
MANIFEST CIENTÍFIC INDEPENDENT 
DAVANT DE LA PROPOSTA DE JOCS 

OLÍMPICS D’HIVERN 2030 ALS PIRINEUS 

Davant la proposta de celebració d’uns Jocs Olímpics (JJOO) d’hivern als Pirineus l’any 2030, im-
pulsada pel Govern de la Generalitat de Catalunya, des de la comunitat científica volem expressar 
al conjunt de la ciutadania la nostra preocupació per l’impacte negatiu i les pèrdues que aquests 
grans esdeveniments esportius poden tenir sobre les economies locals, els paisatges rurals i els 
ecosistemes dels Pirineus. 

En termes generals la proposta s’emmarca en la defensa d’un model de desenvolupament soci-
oeconòmic per a les àrees de muntanya basat en el turisme de masses. Les dades científiques de-
mostren que aquest model és incompatible amb la crisi climàtica i els reptes socials i ambientals 
que afronta el territori. 

Al llarg de les darreres dècades, en diferents localitats del món, els JJOO d’hivern han comportat 
pèrdues de milions d’euros públics, així com el malbaratament de recursos escassos com l’aigua 
i l’energia. Així mateix, aquest tipus d’esdeveniments esportius generen l’emissió de milions de 
tones de CO2eq i impacten greument sobre la biodiversitat de les àrees de muntanya. Les dades de 
les edicions anteriors dels JJOO d’hivern des del 1980 i les informacions sobre l’actual escenari als 
Pirineus pronostiquen que aquests jocs d’hivern podrien ser un altre cas de fracàs. 

BENEFICIS I PÈRDUES DE VUIT JOCS OLÍMPICS D’HIVERN EN MILIONS DE DÒLARS
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NO EXISTEIXEN OPCIONS “VERDES” DE 
DESENVOLUPAR ELS JJOO D’HIVERN

DENUNCIEM que, d’acord amb els estudis científics recopilats, qualsevol proposta de JJOO d’hivern 
que es presenti com a “sostenible” serà un intent de mercats i governs d’apropiar-se d’etiquetes 
verdes. Ens trobarem davant d’una informació enganyosa que oculta les dades reals sobre la 
viabilitat tècnica, ambiental i econòmica del turisme de massa en el context actual d’emergència 
climàtica. 

Per aquesta raó, EXPOSEM en deu punts els arguments principals que qüestionen la candidatura 
de JJOO d’hivern als Pirineus. Els estudis de referència i altres informacions complementàries es 
poden trobar als annexos inclosos al final d’aquest document. 

La proposta de candidatura de JJOO d’hivern és poc transparent i no té un pla d’implementació 
concret, acompanyat pel document pertinent d’avaluació ambiental, com exigeixen: la Llei 
6/2009 (28 abril), Llei 16/2015 (21 de juliol), Text refós de la Llei d’urbanisme (article 86 bis i redactat 
de la disposició transitòria divuitena) aprovat per la Llei 3/2012 (22 febrer) i Decret legislatiu 
1/2005 (26 juliol) i amb el seu reglament (Decret 305/2006, de 18 de juliol - articles 70, 100, 106 i 
115). També alertem que els grans esdeveniments d’aquest tipus poden ser incompatibles amb 
els diversos compromisos legals i polítics adquirits per les institucions catalanes a diferent 
escala (per exemple objectius de desenvolupament sostenible; normativa de protecció d’espais 
de la Xarxa Natura 2000; objectius de planificació dels espais naturals protegits que es poden 
veure afectats, objectius dels plans comarcals d’acció sectorial turística que advoquen per una 
desestacionalització, etc.)

Les darreres publicacions indiquen que la majoria de les estacions d’esquí als Pirineus seran 
inviables a finals de segle. La temperatura als Pirineus ha augmentat 1,3 °C al llarg dels darrers 
cinquanta anys i l’increment de temperatures màximes pot oscil·lar entre 1 i 2,7 °C al 2030 i 1,4 i 
4 °C el 2050 en funció de si estabilitzem o seguim incrementant les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle. Segons els models, per cada grau que augmenta la temperatura el mantell redueix 
la seva durada en vint-i-cinc dies a cota de 2000 m. s.n.m

Cal tenir present que actualment un 30% d’estacions d’esquí dels Pirineus ja no són viables sense 
una aportació de neu artificial. L’augment de temperatura contribueix a una fusió prematura de 
la neu i n’escurça la durada. Es calcula que en un escenari d’estabilització de les emissions, un 
70% de les estacions no seran viables sense neu artificial, mentre que un 7% no podrà funcionar 
ni tan sols amb l’ús de canons. Si les emissions continuen al ritme actual de creixement, el 
nombre d’estacions completament inviables està previst que augmenti fins al 20%.

VIABILITAT DE LES ESTACIONS D’ESQUÍ A LA REGIÓ DEL PIRINEU 2030-2050
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Els JJOO d’Hivern només es podran realitzar amb un augment del consum d’energia, d’aigua i 
de la contaminació. L’increment de la mobilitat entre les zones més poblades i els Pirineus, i les 
inversions que farien falta per modernitzar les estructures, aniria associat a diversos impactes 
nocius per a la societat i el medi ambient, com per exemple l’abocament d’aigües residuals i 
l’augment d’emissions de CO2.

L’actual consum d’aigua de les estacions d’esquí per a la producció de neu artificial redueix 
la disponibilitat d’aigua per altres usos, degut a l’evaporació d’una part d’aigua utilitzada i l’ús 
d’additius que comporten una alteració de la seva qualitat. Atesa la reducció de les nevades, a 
conseqüència del canvi climàtic i l’augment de la massa forestal associat a l’abandonament de 
les pastures als Pirineus, que és produeixi una reducció de la recàrrega dels aqüífers en les 
properes dècades, fent plausible una necessitat d’optimització d’aigua per usos prioritaris.

