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La Generalitat i el Govern d'Aragó mantenen viva la possibilitat d'organitzar els Jocs del2030, pero continuen 
sense arribar a un acord. En una reunió ahir a la seu del COE, Catalunya es remet als acords tecnics que ja 
es van adoptar i Aragó defensa la seua proposta alternativa d'un repartiment de proves "igualitari". 
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OLIMPISME JOCS D'HIVERN 2030 

La cimera pels Jocs d'Hivem acaba sense 
acord, perO el dialeg continua obert 
Catalunya es ratifica en el pla previst i Aragó en el seu davant de Govern central i COE 

REDACCIO/ACN 
1 MADRID 1 La Generalitat i el 
Govern d'Aragó no van atan
sar posic10ns en la reunió que 
van mantenir a la seu del COE 
sobre la candidatura dels Jocs 
Olímpics. A la sortida de la re
unió el conseller d'Esports del 
Govern d'Aragó, Felipe Faci, 
va assegurar que Aragó "no es 
moura de les condicions que ha 
posat", que passen per un nou 
repartiment de les proves, men
tre que la secretaria general de 
Presidencia de la Generalitat, 
Núria Cuenca, va recordar que 
el Govern espanyol, el COE i 
Aragó ja tenen un acord tecnic 
tan ca t. 

Perla seua banda, el Govern 
central intenta mantenir vives 
les converses. "No donem res 
per tancat ni per perdut" i "ens 
tornarem a trobar en els pro
ximes dies", va dir el secretari 
general de Cultura i Esports del 
mmisteri, Víctor Francos. 

És el resultat de la reunió de 

POSTURA DEL COE 

"No dono res per tancat ni 
per perdut. Tornarem a 
trobar-nos en els propers 
dies", diu Blanco 

prop de dos hores que va tenir 
lloc a Madrid convocada pel 
president del COE, Alejandro 
Blanco, per provar de trobar 
una "solució definitiva" i tan
car les discrepancies suscitarles 
per Aragó pel repartiment de 
les proves. 

Davant deis mitjans, Blanco 
va admetre que ara per ara "no 
hi ha acord" i es va mostrar es
peran¡;at que les parts atansa
ran posicions en futures reuni
ons. En tot cas va recordar que 
ja existeix un acord tecnic. El 
conseller d'Esports d'Aragó va 
insistir que creu que la propos
ta tecnica acordada per totes 
les parts "no és equilibrada" 
perque "no representa tot el 
Pirineu aragones". 

El Govern defensa l'acord signat 
També en declaracions als 

mitjans, la secretaria general 
de Presidencia de la Genera
litat va afirmar que el Govern 
catala s'ha refermat en !'exis
tencia d'un acord tecnic i no es
ta en disposició de reobrir les 
negociacions. "Nosaltres ens 
mantenim en els acords que ja 
vam adoptar. Ja vam fer una 

Núria Cuenca, Víctor Francos, Alejandro Blanco i Felipe Faci, ah ir durant la reunió al COE. 

"Si no s'adareix al maig, hi haura un altre plantejament" 
• "El termini per arribar a 
un acord definitiu amb Aragó 
no anira més enlla de Setma
na Santa", van matisar fonts 
del COE el passat 1 d'abril, 
mentre que van recordar que 
els responsables del COI que 
elegiran la se u el primer tri
mestre del 2023 visitaran al 
maig les instaHacions propo
sades pels aspirants. 

Ahir, el president del COE, 
Alejandro Blanco, es vamos
trar conven¡;ut que es troba
ra una solució, encara que és 
"conscient de la dificultat". 
Malgrat que no se celebraran 
fins al24 de juliolles consul
tes a les comarques catalanes, 
Blanco va reiterar ahir que 

negociació i la nostra voluntat 
és que la candidatura sigui la 
millor tecnicament, creiem que 
compleix aquestes condicions i 
ens mantindrem en aixo", va 
indicar. 

Ara per ara, segons Cuenca, 
la solució passa perque el COE 
i Aragó es reuneixin per trobar 
una solució. "Catalunya defen
sara els acords de la comissió 
tecnica, tenim una consulta 
plantejada peral julio! i aquests 
són els acords que defensarem 

anem "justos de terminis" i 
que al maig "hauria de que
dar tot ciar". "Si no, hauríem 
de fer un altre plantejament", 
va indicar. 

