal un model
basat en:
• l’ús eficient dels recursos ( sòl, aigua, energia, ...)
• un desenvolupament urbanístic racional, no expansiu,
• superar l’estacionalitat

• El Pla Director Urbanístic de desclassificació de sòls no
urbanitzables de l’Alt Pirineu, és un bon exemple.

Proposta 
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Pot ser la candidatura als JJOO un d’aquests catalitzadors?

• Realitat: transformar a partir dels recursos disponibles i
accessibles. Les activitats vinculades a la neu, són un actiu.

• Visió compartida:
• Treballar conjuntament amb tots els agents del Pirineu.
• Definir una estratègia a mitjà termini pel Pirineu.
• Candidatura olímpica: maximitzar el retorn, utilitat (social,

ambiental i econòmic) i la perdurabilitat de les inversions.
Eficient en l’ús de recursos i neutre en emissions de GEH
(renovables, compensació).

Proposta 



Anàlisi prospectiva JJOO d’Hivern
Informe de resultats

Actualització: 20 de gener de 2022



Anàlisi prospectiva JJOO d’Hivern 2030

L’objectiu específic de l’estudi és conèixer de primera mà quina percepció té la 
ciutadania en relació, primer, amb els reptes de futur del Pirineu i, en segon 
lloc, davant la possible celebració d'uns jocs olímpics i paralímpics d'hivern (JJOOH) a 
Catalunya. És a dir, quines són les necessitats del territori, quina percepció, interès i 
coneixement es té sobre el projecte de JJOOH, quines oportunitats s'identifiquen i 
quins dubtes generen a la població.

Aquesta anàlisi prospectiva té la voluntat de contribuir a la millora del coneixement 
sobre les inquietuds i necessitats territorials, així com sobre aspectes clau de la 
configuració d'una possible candidatura de JJOOH.
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Anàlisi prospectiva JJOO d’Hivern 2030 | Fitxa tècnica
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1.506 (300 residents a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran*)
*Val d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Cerdanya

Ponderació: Sí | Error=0+/-2,52 | Afixació territorial: Sí

CATI (Enquestes telefòniques)

10 min Sigmados

Catalunya 

Codificació, anàlisi de dades, extracció d’outputs i disseny i generació de l’informe des del Departament de la 
Presidència

ÀMBIT

GRANDÀRIA 
MOSTRA

TIPOLOGIA

DURACIÓ CAMP

ANÀLISI

Població amb ciutadania espanyola de 16 i més anys, resident a Catalunya.UNIVERS

PERÍODE CAMP Entre el 9 i el 20 de desembre de 2021

Estratificat per territori, amb selecció de les unitats últimes (individus) mitjançant quotes encreuades de sexe i edat.
Per al càlcul de les quotes s’ha utilitzat com a base el Padró continu de població de l’any 2020.

MOSTREIG

https://www.yammer.com/office365


Continguts
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1 Quins són els principals reptes del territori del Pirineu en el futur?

2 Quin és el coneixement i el nivell d’interès actual sobre la possible celebració dels Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern a Catalunya?

3 Per quins motius es percep més o menys estratègica o interessant la possible celebració dels JJOO d’Hivern a Catalunya?

4 Quina opinió genera la possible celebració dels Jocs Olímpics d’Hivern entre la societat catalana?

5 Quines oportunitats i riscos genera la possible celebració dels Jocs Olímpics d’Hivern per al territori?

6 Resum



1. Quins són els principals reptes
del territori del Pirineu en el futur?

S’ha demanat a la societat catalana en general i residents a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran 
(APA)* en concret, quins són els principals reptes o necessitats de les comarques del Pirineu.

• Vegueria APA: Val d’Aran – Alta Ribagorça – Pallars Sobirà – Pallars Jussà – Alt Urgell – Cerdanya

REPTES 
TERRITORI



El principal repte del Pirineu segons la població de Catalunya 
és la Millora d’infraestructures del territori (25%).
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El principal repte per al futur del Pirineu segons el 25% dels catalans és Millorar infraestructures (carreteres i accessibilitat del territori). El 
segueixen Evitar la despoblació i l’envelliment, Millorar el transport públic i la mobilitat, i l’Optimització del turisme amb un 8%.