El turisme és un dels cinc factors principals que causen una pressió directa sobre biodiversitat: 
pèrdua d’hàbitat i fragmentació ecològica, sobreexplotació de recursos, contaminació, 
introducció d’espècies exòtiques i canvi climàtic. La biodiversitat es veu negativament 
afectada per l’augment de la freqüentació humana, la contaminació directa, les infraestructures 
derivades dels JJOO (ampliacions de pistes, de carreteres i pàrquings, etc.) i les afectacions als 
cabals hídrics per generar neu artificial. Als Pirineus catalans la majoria dels hàbitats d’interès 
comunitari es troben en mal estat de conservació, i hi ha més de 50 espècies animals i 80 de 
vegetals que es troben amenaçades en diferents graus i se’n veurien afectades. Per exemple, 
espècies en situació crítica com el gall fer estan greument afectades per l’activitat humana 
a les muntanyes durant l’hivern, i d’altres com la llúdriga ho són per l’estat de les conques 
hídriques. Un gran esdeveniment turístic, com els JJOO, incrementaria aquests impactes. 
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Les estacions d’esquí dels Pirineus no són rendibles econòmicament. La Generalitat de 
Catalunya ha rescatat set estacions d’esquí dels Pirineus català degut a problemes de rendibilitat 
econòmica. Fins al 2017, aquestes van acumular un dèficit de 74 milions d’euros. Totes són 
deficitàries i La Molina, una de les possibles estacions per acollir proves olímpiques, és la que 
presenta unes pèrdues més elevades, de 2,6 milions d’euros anuals.
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Els JJOO no aportaran riquesa als Pirineus. Els estudis realitzats sobre Jocs olímpics anteriors 
demostren que aquests esdeveniments no han tingut efectes positius significatius en el PIB de 
les regions on s’han celebrat. En canvi, sí que s’ha observat un efecte negatiu, amb caigudes 
del PIB d’entre el 2,3% i el 2,7% (en comparació amb el PIB nacional) durant l’any dels jocs i 
posteriorment. Diversos factors expliquen aquest fet, com per exemple que la capacitat d’acollir 
visitants és limitada, i que disminueix l’activitat turística habitual i l’activitat econòmica 
que se’n deriva. En el cas de la proposta de JJOO d’hivern als Pirineus, les grans inversions 
monetàries necessàries per a solucionar l’absència de neu i per adequar les infraestructures 
obsoletes podrien tenir costos molt alts. Els suposats JJOO d’hivern “verds” de Pequín, que es 
celebren aquest any, han tingut costos altíssims per produir neu artificial. 

La repercussió econòmica del jocs sobre les poblacions locals és escassa, ja que només 
proporcionen feina precària, principalment a persones de fora del territori, i les inversions 
són captades bàsicament per grans empreses de construcció i hostaleria, sense repercussió 
positiva per la població local, com ara els petits comerços.

La proposta de JJOO d’hivern agreujarà el desequilibri i la dependència que pateixen les 
comarques pirinenques. Actualment, les comarques amb més inversions turístiques no 
experimenten una gran disminució de l’atur, i la seva renda per habitant es situa entre els 
nivells més baixos de Catalunya.
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propia). 
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Llegenda

FONT D’INGRESSOS ALS PIRINEUS I CATALUNYA

Les zones dels Pirineus que acullen el turisme de neu pateixen un boom immobiliari de 
segones residències, que provoca un increment dels preus i una progressiva elitització i 
gentrificació dels seus pobles i ciutats. Els estudis fets en altres països evidencien que els 
esdeveniments olímpics han incrementat l’especulació i l’expulsió de veïns i veïnes per a 
treure més rendibilitat als habitatges amb la seva reconversió a  allotjament turístic. 

Les inversions vinculades a la celebració dels JJOO d’hivern estan enfocades a connectar 
l’àrea metropolitana de Barcelona amb les estacions d’esquí,reforçant, encara més, els 
models de gestió centralista que ha desatès les necessitats dels territoris Pirinencs. En 
canvi, no milloraran la xarxa ferroviària ni la resta de carreteres que penetren cap a les valls 
secundàries, dificultant la integració i connexió entre els pobles i veïnats, alguns dels quals 
pateixen mancances importants.



Els Pirineus han perdut el seu model de vida tradicional i uns JJOO d’hivern encara l’enfocarien 
més al sector turístic massiu. Les àrees de muntanya han estat territoris principalment 
productius al llarg de la història. No obstant, en les últimes dècades el model basat en el 
turisme i les segones residències ha passat per davant de les pràctiques tradicionals com 
són l’agricultura, la ramaderia i la petita indústria de transformació. Això incentiva canvis 
en l’ús del sòl i l’abandonament de terres productives, provocant el declivi de la biodiversitat 
i la pèrdua d’ecosistemes ecològicament claus com són les pastures d’alta muntanya, que són 
un embornal de carboni i una important reserva d’aigua. La priorització de l’activitat turística 
limita la possibilitat de diversificar l’economia local cap a d’altres sectors, com els serveis o la 
indústria.  

Acollir uns Jocs Olímpics d’hivern implicaria canvis i ampliacions a les infraestructures d’unes 
determinades pistes d’esquí, cosa que suposaria posar en risc la preservació de nombrosos 
jaciments arqueològics de la zona. Aquests jaciments arqueològics són el testimoni material 
que s’ha conservat de les societats i cultures ancestrals que van habitar els Pirineus. Algunes 
pistes d’esquí i la seva àrea d’influència es troben en zones d’important riquesa arqueològica, 
que poden veure’s irreversiblement afectades per la seva ampliació. Una inversió cap a un 
turisme més sostenible significaria invertir en recuperar i posar a disposició de la ciutadania 
aquest patrimoni, com a transmissor d’un coneixement que visibilitzi la importància que han 
tingut les activitats agropecuàries ancestrals i actuals al Pirineu.
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AltaBaixa

PROBABILITAT DE PRESÈNCIA DE JACIMENTS ARQUEOLÒGICS D’ALTA MUNTANYA

PIRINEUS I AMPLIACIÓ A LES PISTES DE BAQUEIRA BERET 

Pistes d’esquí de Baqueira Beret

Llegenda

La modelització evidencia com l’ampli-
ació de les pistes d’esqui de Baqueria (en 
contorn negre) impactarien i afectarien a 
zones d’altra concentració de jaciments ar-
queològics de gran importància científica i 
patrimonial.

