Stop macroprojectes!
Construïm un país que posi la vida al centre
Des de Barcelona donem suport a la plataforma
#StopJJOO
Les en tats socials i associacions veïnals, polí ques i sindicals de Barcelona i l’àrea
metropolitana ens solidaritzem amb la plataforma #StopJJOO, contra la candidatura dels Jocs
Olímpics d'Hivern Barcelona - Pirineus 2030, i fem una crida a par cipar en la manifestació del
proper 15 de maig a Puigcerdà. Al mateix temps, rebutgem l’economia dels macroprojectes i
macroesdeveniments, que trinxen el territori i els barris, agreugen el monocul u i la
massiﬁcació turís ca, i només beneﬁcien les elits econòmiques.
Les en tats socials, sindicals i polí ques de Barcelona i la seva àrea metropolitana ens solidaritzem amb
els col·lec us del Pirineu que han expressat la seva oposició a la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern
Barcelona - Pirineus. Aquests Jocs no responen als requeriments del territori, sinó als interessos dels
lobbys que porten dècades beneﬁciant-se dels macroesdeveniments i grans infraestructures com a
model de negoci, sempre ﬁnançats amb fons públics. Aquesta recepta ignora les necessitats reals de la
ciutadania, accelera els processos de gentriﬁcació i expulsió del veïnat dels barris i destrueix els
ecosistemes.
Des dels Jocs Olímpics de 1992 ﬁns al Circuit de Montmeló passant pel Fòrum de les Cultures o els Jocs del
Mediterrani, s’ha demostrat que aquest model només afavoreix les elits econòmiques, mentre
polvoritza vincles i projectes fruit de l’esforç i la cooperació del veïnat i les en tats populars. Tot i aquesta
experiència, després de la pandèmia es vol tornar a aplicar un model que s'ha demostrat insostenible
amb un seguit d’infraestructures i esdeveniments del tot innecessaris, que ens perjudicaran a curt i llarg
termini. En un context d’emergència climà ca, pèrdua de biodiversitat i crisi energè ca, aquestes elits
projecten l’ampliació del port de Barcelona i els aeroports del Prat i de Girona, l’anomenada Ciutat del
Motor, BCN World, la sucursal del museu Hermitage o el desembarcament de la Copa Amèrica. Aquests
projectes es volen imposar des de l’opacitat, la desinformació i impedint la capacitat de decidir sobre
el des del territori a les persones que en pa ran els seus perjudicis econòmics, ecològics i socials.
L’impacte dels Jocs Olímpics d’Hivern més enllà dels Pirineus
La candidatura Barcelona- Pirineus preveu un seguit d’actuacions que no ndran un efecte posi u sobre
Barcelona i la seva àrea metropolitana. Entre elles, l'allotjament d'infraestructures e meres sense cap
mena de propòsit més enllà dels Jocs, o la construcció d'una vila olímpica a la Marina del Prat Vermell i de
pistes de gel a l’Hospitalet del Llobregat, ocupant un parc en un barri mancat d’espais comuns com és
Bellvitge. A més, l’arribada massiva de milers de par cipants i de visitants, ja sabem que només
incrementarà el monocul u turís c i la precarietat laboral. Les prioritats d'aquestes ciutats, com les del
Pirineu, no passen per l’organització d’uns JJOO, que queden molt lluny de l'esperit espor u i de
fraternitat que se’ls suposa i, encara més, de les seves veritables necessitats.

També pensem en la descentralització de les decisions que afecten el territori. S'ha d’aconseguir que les
persones de les comarques que podrien acollir els Jocs siguin les qui estableixin les seves necessitats i
prioritats, per tal que el Govern hi doni resposta sense xantatges que hipotequin el seu futur i afavoreixin
interessos econòmics i polí cs aliens. Aquestes comarques ja han manifestat la seva voluntat de
diversiﬁcar l’economia. Volen créixer, sí, però ho volen fer amb àmbits com la producció agroecològica,
la ramaderia extensiva, la silvicultura sostenible i l’artesania, ampliant l’oferta educa va, els serveis
sanitaris, el transport públic, les xarxes de telecomunicacions i la connexió entre pobles i valls, amb
llocs de treball estables i de qualitat.
El futur dels Pirineus no es pot decidir des dels despatxos de Barcelona. No volem aquests Jocs, tant si se
celebren més proves a la ciutat com si se'n fan menys, i ens oposem al fet que s'u litzi el nom de Barcelona
com a marca per vendre millor un producte de la indústria turís ca i el sector immobiliari.
És per tot això que convidem a més persones i en tats a sumar-se al manifest impulsat per la
plataforma #StopJJOO, així com a par cipar en la manifestació del proper 15 de maig a Puigcerdà. Hem
de ser molts milers donant suport a les companyes del Pirineu! Aquests JJOO els aturarem amb la pressió
popular!
Així mateix, per posar de manifest el model de país que creiem ineludible per afrontar els reptes socials,
ambientals i econòmics que tenim per davant, durant el mes de juny organitzarem una jornada de debat
on hi seran presents tant #StopJJOO com la resta de lluites d'arreu del territori.
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