REPTES COMARQUES DEL PIRINEU SEGONS LA POBLACIÓ DE CATALUNYA
% població anomena el repte / No ho sé: 48%

REPTES 
TERRITORI

N= 1.506

Pregunta: Quins considera que són els principals reptes o necessitats que tenen les comarques del Pirineu? (Pregunta oberta)



Millorar infraestructures és també el principal repte 
identificat entre la gent del territori (34%). 
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El principal repte per al futur del 
Pirineu segons el 34% de la gent del 
territori, és Millorar infraestructures. 
El segueix la Millora dels serveis 
sanitaris (19,7%), Potenciar serveis i 
l’oci (17,7%), la Millora del transport 
públic (14,3%), Evitar la despoblació i 
l'envelliment(13,3%) i Crear 
d’ocupació (10,7%).

REPTES COMARQUES DEL PIRINEU SEGONS LA POBLACIÓ DE CATALUNYA | | COMPARATIVA ALT PIRINEU I ARAN
% població anomena el repte

REPTES 
TERRITORI

N= 1.506 N= 300

Pregunta: Com a veí/veïna de la comarca de (), quins considera que són els principals reptes o necessitats que tenen les 
comarques del Pirineu? (Pregunta oberta)

Millorar infraestructures 24,6% 34,0%

Evitar la despoblació i l'envelliment 8,5% 13,3%

Millorar transport públic i mobilitat 8,0% 14,3%

Optimitzar el turisme 7,5% 8,0%

Potenciar els serveis i l'oci 6,7% 17,7%

Reactivar l'economia 5,4% 6,3%

Millorar serveis sanitaris 5,0% 19,7%

Millorar aspectes mediambientals 4,2% 3,3%

Crear ocupació 4,2% 10,7%

Millorar telecomunicacions 3,3% 7,3%

Recaptar més ajudes i inversions 2,1% 6,3%

Potenciar el primer sector 1,8% 5,3%

Tot està bé 1,5% 2,7%

Millorar accés habitatge 1,3% 5,3%

Canvi climàtic 0,8% 0,0%

Aspectes polítics 0,6% 2,0%

No ho sé 47,7% 13,3%



2. Quin és el coneixement i el nivell d’interès actual sobre la possible 
celebració dels Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern a Catalunya?

Fins a quin punt es coneix actualment* la proposta de la possible celebració dels Jocs Olímpics i 
Paralímpics d’Hivern a Catalunya? I, com d’interessant o estratègica es percep per a Catalunya i per al 
seu Pirineu?

* Camp realitzat entre el 9 i el 20 de desembre de 2021

REPTES 
TERRITORI

CONEIXEMENT 
I INTERÈS



34%

45%

12%

9%

No sabia que es volguessin organitzar els JJOOH 2030

Sí, em sona haver-ho sentit o llegit en alguns mitjans

Sé que es volen organitzar però no sé res més del projecte

Sé que es volen organitzar i segueixo l'evolució del projecte pels mitjans

18%

51%

13%

18%

El 66% de la societat catalana, i el 82% de la ciutadania de la vegueria 
APA, sap (o li sona) que es volen organitzar els JJOO d’Hivern a Catalunya.
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CONEIXEMENT DEL PROJECTE SEGONS LA SOCIETAT CATALANA
% població

66% 
coneixement

82% 
coneixement

REPTES 
TERRITORI

CONEIXEMENT 
I INTERÈS

N= 1.506 N= 300

La possible organització dels JJOO d’Hivern al Pirineu de Catalunya té un coneixement ampli a la societat catalana. Un 9% dels catalans coneix el projecte i en 
segueix l’evolució activament. Un 57% dels catalans sap que s’està plantejant el projecte però no en coneix detalls i un 34% no n’ha sentit a parlar.
El nivell de coneixement és 16 punts més alt entre la gent de la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran que al conjunt de la societat catalana. El 18% de la gent del territori 
no sap* que es volen organitzar els JJOOH a Catalunya.