Models fets apartir de 1052 jaciments dels 
Pirineus catalans i andorrans pels quals 
s’han derivat les següents variables: al-
titud, gradient del vessant, orientació del 
vessant, distància euclidiana al riu o estany 
més proper, insolació solstici d’estiu, inso-
lació solstici d’hivern, landcover, índex de 
prominència topogràfica a 100 m i índex de 
prominència topogràfica a 250 m., índex de 
rugositat del terreny calculat sobre 100x100 
m., landform i índex de posició en el ves-
sant (SCI).

Font: GAAM (Grup d’Arqueologia de l’Alta 
Muntanya, UAB-CSIC)



ELS PIRINEUS NECESSITEN UN ALTRE MODEL 
DE DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC 

Com analitzem al llarg del manifest, en les últimes dècades, el model de 
desenvolupament socioeconòmic al Pirineu s’ha basat únicament en un turisme 
vinculat a l’oci i en particular als esports de muntanya, provocant un fort impacte 
en el medi natural i la societat del seu territori. A mesura que el turisme ha 
crescut, s’han abandonat activitats agràries, ramaderes i de transformació, 
perdent no sols paisatges d’alt valor ecològic sinó coneixements i cultures 
locals; s’han accentuat les limitacions per desenvolupar sectors econòmics 
alternatius i frenar el despoblament territorial. El monocultiu turístic actual, 
que mercantilitza el territori, ha incrementat la subordinació i dependència 
del Pirineu a les lògiques i els interessos dels pols urbans. A més a més, a les 
zones més orientades al turisme, s’ha disparat el cost de la vida, especialment 
de l’habitatge.  

En l’actual context de crisi sistèmica (climàtica, energètica, sociosanitària i 
econòmica) considerem que una candidatura per a realitzar uns Jocs Olímpics 
d’Hivern és inacceptable. 

Per totes les raons exposades anteriorment, les persones  signatàries 
REBUTGEM la proposta de JJOO d’hivern 2030 així com de qualsevol altra 
candidatura que s’organitzi en el futur.

Ens COMPROMETEM a aportar nova informació i dades científiques més 
detallades per avaluar de forma exhaustiva i rigorosa els impactes específics 
de qualsevol projecte concret relacionat amb la celebració dels JJOO 2030  als 
territoris pirinencs. 

Finalment, DEMANEM que s’iniciï urgentment un procés de planificació 
estratègica participativa per a les comarques de muntanya, en el marc de la nova 
política de muntanya, desvinculat de la candidatura als JJOO d’hivern, i que 
apliqui i respecti la normativa vigent en matèria ambiental, molt especialment 
la relativa a la conservació del patrimoni natural i el canvi climàtic. Calen noves 
inversions amb urgència al Pirineu, prioritzades en resposta a les necessitats 
del territori, per potenciar l’accés a béns i serveis de la població resident, per 
recuperar població estable i revitalitzar activitats en contra del despoblament, 
per una recuperació de l’economia local, per la conservació dels ecosistemes, 
la diversitat ecològica i dels paisatges d’alta muntanya i per fer front, amb 
estratègies resilients, als grans reptes sistèmics de futur. 



ANNEXOS



AVALUACIÓ SOCIOECONÒMICA 
Resum:  

1. Els estudis realitzats  sobre anteriors edicions dels Jocs Olímpics (JJOO), i especialment, els 
Jocs d’Hivern, demostren que aquests gran esdeveniments no tenen un impacte positiu en les 
economies. 

2. Els JJOO d’hivern poden agreujar les conseqüències d’un model de desenvolupament per els 
PIrineus insostenible econòmicament i reiteradament deficitari. 

3. La proposta de JJOO d’hivern agreujarà el desequilibri i dependència que pateixen les comarques 
pirinenques. Actualment, les comarques amb més inversions turístiques no experimenten una 
baixada de l’atur i la renda per capita roman als nivells més baixos de Catalunya. 

4. Les zones dels Pirineus que acullen el turisme de neu pateixen un boom immobiliari provocat 
per les segones residències. Això repercuteix en l’increment dels preus de l’habitatge, i dificulta 
l’accés a una vivenda digna a les persones que viuen tot l’any als Pirineus.

5. Actualment, la majoria de les estacions d’esquí catalanes ja son deficitàries i seran inviables 
tècnicament en el futur. La Generalitat de Catalunya ha rescatat cinc estacions en fallida que 
continuen presentant pèrdues econòmiques finançades amb diners públics.

1. LA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA DE GRANS 
ESDEVENIMENTS DE JOCS OLÍMPICS D’HIVERN 

Al llarg de les darreres dècades, a diferents països del món, els Jocs Olímpics (JJOO) d’hivern han 
comportat pèrdues consistents de diners públics (Figura 1), així com el malbaratament de recursos 
escassos com l’aigua i l’energia. Així mateix, aquest tipus d’esdeveniments esportius generen 
l’emissió de milions de tones de CO2eq i impacten greument sobre la biodiversitat de les àrees de 
muntanya. Les dades de les edicions anteriors dels Jocs d’hivern des del 1980, juntament amb  les 
informacions sobre l’actual escenari als Pirineus, pronostiquen que els jocs d’hivern 2030 podrien 
ser un nou cas de fracàs.



