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        PROPOSTA DE  RESOLUCIÓ  ESMENADA EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
“CONSULTA SOBRE ELS JOCS OLÍMPICS D’HIVERN A BARCELONA – PIRINEUS”  
DEL 09/03/2022  

          
TÍTOL       CONSULTA SOBRE ELS JOCS OLÍMPICS D’HIVERN A BARCELONA - 

PIRINEUS 

DATA        14/05/2022 

PROPOSANTS      
 Mercè Zamora, Marià Riera, Jordi Roset, Montse Martí, Montserrat 

Trepat i Eduard Vidal 
       

1. JUSTIFICACIÓ       

Aquesta proposta de resolució neix del debat creat als Consells Locals per la República i grups de 
treball elevat a les comissions de l’Assemblea de Representants. 
 
Plantejar la celebració del JJOO d’hivern a Barcelona – Pirineus no és només una qüestió esportiva, 
va molt més enllà al ser una qüestió internacional, i comporta posicionar Catalunya com actor 
internacional o com una regió d’Espanya. Aquest fet pot generar una oportunitat pel 
posicionament de Catalunya al món com a Estat, o mal gestionat per crear l’entorn perfecte per 
sotmetre’ns encara més al colonitzador mitjançant les estructures de submissió de l’estat espanyol 
a Catalunya (interessos particulars i econòmics). 
 
El projecte, equipaments i infraestructures resultat dels Jocs Olímpics que tindran permanència 
han de ser sostenibles i de futur per al territori i del país que volem. No ens podem permetre 
construir des del marc mental espanyol com per exemple la Expo’92, els AVEs i estacions sense 
viatgers, els aeroports sense avions, els ports sense vaixells, infraestructures sense activitat 
econòmica que només generen despeses innecessàries. 
 
La preparació dels Jocs Olímpics també és una oportunitat d’idear, dissenyar i construir de forma 
estratègica, una oportunitat d’actuar amb responsabilitat i de forma sostenible. Pot ser el primer 
gran projecte de país pel país que volem i amb els valors del país que volem. Ens cal plantejar si és 
possible i volem realitzar els JJOO dins del marc espanyol treballant conjuntament un govern 
autonomista sotmès amb el 155 i un govern estatal imperialista, colonitzador i repressiu. Volem 
construir amb les eines de sempre i com sempre? 
 
L’impacte a l’entorn mediambiental, social i econòmic ha de ser positiu a mig i llarg termini. Cal 
evitar les decisions preses des d’únicament l’interès econòmic d’actors de fora del territori i les 
opinions dels grups que s’oposen a tot sense fonamentar-ho ni proposar alternatives. 
 
Som una institució que potencia la democràcia participativa i disposa d’eines innovadores per a fer 
consultes. Un projecte que afecta directament a una part del nostre territori i que es fa extensiu a 
l’estratègia del model de país, s’ha de liderar amb una consulta des del Consell per la República a 
les persones registrades al Registre Ciutadà amb àmbit de l’Alt Pirineu (zona d’afectació directa) i 
àmbit de sufragi universal al Registre Ciutadà. Qui està inscrit al registre ciutadà ha escollit 
lliurement tenir el dret a participar.   
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Realitzar aquesta consulta comporta també dotar a les persones inscrites d’un major coneixement 
de la matèria, tenir accés a informes i la oportunitat d’assistir a debats telemàtics on es defensin 
les diferents posicions. 
 
La pregunta serà única però no cal que sigui binària “a favor” o “en contra”, pot ser:  

● “a favor perquè és una oportunitat per al territori i per Catalunya”  
● “a favor si s’assegura que es realitzarà de forma sostenible, amb recursos de Km0 i resultat 

del consens al territori”  
● “en contra ja que dins del marc espanyol no es pot fer un bon projecte de futur per a l’Alt 

Pirineu i Catalunya apareixerà davant del món com a una comunitat autònoma” 
● “en contra perquè és només una eina de submissió colonial” 

 
El resultat d’aquesta consulta servirà com a informació per al posicionament de l’Assemblea de 
Representants i per al Govern del CxR per avançar en les seves actuacions cap al país que volem. 
 
Es pot obrir també la porta a un procés propositiu de grans projectes per l’Alt Pirineu o altres 
territoris per afavorir l’equilibri territorial i avançar de forma estratègica cap al model de república 
que volem.   
 
Concloent, aquests són els objectius de la consulta: 

● Conèixer l’opinió de la ciutadania per territoris. 
● Fomentar de forma immediata la participació ciutadana amb consultes d’interès nacional. 
● Mostrar a les persones dels Països Catalans que tenim uns valors i que els defensem, fem 

el que diem. Bona raó per inscriure’s i ampliar la base ciutadana. 
● Aprendre i refermar la cultura participativa en les decisions de país a les persones de la 

futura República Catalana. 
 
Esmena transaccionada abans de la votació de l’Assemblea de Representants del 14 de maig de 
2022 documentat a l’enregistrament de YouTube del ple amb inici a les 2 hores 16 minuts i 
finalització a les 2 hores 18 minuts del ple: 
 
Degut a la dilació en la tramitació d’aquesta PdR votada en bloc per dues comissions, proposem 
ara la pregunta definitiva amb resposta binària a les persones registrades al Consell per la 
República: 
 
Vols que Catalunya organitzi uns JJOO d’hivern al 2030 de la mà de l’estat espanyol? Si / No 
 
Proposem el treball conjunt del govern i del grup de treball per tirar endavant la consulta 
presentada. 
 
 
2. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

Realització d’una consulta a les persones registrades per territori en relació a la idoneïtat de 

realitzar els Jocs Olímpics d’hivern a Barcelona – Pirineus amb la pregunta amb resposta binària: 

Vols que Catalunya organitzi uns JJOO d’hivern al 2030 de la mà de l’estat espanyol? Si / No 
 

 Apoderar als registrats en la presa de decisions fomentant el debat previ a la consulta.  
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3. FORMA DE VOTACIÓ 

En bloc. 