* Camp realitzat entre el 9 i el 20 de desembre de 2021

Pregunta: Sabia que el Comitè Olímpic Internacional 
(COI) està valorant la possibilitat que Catalunya pugui 
acollir uns Jocs Olímpics d’Hivern el 2030? 



Un 73,3% de la societat catalana creu que els JJOO serien interessants 
per al Pirineu i un 68,1% que també ho seria per al conjunt de Catalunya. 
El 20,6% de la societat considera que no serien interessants per al Pirineu.
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INTERESSANT O ESTRATÈGIC 
TANT PER A CATALUNYA COM 
PER AL PIRINEU

INTERESSANT O ESTRATÈGIC PER 
AL PIRINEU PERÒ NO PER A 
CATALUNYA

INTERESSANT O ESTRATÈGIC PER 
A CATALUNYA PERÒ NO PER AL 
PIRINEU

NO SERIA INTERESSANT NI 
ESTRATÈGIC NI PER A CATALUNYA
NI PER AL PIRINEU

68,1% 5,2% 6,6% 14,0%

REPTES 
TERRITORI

CONEIXEMENT 
I INTERÈS

NIVELL D’INTERÈS PERCEBUT DEL PROJECTE SEGONS LA SOCIETAT CATALANA
N=1.506 / NsNc = 6,0%

Pregunta: Considera que celebrar els JJOO d’Hivern seria: (escollir entre les 4 opcions)

73,3%
Interessant

per al Pirineu

20,6%
No interessant
per al Pirineu
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NIVELL D’INTERÈS PERCEBUT DEL PROJECTE SEGONS L’ALT PIRINEU I ARAN
N=300 / NsNc = 4,7%

66,3% 8,3% 9,0% 11,7%

INTERESSANT O ESTRATÈGIC 
TANT PER A CATALUNYA COM 
PER AL PIRINEU

INTERESSANT O ESTRATÈGIC PER 
AL PIRINEU PERÒ NO PER A 
CATALUNYA

INTERESSANT O ESTRATÈGIC PER 
A CATALUNYA PERÒ NO PER AL 
PIRINEU

NO SERIA INTERESSANT NI 
ESTRATÈGIC NI PER A CATALUNYA
NI PER AL PIRINEU

REPTES 
TERRITORI

CONEIXEMENT 
I INTERÈS

Pregunta: Considera que celebrar els JJOO d’Hivern seria: (escollir entre les 4 opcions)

74,6%
Interessant
pel Pirineu

20,7%
No interessant

pel Pirineu

Un 74,6% de la ciutadania de la vegueria APA creu que els JJOO serien 
interessants per al Pirineu, mentre que el 20,7% opina el contrari.



3. Per quins motius es percep més o menys estratègica o 
interessant la possible celebració dels JJOO d’Hivern a Catalunya?

Quins són els motius pels quals es percep més o menys estratègica la 
possible celebració dels Jocs Olímpics d'Hivern a Catalunya?

REPTES 
TERRITORI
MOTIUS
INTERÈS



68,1%

5,2%

6,6%

14,0%

6,0%

Es percep interessant tant per a Catalunya com per al Pirineu 
perquè poden aportar Promoció de la zona, Creixement econòmic, 
Turisme i Millora de les infraestructures.
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Pregunta: Per quins motius considera que aquesta acció seria estratègica o 
interessant tant per a Catalunya com per al Pirineu? (Pregunta oberta)

PER QUINS MOTIUS SÍ ES CONSIDEREN ELS JJOOH ESTRATÈGICS?
Mida proporcional al pes de l'opinió
N = 1.025