Els estudis realitzats sobre els JJOO, i especialment sobre els Jocs d’hivern, demostren que aquests 
esdeveniments no tenen un impacte positiu en les economies regionals i que son insostenibles 
ambientalment, econòmica i social (Müller et al. 2021) (Figura 2). 

BENEFICIS I PÈRDUES DE VUIT JOCS OLÍMPICS D’HIVERN EN MILIONS DE DÒLARS
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Figura 1. Resum de despeses i ingressos dels Jocs Olímpics d’hivern entre 1980 i 2006 en milions de dòlars (https://citeseerx.ist.psu.edu/
viewdoc/download?doi=10.1.1.1001.6466&rep=rep1&type=pdf)
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Els Jocs d’hivern no han tingut efectes positius significatius en el PIB de les regions on s’han 
celebrat. En canvi, sí que s’ha observat un efecte negatiu (Firgo, 2019), amb caigudes del PIB 
d’entre el 2,3% i el 2,7% (en comparació amb el PIB nacional) durant l’any de l’esdeveniment i al 
posterior. Diversos factors expliquen aquest fet. En primer lloc, els Jocs d’hivern tenen una escala 
i un valor comercial reduït. A més a més, es realitzen a regions perifèriques. Finalment, aquests 
esdeveniments se  celebren durant la temporada alta de turisme hivernal, i a llocs on la capacitat 
d’acollir visitants és limitada. Per tant la celebració dels Jocs substitueix l’activitat econòmica del 
turisme habitual. 

En definitiva, la repercussió econòmica en les poblacions locals és escassa (Johnson, 2020), ja que 
aquest tipus d’esdeveniments només proporcionen feina precària, principalment a persones de 
fora del territori, amb inversions captades principalment per empreses de construcció i hostaleria. 
A més a més, en els darrers anys s’han acumulat les crítiques a la deriva especulativa que es 
produeix en els esdeveniments olímpics. Segons estudis recents (Matheson and Zimbalist 2021) 
cadascuna de les edicions dels últims cinc Jocs d’estiu i els dos últims d’hivern, han costat a les 
ciutats amfitriones més de 10 bilions de dòlars (i més de 50 milions en el cas de Sotxi). 

Les infraestructures necessàries per a la celebració d’uns Jocs olímpics d’hivern inclouen 
equipaments per a un nombre elevat d’assistents, així com la construcció d’instal·lacions esportives 
especialitzades difícilment reaprofitables un cop finalitzats els esdeveniments dels Jocs (Matheson 
and Zimbalist 2021). Això s’afegeix a les dificultats  que tenen les ciutats que han organitzat les 
darreres edicions a l’hora de preveure i controlar els pressupostos. Segons els investigadors 
d’Oxford Flyvbjerg, Stewart i Budzier (2016), entre 1960 i 2016 els Jocs olímpics van superar en 
un 156% els pressupostos previstos, i en el cas dels Jocs d’hivern el sobrecost mitjà va ser del 
142%. Aquest sobrecost ha suposat un increment del deute públic. Els pressupostos dels Jocs són 
més aviat un mínim fictici. La resta de megaprojectes, com per exemple les infraestructures de 
transport, presenten uns sobrecostos molts més baixos. 

També cal remarcar que en moltes ocasions els Jocs d’hivern no van tenir un repartiment equitatiu 
de les inversions i van donar suport a les grans empreses de construcció perquè especulessin, 
provocant l’elitització i la gentrificació progressiva de les zones on es van dur a terme. Per exemple, 
els JJOO d’hivern de Vancouver (2010) van ser els causants de la desaparició de més de 700 
habitatges convencionals que van ser convertits en allotjaments turístics de luxe.

2. EL MODEL DE DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC ALS 
PIRINEUS I ELS EFECTES SOBRE ELS INDICADORS 
SOCIOECONÒMICS 

Un model de desenvolupament basat en el turisme 

Els territoris pirinencs han patit en els últims 50 anys un despoblament profund que ha imposat 
una nova realitat demogràfica, marcada per l’èxode  de les zones de muntanya amb l’excepció de 
la capital de comarca.  Podem explicar aquest fenomen pel declivi productiu i la manca de suport 
per part de de les polítiques públiques. 

La reestructuració dels sectors agrari i industrial, derivada de la competitivitat global i de la deriva 
neoliberal dels governs, va provocar un abandonament de les activitats d’aquests sectors. D’altra 
banda, les polítiques públiques han tendit a menystenir les zones de muntanya i a potenciar 
els interessos econòmics de les regions que es consideraven més dinàmiques, en detriment de 
l’equilibri territorial. A partir de l’ingrés d’Espanya a la UE, les principals polítiques d’ordenació 



territorial i desenvolupament de zones rurals, en particular de zones de muntanya, i les principals 
ajudes de la UE es van orientar vers un model basat en la mercantilització del territori, potenciant 
el turisme vinculat a l’oci al voltant de la natura i dels esports de muntanya (Beltrán i Vaccaro, 
2014; del Mármol, 2016; del Mármol et al., 2018). 