La ciutat japonesa de Sa
pporo, organitzadora ja el 
1972 d'uns Jocs, és la gran 
favorita. "Pero no ens porta 
cap avantatge", van assenya
lar des del COE. "Les seues 

ALEJANDRO BLANCO 

El president del COE 
encara té esperances 
d'un acord, pero "anem 
justos de terminis" 

i trasllac;larem a la ciutadania", 
va sentenciar abans de recor
dar que Aragó "ja va donar el 
seu vot favorable als acords de 
la comissió tecnica, i per tant 
haura de ser Aragó" qui s'ex
pressi ara. Núria Cuenca feia 
referencia a l'acord tecnic firmat 
per totes les parts -també per 
Aragó- 1'1 d'abril passat, segons 
el qua} Catalunya acolliria les 
proves d'esquí alpí, descens i 
eslalom (a La Molina-Masella), 
snowboard i freestyle (Baqueira 

instaHacions tecnicament es
tan molt bé i les nostres bé, 
pero la nostra for¡;a és el re
lat i que el Pirineu, una gran 
serralada, mai no h~ acollit 
uns Jocs". 

Un altre obstacle, per si 
encara no n'hi hagués prou 
amb el desacord d'Aragó amb 
el repartiment de proves,_ és 
que encara no hi ha un nom 
oficial per a la candidatura, 
sobretot després que Aragó 
no firmés l'esmentat acord 
tecnic. Només el nom del Pi
rineu genera consens, pero el 
Govern i el COE aposten per 
afegir Barcelona pel seu valor 
de marca i Aragó hi vol posar 
també Saragossa. 

Beret) i !'esquí de muntanya a 
Boí Taüll, i l'hoquei gel a Bar
celona. L'acord situa a Aragó 
les modalitats de biatló i esquí 
de fons (Candanchú), patinatge 
artístic i patinatge de velocitat 
curta i llarga. Saragossa acolli
ria les de patinatge i el cúrling 
es faria a Jaca. La resta de mo
dalitats, el bobsleigh, elluge, 
els salts i la combinada nordica 
es disputarien en una seu fo
ra d'Espanya, possiblement a 
Sarajevo. 

El COl visita Aran i la Seu 
1 5-09-2018: El representan! en
viat pel Comite Olímpic Inter
nacional, el suís Gilbert Felli, 
queda "gratament impressio
nat" amb les instal·lacions i in
fraestructures del Pirineu lleida
ta durant la seua visita a la Val 
d'Aran i la Seu d'Urgell, dins de 
la gira de tres dies per Catalu
nya per avaluar les possibilitats 
de la candidatura olímpica d'hi
vern Pirineus-Barcelona. 

Primer tall superat 
· 1 8-10·2018: La Generalitat i el 

Comite Olímpic Espanyol (COE) 
reben a Buenos Aires un infor
me favorable del Comite Olí m
pie Internacional (COl). 

El COl confirma el seu suport 
1 10-01·2020: La comissió del 
COl que estudia les opcions de 
les futures seus organitzadores 
confirma que Pirineus-Barce
lona opta a organitzar els Jocs 
Olímpics. 

Aragó s'afegeix al projede 
1 20·02-2020: El president del 
Comite Olímpic Espanyol (COE), 
Alejandro Blanco, afirma que 
Aragó i Catalunya fa molt de 
temps que parlen sobre la 
possibilitat de presentar una 
candidatura conjunta i que, en 
aquest moment, "hi ha gairebé 
un acord total". 

lmpuls a fa c~ndidatura 
1 6 os 2021: El Govern catala 
lliura al COE el treball tecnic per 
formalitzar la petició al COL 

Lambán es planta 
127-01-2022: El president d'Ara
gó, Javier Lambán, planta a 
Balaguer Pere Aragones per 
abordar, entre altres temes, els 
preparatius de la candidatura 
olímpica. 

. Acord tecnic sense Aragó 
11-04-2022: El COE, Catalunya 
i el Govern espanyol firmen 

_l'acord tecnic peral repartiment 
de proves, malgrat la plantada 
del president d'Aragó al no es
tar-hi d'acord. 

Cimera sense acord 
1 25-04-2022: La reunió pe r 
canviar el repartiment de pro
ves que vol Aragó acaba sense 
acord, pero continua obert el 
dialeg. 
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