INTERESSANT O 
ESTRATÈGICA TANT PER 
A CATALUNYA COM PER 
AL PIRINEU

NO SERIA INTERESSANT 
NI ESTRATÈGICA NI PER 

A CATALUNYA NI PER 
AL PIRINEU

NO HO SÉ

NIVELL D’INTERÈS SOBRE LA POSSIBLE CELEBRACIÓ DELS JJOOH A CATALUNYA
% sobre mostra
N= 1.506

INTERESSANT O 
ESTRATÈGICA PER AL 

PIRINEU PERÒ NO PER 
A CATALUNYA

INTERESSANT O 
ESTRATÈGICA PER A 

CATALUNYA PERÒ NO 
PER AL PIRINEU

MOTIUS
INTERÈS



68,1%

5,2%

6,6%

14,0%

6,0%

Per als més detractors del projecte, el motiu principal és el Cost 
econòmic, el fet de no percebre’s com una Prioritat i l’Impacte 
mediambiental que pot generar.
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INTERESSANT O 
ESTRATÈGICA TANT PER 
A CATALUNYA COM PER 
AL PIRINEU

INTERESSANT O 
ESTRATÈGICA PER A 

CATALUNYA PERÒ NO 
PER AL PIRINEU

NO HO SÉ

PER QUINS MOTIUS NO ES CONSIDEREN ELS JJOOH ESTRATÈGICS PER A CATALUNYA NI PER AL 
PIRINEU?
Mida proporcional al pes de l'opinió
N=211

Pregunta: Per quins motius considera que aquesta acció NO seria estratègica o 
interessant per a Catalunya ni per al Pirineu? (Pregunta oberta)

NO SERIA INTERESSANT 
NI ESTRATÈGICA NI PER 

A CATALUNYA NI PER 
AL PIRINEU

INTERESSANT O 
ESTRATÈGICA PER AL 

PIRINEU PERÒ NO PER 
A CATALUNYA

NIVELL D’INTERÈS SOBRE LA POSSIBLE CELEBRACIÓ DELS JJOOH A CATALUNYA
% sobre mostra
N=1.506

MOTIUS
INTERÈS



Els motius pels quals els JJOOH es perceben interessants per al Pirineu 
són semblants entre territoris, però varien els motius pels quals no es consideren 
interessants per al Pirineu.
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MOTIUS D’INTERÈS / NO INTERÈS SOBRE LA CELEBRACIÓ DELS JJOOH A CATALUNYA
% sobre mencions

La Promoció i internacionalització és 
el principal motiu espontani pel qual 
tant els catalans com la gent del 
territori creuen que els JJOOH poden 
ser interessants per al Pirineu (26%; 
29% APA). Segueixen el Creixement 
econòmic (23%; 18% APA) i el 
Turisme (19%; 16% APA).

La Construcció d’infraestructures 
que puguin quedar abandonades és 
el principal motiu espontani de 
rebuig específicament entre la gent 
del territori que considera que uns 
JJOO no serien estratègics ni per 
Catalunya ni per al Pirineu (19%), 
mentre que l’Impacte 
mediambiental és el més rellevant 
per al conjunt de la societat catalana 
(13%).

MOTIUS
INTERÈS

73,3% 74,6% 20,6% 20,7%

Per què són estratègics? Per què no son estratègics?

Promoció i internacionalització 26% 29% Impacte mediambiental 13% 4%

Creixement econòmic 23% 18% Manca de prioritat 13% 8%

Turisme 19% 16% Cost econòmic 12% 14%

Millora Infraestructures i serveis 11% 16% Aspectes negatius en general 10% 7%

Més ocupació 7% 8% Canvi climàtic / Neu 9% 9%

Beneficis generals 6% 6% Construcció d'infraestructures que quedaran abandonades 8% 19%

Promoció activitat esportiva 2% 0% Poca rendibilitat 7% 7%

No ho sé 2% 2% No ho sé 6% 4%

Mediambiental 1% 1% Molta mobilitat / Massificació de gent 6% 7%

Altres 1% 2% Aspectes organitzatius 5% 5%

Respostes negatives 1% 1% Aspectes polítics 3% 0%

Manca de preparació 3% 7%

Respostes positives 2% 1%

Opinió gent del territori / experts 2% 1%

Altres 1% 5%

Interessant tant per Catalalunya com pel Pirineu o Interessant pel 

Pirineu

N=1.104 N=224

CAT T1 CAT T1

N=62

No seria interessant per Catalunya ni pels Pirineus o No seria interessant pel 

Pirineu

N=311



4. Quina opinió genera la possible celebració dels
Jocs Olímpics d’Hivern entre la societat catalana?

Quina opinió es té en general sobre la possible celebració del JJOO 
d’Hivern a Catalunya.