El turisme ha esdevingut el principal sector de l’activitat econòmica i ha modificat radicalment 
el perfil demogràfic dels habitants del Pirineu així com les seves condicions socioeconòmiques 
(Lasanta et al., 2007). S’ha experimentat un abandonament progressiu de les activitats del sector 
primari i terres, perdent paisatges d’alt valor ecològic, a favor de llocs de treball a temps parcial i 
estacionals en el sector turístic (Vidal Macua et al., 2018; Lasanta, Beltrán i Vaccaro, 2013)

Aquesta especialització turística s’ha anomenat “monocultiu turístic” (Beltrán i Vaccaro, 2014). 
Les dades de l’Idescat mostren l’excessiu pes que té la industria turística al Pirineu. Les places 
d’allotjament turístic per cada 1.000 habitants disponibles al Pirineu multipliquen per 7,1 la mitjana 
de Catalunya (vegeu el següent gràfic)i, en algunes comarques, com ara al Pallars Sobirà, la 
multipliquen per 20,6.  El percentatge del Valor afegit Brut (VAB, que pot ser utilitzat com a mesura 
del PIB) vinculat al turisme a l’Alt Pirineu al 2019 duplica per 2,5 la mitjana catalana. A l’Aran per 
4,2 i per al Pallars Sobirà, per 3,7. Són les comarques de Catalunya on el turisme té més pes, amb 
molta diferència. (Font: IDESCAT) (Figura 3). 
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La tendencia del model s’ha vist reforçada per les inversions recents de la Generalitat de Catalunya 
en el sector turístic, arran del rescat de cinc pistes d’esquí alpí en fallida. Als pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2022, el 90% de les inversions a l’Alt Pirineu i Aran del Govern de 
Catalunya s’han destinat al turisme. Tan sols un 6% es dediquen a telecomunicacions i un 4% al 
sector primari, mentre que en els altres sectors econòmics la inversió és directament inexistent. El 
gràfic següent mostra les diferents partides per a Catalunya i l’Alt Pirineu i Aran (Figura 4).

Figura 3. Comparació entre Catalunya i Alt Pirineu i Aran del nombre de places d’allotjament turístics per cada 1.000 habitants (2020), 
percentatge de segones residències (2011) i percentatge del  Valor Agregat Brut del turisme (2019)  (Font: IDESCAT; Elaboració propia). 
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Els efectes del model sobre l’habitatge

Aquest model té efectes socioeconòmics sobre l’accés a l’habitatge, la renda local i la qualitat del 
treball. L’auge de les segones residències ha comportat una desproporció entre les necessitats 
residencials de la població local i el parc d’habitatges. Les noves edificacions i l’adquisició de vells 
habitatges com a segones residències són font de conflictes socials en tot l’Alt Pirineu i Aran. Al 
2020,  d’acord amb les dades dels informes anuals sobre el sector d’habitatge a Catalunya, l’index 
de habitatges cada 1000 habitants en Alt PIrineu i Aran era de 14,6 en contra d’un 8,3 en la resta 
de Catalunya. Aquestes dades evidencien que es construeixen molts més habitatges que els que 
necessita la població local.

El boom immobiliari de les segones residències va encarir el preu dels habitatges, dificultant 
enormement l’accés a una vivenda digna a les persones que volen anar a viure de manera fixa al 
Pirineu. Aquest fet va desencadenar un procés d’elitització i gentrificació dels pobles afectats, amb 
la substitució progressiva de la població resident per una amb rendes més altes, en molts casos 
atreta pel turisme de neu. El 2020, el preu mitjà de l’habitatge nou a la Cerdanya va ser un 32% 
més alt que el de la mitjana catalana, i el de l’Aran, un 18%. Aquestes dues comarques concentren 
el turisme de neu i presenten uns preus de l’habitatge molt per sobre que les àrees rurals i de 
muntanya de Catalunya (Font: IDESCAT). 

Els efectes del model turístic sobre renda i qualitat del treball

L’especialització en el sector turístic dels Pirineus no ha servit per millorar la renda mitjana de 
la població ni per evitar una caiguda de l’atur a mitjà i llarg termini. Les comarques pirinenques 
encara són a la cua d’aquests indicadors econòmics. El Pirineu té la renda bruta per habitant més 
baixa de Catalunya, de 8.260 euros anuals per les dones i 8.467 pels homes, mentre que la mitjana 
de Catalunya és de 14.723 €/any (Font : IDESCAT).
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Figura 4: inversions reals en sectors productius dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2022. (Font: Departament d’Economia i 
Hisenda). * el 100% de la partida de turisme al Pirineu es destina a estacions d’esquí via Ferrocarrils de la Generalitat i Actius de Muntanya, 
SA..



A més, els llocs de treball directes que generen les estacions d’esquí són, moltes vegades, precaris, 
estacionals i amb unes condicions laborals incertes (Goñi, 2015). Segons Lasanta et al. (2013), a 
Catalunya, el 84,9% de la població activa que viu a prop de les pistes d’esquí treballa al sector de 
serveis principalment turístics, el 10% a la construcció, i només un 2,4% i 2,6% a l’agricultura i el 
sector secundari, respectivament. El turisme de neu està condicionat per la seva estacionalitat 
i provoca l’augment de la taxa de temporalitat dels contractes, la rotació laboral i l’existència de 
molts contractes en negre. En resum, proliferen els contractes precaris amb  salaris baixos.  

Segons un informe recent de l’Observatori del Treball i Model Productiu (2021), sobre el  mercat de 
treball del sector turístic a Catalunya, el 85% dels contractes en el sector turístic durant el 2021 van 
ser temporals. El perfil de la majoria de contractacions en aquest sector son cambrers i cambreres 
assalariades (28,9%), i personal de neteja (27,6%). La  baixa qualificació d’aquests treballs es reflecteix 
en el salari: si la mitjana a Catalunya és de 25.552 euros l’any, en el sector turístic el salari és de 
20.245 euros l’any. El 12,3% de l’atur al 2021 a Catalunya estava representat per  treballadors del 
sector turístic, principalment dones (el 62% d’aturats/es del sector). 

Els efectes del model sobre els petits comerços, l’accés a serveis i 
l’abandonament de terres

La proliferació d’urbanitzacions ha donat lloc a la implementació de grans superfícies comercials 
de multinacionals per garantir el subministrament al creixent reclam turístic, en detriment del 
petit comerç local. L’economia domèstica moltes vegades no pot donar resposta a les necessitats 
generades pel model del desenvolupament turístic, de manera que es veu obligada a importar béns 
i serveis d’altres indrets llunyans. 

