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L'empresariat del Pirineu diu
«prou» després de la caiguda de la
candidatura olímpica
Mentrestant, el Govern no tira la tovallola i assegura que tindrà preparat el
projecte en solitari al juliol

Presentació de la campanya 'Per un impuls al Pirineu, diem sí' al poble d'Escaló | ACN

L'empresariat del Pirineu diu "prou" arran de la caiguda de la candidatura per als Jocs Olímpics
d'hivern l'any 2030 i reclama "progrés i desenvolupament territorial". Deu agrupacions
empresarials, entre les que destaquen Pimec, la COELL, la Cambra de Comerç de Lleida i Girona
o la Federació d'Hostaleria de Lleida, han signat el manifest Per un impuls als Pirineus, diem
prou!.
L'empresariat lamenta que "la política sigui el fre per al desenvolupament" i defensa que els
Jocs són un projecte que "beneficia tot el Pirineu", "sigui català, aragonès, navarrès o francès",
afirmen. Per tot plegat, demanen "inversions al territori".
A més, afirmen que aquest "desafecte" mostrat una vegada i una altra, "tant per les institucions
catalanes com per les de l'Estat", provoquen conseqüentment un sentiment de "menyspreu entre
el teixit empresarial", que alhora se sent "frustrat" després d'haver reivindicat en moltes
ocasions que se'ls tingués en compte. Diuen "estar tips de la visió centralista, sovint paisatgista i
bucòlica, i sobretot reduccionista i malentesa", que tenen les administracions cap a la nostra terra.
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Els empresaris han sentenciat que "ja és hora de pensar en el futur dels Pirineus, des
d'infraestructures a tecnologia, passant pel sector agroalimentari i acabant pel compromís social".
Es mostren "cansats" que les administracions públiques els "donin peixet" i demanen que
"moguin fitxa" cap als Pirineus, perquè "ja toca". "El territori dels Pirineus no es pot permetre
perdre aquesta oportunitat", argumenten. "Una ocasió d'or per dinamitzar les nostres contrades",
sentencien en el manifest.
El Govern no tira la tovallola i tindrà preparat el projecte en solitari al juliol
Per la seva banda, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el secretari general de la
Vicepresidència, Ricard Font, s'han reunit aquest dilluns a la tarda la taula de representació
territorial del projecte de candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern del 2030. Vilagrà ha indicat en
roda de premsa que el projecte català en solitari estarà preparat el mes de juliol, i que consulta
ciutadana per validar aquest projecte es faria un cop presentada davant del COE. Pel que fa a la
data -2030 o 2034-, la consellera no ha detallat a quina s'optaria, perquè els calendaris depenen
de les institucions olímpiques.
"Catalunya pot tenir una candidatura en solitari", ha afirmat la consellera. "Estem treballant
de manera tècnica perquè en les properes setmanes tinguem tancada una proposta", assenyala,
alhora que considera que la candidatura és una "oportunitat". "El territori sent que el Pirineu és
al centre", ha apuntat Vilagrà. "Lamentem que aquesta oportunitat no es pugui formalitzar encara,
però continuem treballant per una candidatura quan sigui possible".

Altres notícies que et poden interessar

?
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