REPTES 
TERRITORI

OPINIÓ
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Pregunta: Quina opinió té sobre la possibilitat de celebrar els 
JJOO d’Hivern a Catalunya? (Pregunta oberta)

OPINIÓ

Aspecte positiu

Aspecte negatiu

Aspecte neutre

N= 1.506 N= 300

El 64,4% de les opinions espontànies sobre els JJOOH entre la societat catalana, i 
el 61,7% entre la ciutadania de la vegueria APA, són positives. Destaquen els 
Aspectes positius en general (47,1%) i la potencial Millora econòmica (10,3%).

OPINIÓ SOBRE LA POSSIBILITAT DE CELEBRAR ELS JJOO D’HIVERN A CATALUNYA
% sobre població

Les opinions positives al territori representen el 61,7% i les negatives 
representen el 22,5%. L’opinió positiva en general es redueix de 
forma insignificant a l’Alt Pirineu (-3,6% respecte a Catalunya); 
disminueix més notablement la percepció que els Jocs aportarien 
una Millora econòmica (del 10,3% al 7,4% de les mencions). No 
obstant, el rebuig a la candidatura directa incrementa de forma 
espontània de l’11,4% al 14,8% a l’Alt Pirineu i Aran i el conjunt 
d'opinions negatives passa del 18,3% per al conjunt de Catalunya, al 
22,5% a la vegueria.

Seria positiu 47,1% 45,4%

No s'haurien de celebrar 11,4% 14,8%

Millora econòmica 10,3% 7,4%

Dubtós 7,2% 8,3%

Risc medioambiental/canvi climàtic 6,2% 6,2%

Turisme i coneixement 5,8% 6,8%

No és una prioritat 4,9% 4,6%

Indiferent 3,6% 1,9%

Manquen infraestructures 1,6% 0,9%

Millora infraestructures 1,3% 2,2%

Recels a la candidatura 0,8% 1,5%



La gran majoria de la població està d’acord que els JJOOH contribuirien a 
augmentar el turisme (85%-81% APA) i la visibilitat del Pirineu a nivell 
internacional, especialment a l’Alt Pirineu i Aran (84%).
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Altres aspectes en què està d’acord la majoria de gent són l’Increment de l’oci (76%-71%), Millora de les telecomunicacions (71%-70%), l’Acceleració de les 
inversions al Pirineu (70%) i l’Augment del nivell d’ocupació (67%-70%). Destaca la preocupació de la societat que l’Ocupació sigui precària i temporal (68%-65%), 
que el Cost mediambiental pugui ser molt alt (62%-61%) o que el Turisme que generi no sigui sostenible (54%-57%).

OPINIÓ

NIVELL D’ACORD SOBRE ASPECTES RELACIONATS AMB ELS JJOOH
Totalment d’acord + Bastant d’acord | Comparativa Catalunya - APA
N=1.506 / N APA = 300

Aspectes favorables

Aspectes desfavorables

Pregunta: Fins a quin punt està d’acord amb les següents afirmacions?

Catalunya Alt Pirineu i Aran

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Augmentarà el turisme

El Pirineu català es posicionarà internacionalment

S’incrementarà l’oferta d’oci

Les telecomunicacions arribaran a tot el territori

S’acceleraran les inversions al Pirineu

El nivell d’ocupació de la regió augmentarà

L’entorn natural estarà més cuidat i hi haurà menys incendis

Els JJOOH contribuiran que els joves no marxin dels pobles

L’ocupació serà precària i temporal

El cost mediambiental i paisatgístic serà molt alt

Implicarà un increment d’un turisme no sostenible



La sostenibilitat mediambiental i econòmica és el factor més rellevant 
a tenir en compte en el projecte, tant per al conjunt de la societat 
catalana (53%) com per al territori en concret (55%).
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OPINIÓ