Les millores en infraestructures i serveis que haurien d’acompanyar els projectes de 
desenvolupament turístic tan sols responen a les necessitats d’aquestes sector i no a les necessitats 
reals de la població que habita de manera permanent els territoris. Les inversions en carreteres s’ha 
centrat en les infraestructures viàries radials que faciliten la mobilitat entre l’àrea metropolitana 
de Barcelona i  les zones properes a les pistes d’esquí. Paral·lelament, s’abandona el manteniment 
de la resta de carreteres que penetren a les valls secundàries, dificultant la integració/connectivitat 
entre els pobles del Pirineu i amb altres territoris de Catalunya. Diferents estudis han demostrat que 
l’abandonament progressiu d’oficis i terres relacionades amb l’agricultura i la ramaderia al Pirineu 
té com a causa principal el boom de segones residències i el model radial de connexions viàries 
que s’ha implementat. Vidal Macua et al. (2017) demostra que aquest abandonament és més alt al 
voltant de les vies principals i menys pronunciat al llarg de vies secundàries. Els models predictius 
també confirmen que el creixement de població vinculat a  segones residències i a l’accessibilitat a 
carreteres en zones d’esquí provoca un increment de l’abandonament i un canvi d’ús de les terres, 
donant lloc a la pèrdua d’ecosistemes ecològicament claus com són les pastures d’alta muntanya 
(Gelabert Vadillo et al. 2022). 

3. VIABILITAT TÈCNICA I ECONÒMICA DE LES PISTES 
D’ESQUÍ AL PIRINEU ACTUAL I PER L’ANY 2030

A les estacions catalanes, la venda de forfets té fluctuacions importants, fet que indica la inestabilitat 
d’aquest sector turístic. Aquesta variabilitat es correspon, en bona part, a la quantitat de neu 
acumulada en cada temporada, a la meteorologia i a les variacions en els períodes de vacances, 
com per exemple Setmana Santa (Fraguell, et al. 2016). De fet, moltes de les pistes d’esquí han hagut 
de tancar en els últims anys per problemes de rendibilitat i empresarials (per exemple, diversos 
projectes al Pallars Sobirà d’esquí nòrdic actualment abandonats), o climatològics i de condicions 



ambientals poc favorables (com  el tancament de les pistes d’esquí a Llessui). L’empresa pública 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) és propietària de les estacions de La Molina i 
Vall de Núria, gestionades per l’Administració des de fa dècades, i  Espot Esquí i Port Ainé, des 
de l’any 2011. Una empresa del grup és propietària i gestora de Vallter 2000 des de l’any 2012 i 
una altra, de Boí-Taüll des del 2020. Segons els comptes anuals de FGC, fins al 2017, aquestes van 
acumular unes pèrdues econòmiques de 74 milions. Totes són deficitàries i La Molina, una de les 
possibles estacions per acollir proves olímpiques, és la que presenta unes pèrdues més elevades 
de 2,6 milions d’euros anuals. En el cas de la proposta de JJOO d’hivern 2030 als Pirineus, les 
grans inversions monetàries necessàries per a solucionar l’absència de neu i per adequar les 
infraestructures obsoletes podrien tenir costos molt alts. Un clar exemple el tenim amb els Jocs 
olímpics d’hivern de Pequín, que es celebren aquest any, amb uns costos altíssims destinats a  la 
producció   de neu artificial. 
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EL CANVI CLIMÀTIC AL PIRINEU
Resum:  

1. A causa del canvi climàtic, l’increment tèrmic al Pirineu ha estat d’1,3 °C al llarg dels darrers 
cinquanta anys, i podria arribar fins a 4 °C l’any 2050 si seguim amb la tendència d’emissions 
actuals.

2. Al Pirineu, les dades històriques mostren una disminució de la pluviometria anual del 2.5% per 
dècada i una major freqüència i durada de les sequeres, sobretot a la primavera i estiu.

3. Es calcula que els efectes de l’increment d’un grau de temperatura sobre la innivació al Pirineu 
equivalen a una disminució del 20% del gruix i suposen 25 dies menys de duració de la coberta 
de neu. La viabilitat de les estacions d’esquí pirinenques es veurà seriosament compromesa a 
partir de mitjans de segle. 

1. AUGMENT DE LA TEMPERATURA

Temperatura actual

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC, 2020), la temperatura mitjana anual pel conjunt 
de Catalunya en el període 1950-2020, presenta una clara tendència envers l’increment, que es 
fixa en +0,26 °C/decenni, fent que la temperatura mitjana actual a Catalunya és actualment 1,8 °C 
més elevada que fa setanta anys.   Estacionalment, s’aprecien diferents comportaments respecte 
de l’increment de la temperatura mitjana. L’estiu és, amb molta diferència, l’època de l’any amb un 
ritme de creixement més marcat (+0,37 °C/dec), seguit de la primavera (+0,24 °C/dec). L’hivern i la 
tardor presenten ritmes de creixement similars (respectivament, +0,22 i +0,21 °C/dec).

A nivell de Pirineu, tant els estudis regionals sobre Andorra, Espanya i França, com els estudis 
generals del conjunt de la serralada indiquen un clar augment de les temperatures en qualsevol 
moment de l’any (Spagnoli et al, 2002; Maris et al, 2009; López Moreno et al, 2008; El-Kenawy et al, 
2011; Esteban et al, 2012). A més, aquest augment ha estat regular i cada cop més marcat al llarg de 
les darreres tres dècades, en consonància amb la tendència global. Segons l’Observatori pirinenc 
del canvi climàtic, l’increment tèrmic al Pirineu ha estat d’1,3 °C al llarg dels darrers cinquanta 
anys (OPCC-CTP, 2018). Un escalfament que pot semblar poc significatiu a escala humana, però que 
suposa situar uns 200 metres més amunt la cota a la qual trobem els zero graus.

