PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Data: 30 de març de 2022
Núm. Entrada:
Representants que ho demanen: Joan Puig Cordon, Salvador Ribot, Núria Torras,
Montse Martínez Seriol, Teresa Ramírez, Isabel Muntane Zafra, Carme Segura
Capellades, Assumpta Raurich, Adam Glubunski, Mª Eulalia Valero Llorens, Dolors
Quintana Solé, Monica Martorell, Rosa Miro Borràs, Raquel Santiago Batista,
Montserrat Trepat Ribé,Català Puig i Núria Mortmany
Títol de la proposta: No a uns Jocs Olímpics espanyols d'hivern a Catalunya

Exposició de motius: L'1-O, els catalans vàrem decidir majoritàriament i
democràticament convertir-nos en un estat independent en forma de república. El
govern espanyol va activar la seva màquina de repressió, aplicant el 155, fet que va
provocar que dirigents polítics i de la societat civil entressin a la presó i que continua
amb una fiscalia espanyola actuant contra més de 3.000 represaliats, des de fa més de
quatre anys.
Dins d'aquest marc de repressió i de manca de democràcia, va activar-se la proposta
d'organitzar uns Jocs Olímpics espanyols d'hivern als Pirineus el 2030. Amb el marc de
funcionament de l'olimpisme, és l'estat espanyol qui presenta la candidatura
(recordem que en inici va ser una idea del consistori barceloní) i ara, sota aquest
paraigua d'Espanya, es preveu que s'organitzi conjuntament amb el Govern Aragonès,
el mateix govern regional que va aprofitar el 155 per espoliar l'art de la Franja, protegit
i cuidat durant dècades per les autoritats catalanes al Museu de Lleida i que,
altrament, possiblement s'hauria perdut o, ben segur, malmès.
Les autoritats autonòmiques catalanes, situades en el mateix rang de les aragoneses,
ho estan encarant amb secretisme i opacitat, com n'és una bona mostra la restricció
territorial que volen aplicar en una consulta local, a la recerca d'una mica de
legitimitat. Tot això, al marge dels advertiments sobre l'actual situació d'emergència
climàtica, que posa molts dubtes de la viabilitat del projecte per manca de la neu
necessària, i que provocaria la caríssima necessitat de crear neu artificial.
Apostar per uns jocs olímpics espanyols d'hivern en aquest context és una greu
irresponsabilitat. Espanya ho aprofitaria, com a cada cop que en té l'ocasió, per
presentar-se al món unificadament i brandar l'argumentari que la relació amb
Catalunya "s'ha normalitzat" el que, per a ells, vol dir que ens han definitivament
sotmès. En uns jocs organitzats per Espanya, no només els esportistes catalans no hi
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participarien sota la bandera catalana sinó que, ben segur, es dictarien "normatives"
per amagar o prohibir qualsevol altre símbol que no fos l'estanquera.
Sota l'actual situació de repressió i de negació de la sobirania catalana, és inconcebible
organitzar uns jocs olímpics amb el govern espanyol i no seria res més que donar-los la

raó que ja no existeix conflicte polític a Catalunya. A més, cornuts i pagar el beure: ens
tocaria carregar amb tot l'esforç organitzatiu i acabaríem pagant l'aquelarre
nacionalista del govern espanyol on Catalunya no hi té cabuda i que, un cop més,
quedaria oblidada.
Part resolutiva: Per tot això presentem la següent proposta de resolució al plenari de
l'Assemblea de Representants del Consell per la República:
1. Demanar al Govern de Catalunya que no participi de la candidatura olímpica
espanyola per a celebrar els Jocs Olímpics espanyols als Pirineus, el 2030.
2. Fins que no siguem independents o fins que es garanteixi la participació dels
esportistes catalans sota bandera catalana, demanem al govern català que no participi
de cap candidatura olímpica espanyola amb els responsables de l'actual repressió que
pateixen milers de ciutadans de tots els territoris de parla catalana.
3. Traslladar aquesta resolució, si és aprovada a tots els grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, al Govern de Catalunya, al Govern d'Aragó, al president del
Govern Espanyol, a la Secretaria d'Esports del Govern català, al Comitè Olímpic
Espanyol, al Comitè Olímpic Català i a l'UFEC i al Govern del Consell per la República

Joan Puig Cordon
Membre de l’Assemblea de Representants per la demarcació de Girona al Consell per
la República
Alt Empordà, 30 de març de 2022
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