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13/01/10 
 

 

La FCEH dona total suport a la candidatura 'Barcelona-Pirineus', 
per a ser la seu dels JJOO d’Hivern del 2022 

 
L’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, va anunciar que Barcelona vol tornar a 

ser olímpica. La ciutat comtal i el Pirineu Català presentaran una sòlida i 

competent candidatura per a acollir els JJOO d’hivern de 2022. 

 
La Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH) dóna suport total a aquesta 

iniciativa liderada per Barcelona i Pirineu Català que esdevindria l’escenari 

del somni olímpic. 

 
Com ha afirmà Ramon Carreras, president de la FCEH, “aconseguir uns Jocs 

Olímpics d’Hivern es una vella aspiració i una gran il·lusió des de fa dècades 

de la FCEH i de tot el Pirineu Català”. La realitat és que a nivell d’esports d’hivern 

ja s’han acomplert diferents somnis que fa uns anys semblaven impossibles. S’ha 
demostrat la gran capacitat organitzativa del Pirineu Català i de les institucions del 

país ja que des de març de 2008 es celebren proves de Copa del Món de la Federació 

Internacional d’Esquí (FIS), que són les competició d’alt nivell mundial, a casa nostra. 

Competicions on la FCEH ha treballat i s’hi ha implicat a fons sent membre integrant 

del comité organitzador.  
 

Copes del Món d’snowboard i d’alpí des del 2008 

El gener de 2008 van disputar-se proves de Copa del Món d’Snowboard a l’estació de 

La Molina, el gener de 2009 les proves d’eslàlom i gegant de Copa del Món d’esquí 
alpí per a discapacitats del Comité Paralímpic Internacional (IPC) també a l’estació de 

la Cerdanya. Però la prova de més èxit des del punt de vista competitiu, organitzatiu i 

de públic van ser les proves d’eslàlom i gegant dins el circuit de Copa del Món d’esquí 

alpí femení que va tenir lloc a La Molina el desembre de 2008. Uns mesos després, el 
març de 2009 el mateix escenari va acollir les proves de Copa del Món d’snowboard 

amb la inauguració del mig tub més gran d’Espanya i dels Pirineus on es va disputar 

el half pipe. Per la seva banda, Barcelona també va demostrar un cop més i amb gran 

èxit la seva capacitat organitzativa acollint el passat 7 de novembre el Barcelona 

Snow Show, la prova de “Big-Air” del circuit de Copa del Món d’snowboard 2009-
2010, un circuit que tindrà continuitat a La Molina del 17 al 21 de març amb la 
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celebració de les proves de half pipe, snowboard cross, y paral.lel. Però 

l’esdeveniment més important que també afrontarà La Molina és el Mundial 
d’snowboard el gener del 2011. La prova inaugurar, que serà un big air, es farà a 

Barcelona. 

 

Candidatura sòlida 
Queda palès així que el llistó ja s’ha deixat molt alt amb l’històric esportiu dels darrers 

anys. Per tant, des de la FCEH es pot afirmar amb fets que la candidatura 'Barcelona-

Pirineus' és sòlida i es situa en molt bona posició. 

 

Ramon Carreras afirmar que “és un impuls necessari i merescut per als esports 
d’hivern” i que “Barcelona i el Pirineu català tenen capacitat organitzativa 

demostrada i la possibilitat d’assegurar la quantitat i qualitat de neu òptima 

per acollir esdeveniments esportius d’alt nivell com són uns Jocs Olímpics.” 

Per altra banda, Carreras ha afirmat que aquesta iniciativa és fonamental per a poder 
dotar de més recursos als esports d’hivern amb l’objectiu de que els esportistes de les 

seleccions catalanes de la FCEH i estatals de la RFEDI segueixin millorant el seu 

rendiment fins arribar als llocs capdavanters del ranking de la FIS. 

 
  

 