Segons el darrer informe de l’Observatori pirinenc del canvi climàtic (OPCC-CTP, 2018), l’increment 
de la temperatura a la serralada és de l’ordre de +0,2 °C per decenni. Aquest augment tèrmic és 
general a tota la serralada i amb poques diferències entre el vessant nord i sud. L’indicador de 
temperatura mitjana per a les quatre estacions mostra que l’augment tèrmic al llarg de les darreres 
cinc dècades és molt marcat a l’estiu: de l’ordre de 0,4 °C per dècada. A la primavera, aquest és una 
mica més baix: prop de 0,2 °C per dècada. 

Projeccions de temperatura

Segons les projeccions del Servei Meteorològic de Catalunya (Altava-Ortiz i Barrera-Escoda, 2020), 
en l’àmbit català la temperatura mitjana anual s’espera que augmenti al 2050, independentment 
de l’escenari considerat. Geogràficament, els majors increments de temperatura projectats es 
localitzen al Pirineu. En canvi, els menors increments es localitzarien a la façana litoral. 



A escala estacional es projecten canvis en el mateix sentit i també independentment de l’escenari 
d’emissions considerat. Els màxims augments de temperatura es projecten per a la tardor seguida 
de l’estiu, amb augments de la temperatura mitjana que poden ser superiors als +4 °C a l’Aran. El 
menor increment de temperatura es preveu durant l’hivern. 

Segons l’informe de l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic per al 2050 (OPCC-CPT, 2018), si 
mantenim les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a un ritme similar a l’actual, el que es 
coneix com a escenari RCP 8.5, la temperatura màxima al Pirineu augmentaria de mitjana entre 
+2,0 °C a +4,0 °C i la mínima entre +1,7 °C a +3,3 °C. Si les emissions s’estabilitzen en les dècades 
vinents, escenari conegut com a RCP 4.5, la temperatura màxima oscil·laria entre un augment de 
+1,4 °C i +3,3 °C, i la mínima entre +1,2 °C a +2,8 °C.

Pel que fa als extrems de temperatura, també es preveu un augment de les màximes i mínimes 
diàries, de fins a +4 i +3,5 °C respectivament cap al 2050 segons l’escenari més intensiu en emissions. 
També s’incrementaria en més de 25 dies/any el nombre anual de nits tropicals i el nombre de dies 
de gelada podria decréixer, també, en uns 25 dies/any.
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VALOR MITJÀ ANUAL DE TEMPERATURA MÀXIMA (A L’ESQUERRA) I MÍNIMA (ALA 
DRETA) AL PIRINEU

2. EVOLUCIÓ RECENT DE LA PRECIPITACIÓ AL PIRINEU, 
RECURSOS HÍDRICS I RISCOS NATURALS

Pluviometria i extrems pluviomètrics

A escala planetària, les evidències de que els patrons temporals i espacials de la precipitació estan 
canviant significativament des de la meitat del segle XX són inqüestionables. El darrer informe 
de l’IPCC indica que la intensitat de les precipitacions ha augmentat així com també la freqüència 
dels fenòmens meteorològics extrems com temporals, huracans o monsons (Hock et al. 2019). A 
Catalunya, els estudis duts a terme conclouen que no hi ha cap tendència general estadísticament 
significativa envers un descens o un augment de la precipitació mitjana anual en l’època recent. 



Tanmateix, al Pirineu i com indica el Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya (Martín-
Vide et al. 2016), en la pluviometria s’hi detecten dues tendències:

1. una reducció de les precipitacions i

2. un increment de la duració dels episodis secs.

Concretament, l’anàlisi del període 1950-2014 per al conjunt del país mostra una tendència anual 
a la disminució de les precipitacions de l’1,2% per decenni (Martín-Vide et al. 2016). Un valor que 
tot i no ser significatiu estadísticament sí que contrasta amb la disminució observada al Pirineu 
i Prepirineu. Tot i la diversitat orogràfica i l’elevada variabilitat interanual, les dades històriques 
mostren una disminució de la pluviometria anual del 2.5% (en un rang d’entre 3 i 5%) per dècada, 
un descens en la freqüència dels esdeveniments intensos de precipitacions i una major freqüència 
i durada de les sequeres (OPCC-CTP, 2018). 

Els resultats de les projeccions regionalitzades de les precipitacions forçades amb l’escenari 
RCP4.5 per al període 2031-2050 apunten a una reducció de les precipitacions generalitzada a tota 
Catalunya de mediana de 6,8%, tot i que en el cas del Pirineu i Prepirineu serà menor, de l’ordre 
del 5,4% (Calbo et al. 2016). Aquesta disminució tindrà fortes implicacions en l’ús de l’aigua per 
l’abastiment humà així com per a la preservació dels ecosistemes fluvials i de les zones humides 
d’alta muntanya les quals també es poden veure afectades per l’increment de la temperatura de 
l’aigua.

La reducció de les precipitacions i l’increment de la intensitat i durada de les sequeres derivades 
del canvi climàtic també té efectes severs sobre els sòls i el procés d’erosió i aridificació en el 
Pirineu i Prepirineu. Tal com indica el Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya (2017) 
l’augment de la freqüència i intensitat de les sequeres conjuntament amb el canvi d’usos del sòl i el 
risc d’incendis forestals, fan del Pirineu una de les àrees més afectades per l’erosió conjuntament 
amb la Vall de l’Ebre.