FACTORS IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE EN EL PROJECTE
% població

Que sigui un projecte sostenible 
mediambientalment i 

econòmicament

Que sigui un procés participatiu 
obert a la ciutadania i es tingui en 

compte l’opinió del territori

Que el llegat dels JJOO sigui profitós 
per al territori al llarg del temps

Que tot el procés sigui transparent

Altres

29%

21%

19%

18%

8%

53%

41%

41%

42%

9%

27%

24%

23%

18%

3%

55%

45%

46%

41%

4%

Pregunta: Ens podria indicar el factor que considera més important a tenir en compte en 
el projecte? Quins altres factors considera importants a tenir en compte en el projecte?

N= 1.506 N= 300

Factor principal Altres factorsEn ser demanats pels factors 
importants per al projecte, la 
Sostenibilitat mediambiental i 
econòmica és el més important tant a 
Catalunya (29%) com a la vegueria 
(27%).

El Llegat que se’n deixi és el segon 
factor més mencionat per la gent del 
territori (46%) i que el procés sigui 
Participatiu i que tingui en compte 
l’opinió de la gent el tercer (45%). La 
Transparència és el segon factor més 
important per a la gent de Catalunya 
(42%).



5. Quines oportunitats i riscos genera la possible 
celebració dels Jocs Olímpics d’Hivern per al territori?

S’identifiquen les principals amenaces i oportunitats del projecte de 
forma suggerida.

REPTES 
TERRITORI

OPORTUNITATS 
I AMENACES



La principal oportunitat identificada al territori és la Millora de les 
infraestructures i equipaments (55%). La Millora de l’economia és la principal 
oportunitat percebuda pels catalans (57%) i la 2a a l’Alt Pirineu i Aran (52%). 
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REPTES 
TERRITORI

OPORTUNITATS
I AMENACES

OPORTUNITATS QUE POT PRESENTAR EL PROJECTE SEGONS LA SOCIETAT CATALANA
% Població

Millorar l’economia del territori

Millorar les infraestructures i equipaments

Contribuir a pal·liar el despoblament del 
Pirineu o de les zones de muntanya

Cap

No ho sé

Pregunta: Quina creu que podria ser la principal oportunitat de la celebració dels JJOOH? 
Quines altres oportunitats creu que podrien generar els JJOOH?

Incrementar el coneixement i la imatge del 
territori

Ajudar a preservar l’entorn natural i reduir el risc 
d’incendis

Altres

29%

28%

18%

7%

7%

3%

3%

4%

57%

50%

41%

18%

17%

7%

3%

4%

24%

31%

18%

5%

11%

4%

3%

3%

52%

55%

40%

18%

23%

7%

3%

3%

Aspecte principal Altres aspectes

La Millora de les 
infraestructures i els 
equipaments és l’oportunitat 
més mencionada per la gent 
del territori (55%); la segona 
és la Millora de l’economia, 
per un 52% de les persones 
(un 57% pels catalans).

La Contribució a pal·liar el 
despoblament del territori és 
una oportunitat identificada 
pel 23% de la gent del 
territori (i un 17% dels 
catalans).

N= 1.506 N= 300



La creació d’infraestructures que puguin quedar abandonades després 
dels JJOOH, és el principal risc percebut tant al territori (45%) com pels 
catalans en general (47%). 
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REPTES 
TERRITORI

OPORTUNITATS
I AMENACES

RISCOS QUE POT PRESENTAR EL PROJECTE SEGONS LA SOCIETAT CATALANA
% Població

Crear infraestructures que s’abandonaran 
després dels JJOOH

No disposar de neu suficient durant els JJOOH 
degut al canvi climàtc

Augmentar l’economia especulativa

Cap

No ho sé

Pregunta: Quina creu que podria ser la principal amenaça de la celebració dels JJOOH? 
Quines altres amenaces creu que podrien generar els JJOOH?

Tenir un impacte mediambiental negatiu

Urbanització del territori sense tenir en compte 
les seves necessitats reals

Altres

23%

19%

17%

13%

12%

8%

1%

7%

47%

31%

35%

28%

29%

10%

1%

7%

23%

21%

16%

14%

11%

5%

6%

5%

45%

36%

29%

30%

27%

7%

6%

5%

N= 1.506 N= 300

A l’Alt Pirineu i Aran, un 45% 
de la societat opina que la 
Creació d’infraestructures que 
puguin quedar abandonades
és un dels riscos del projecte 
(un 47% pel que fa a 
Catalunya en general).

Al territori, No disposar de 
neu suficient és el segon risc 
identificat (36%; un 31% pels 
catalans). L’Impacte 
mediambiental és el tercer 
risc percebut (29%), amb 
menys pes que per la societat 
catalana (35%).

Aspecte principal Altres aspectes



6. Resum
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Resum

REPTES PER AL PIRINEU / La millora d’infraestructures - El principal repte del Pirineu segons la població de Catalunya és la Millora d’infraestructures del territori (25%) i és també el principal repte 
identificat entre la gent de la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran (34%). 

CONEIXEMENT DELS JJOOH / Ampli coneixement entre la societat catalana i territori - El 66% de la societat catalana, i el 82% de la ciutadania de la vegueria APA, sap (o li sona) que es 
volen organitzar els JJOO d’Hivern a Catalunya.

NIVELL D’INTERÈS DELS JJOOH / JJOOH interessants per al Pirineu per la gran majoria de la societat - Un 73,3% de la societat catalana i el 74,6% del territori, creu que els JJOO serien interessants per 
al Pirineu i un 68,1% que també ho serien per al conjunt de Catalunya. El 20,6% de la societat considera que no serien interessants per al Pirineu.

MOTIUS D’ACCEPTACIÓ O REBUIG / Economia, Turisme i Infraestructures, i preocupació pel potencial Cost i Impacte mediambiental - Es percep interessant tant per a Catalunya com per al Pirineu 
perquè poden aportar Promoció de la zona, Creixement econòmic, Turisme i Millora de les infraestructures. Pels més detractors del projecte, el motiu principal és el Cost econòmic, el fet de no 
percebre’s com una Prioritat i el possible Impacte mediambiental que puguin generar. Al territori destaca la preocupació perquè hi hagi una construcció d’infraestructures que pugui quedar 
abandonada després dels Jocs.

CONSENS SOBRE ELS JJOOH / Ampli acord que els Jocs augmentarien el Turisme i la visibilitat a nivell internacional - El 64,4% de les opinions espontànies sobre els JJOOH entre la societat catalana, i 
el 61,7% entre la ciutadania de la vegueria APA, són positives. Destaquen els Aspectes positius en general (47,1%) i la potencial Millora econòmica (10,3%). La gran majoria de la població està d’acord 
que els JJOOH contribuirien a augmentar el turisme (85%-81% APA) i la visibilitat del Pirineu a nivell internacional, especialment a l’Alt Pirineu i Aran (84%). Destaca la preocupació de la societat 
perquè l’Ocupació sigui precària i temporal (68%-65%), que el Cost mediambiental pugui ser molt alt (62%-61%) o perquè el Turisme que generi no sigui sostenible (54%-57%).

FACTOR CLAU / La sostenibilitat, no només mediambiental - La sostenibilitat mediambiental i econòmica és el factor més rellevant a tenir en compte en el projecte, tant per al conjunt de la societat 
catalana (53%) com per al territori en concret (55%).

RISC / La construcció d’infraestructures que puguin quedar abandonades - La creació d’infraestructures que puguin quedar abandonades després dels JJOOH, és el principal risc percebut tant al 
territori (45%) com pels catalans en general (47%). 

OPORTUNITAT / Noves infraestructures i Impuls econòmic - La principal oportunitat identificada al territori és la millora de les infraestructures i equipaments (55%). La millora de l’economia és la 
principal oportunitat percebuda pels catalans (57%) i la 2a a l’Alt Pirineu i Aran (52%). 