Riscos naturals

Els possibles canvis en els règims de precipitació i l’augment de les temperatures especialment 
durant primavera i hivern poden alterar dràsticament les dinàmiques geomorfològiques, 
biogeoquímiques i ecològiques dels cursos fluvials així com la disponibilitat de l’aigua en zones 
muntanyenques com el Pirineu. Una de les principals afectacions del canvi climàtic en l’àmbit 
hidrològic en zones d’alta muntanya és l’increment de la mitjana d’escolament superficial durant 
l’hivern.

Diversos estudis han reportat que en zones com els Alps, l’augment de les temperatures 
especialment, durant l’hivern, està provocant en primer terme, un desgel prematur de les glaceres 
i de la coberta de neu i en segon terme, un increment de la precipitació en forma de pluja (Hock 
et al. 2019). Ambdós fenòmens incrementen el flux d’aigua superficial a les zones d’alta muntanya 
en estacions no habituals com l’hivern. Les projeccions indiquen que aquesta tendència, també 
observable al Pirineu, incrementarà durant el segle XXI. Concretament, s’espera un increment de 
l’escolament superficial durant l’hivern a causa del desgel prematur de les neus i un avançament 
del pic màxim de desgel de la primavera.

No es disposa d’evidències suficients que confirmin que a escala global el nombre d’episodis que 
provoquen inundacions estigui augmentant. Tanmateix, sí que es pot concloure que, a conseqüència 
de l’increment de l’exposició i la vulnerabilitat amb la urbanització de riberes de rius i torrents, el 



nombre d’episodis que produeixen inundacions locals arreu de Catalunya ha augmentat. En el cas 
del Pirineu i Prepirineu i a diferència d’altres àrees d’alta muntanya, el risc d’inundació coincideix 
sovint a la tardor amb episodis de pluges de gran intensitat i només en comptades situacions el 
desglaç juga un paper important com per exemple, l’episodi del riu Garona de l’any 2013 (OPCC-
CTP, 2018).

No obstant això, tenint en compte l’increment de pluges d’alta intensitat i el canvi d’usos del 
sòl al llarg del segle XXI, especialment l’ocupació de lleres i planes al·luvials inundables,  el risc 
d’inundació al Pirineu i Prepirineu és considerat com un repte de futur. Tanmateix, i a conseqüència 
del procés de despoblament sever que pateix el Pirineu i Prepirineu conjuntament amb l’increment 
de la massa forestal, el risc d’inundació podria afectar determinades zones d’elevada densitat 
turística urbanitzades en els marges de rius i torrents (IPCC, 2014; OPCC-CTP, 2018).

Aquests canvis en el règim de precipitacions, temperatura de l’aire, velocitat i durada del vent, canvis 
de situació climàtica regional i variabilitat meteorològica resultant poden originar l’increment 
dels riscos geològics al Pirineu i Prepirineu relacionats amb les esllavissades, els despreniments 
de roques i les allaus de neu humida (OPCC-CTP, 2018). Tot i que no s’ha detectat un canvi evident 
en el comportament de grans esllavissaments, s’ha detectat un augment de la tendència anual en 
l’activitat d’allaus majors i de la magnitud i del nombre d’episodis d’allaus de neu humida (Botitja 
et al. 2016). Tendència que com indica l’IPCC (Hock et al. 2019) pot veure’s agreujada al llarg del 
segle XXI segons les diverses projeccions analitzades.

L’ocurrència i la propagació dels grans incendis depenen de l’existència de fonts d’inflamació, del 
volum i de la continuïtat del combustible i de la seva humitat. Històricament, els Pirineus no han 
estat afectats per grans incendis, a causa en particular de les condicions climàtiques pròpies dels 
medis muntanyencs i de la humitat dels combustibles vinculada a aquestes condicions (OPCC-
CTP, 2018). 

L’abandonament de les activitats agropastorals, que es va produir principalment en el decurs del 
segle XX, ha dut a un emmatollament de les zones pastorals (Ameztegui et al., 2010), augmentant 
d’aquesta manera la quantitat i la continuïtat del combustible. El factor que determina el 
desencadenament i la propagació d’un foc és el contingut d’aigua del combustible. D’aquesta 
manera, un augment de la temperatura i una durada més llarga del període de sequera estiuenca 
a causa del canvi climàtic poden augmentar la disponibilitat de combustible i el risc d’incendis, 
augmentant així la freqüència dels anys “de risc” (Moriondo et al., 2006). L’augment de la severitat 
dels incendis tindrà un impacte significatiu sobre l’estructura i la composició de la vegetació, 
augmentant l’erosió de les conques, el risc d’allaus i de torrentades (OPCC-CTP, 2018).

El futur de les estacions d’esquí

Els canvis en innivació tindran una conseqüència directa sobre la viabilitat de les estacions 
d’esquí que acullen actualment al voltant d’11 milions d’usuaris anuals a tot el Pirineu (Pons et al., 
2014). Es considera que la viabilitat d’una estació es pot garantir si hi ha al voltant de 30 cm de 
neu durant almenys 100 dies seguits a l’any (Witmer, 1996; Abegg, 1996). De totes maneres aquests 
condicionants no són tan estrictes avui en dia per la possibilitat de generar neu artificial, tot i que a 
un elevadíssim cost econòmic i energètic (Clarimont, 2008). L’augment de temperatura provocarà 
no només un escurçament de la temporada d’esquí (Pons et al., 2015) sinó que també farà que 
algunes estacions deixin de ser funcionals ni tan sols amb la generació de neu artificial (Spandre et 
al., 2019). Al Pirineu, un 30% de les estacions ja no són viables de forma natural i requereixen canons 
de neu pel seu funcionament (Pons et al., 2015). Es calcula que la cota de viabilitat tenint en compte 
la generació de neu pujarà entre 400 i 600 m a mitjans de segle segons l’escenari climàtic (Spandre 



et al., 2019). Això farà que entre 2030 i 2050 al voltant del 70% de les estacions pirinenques no 
siguin sostenibles sense generació de neu artificial en un escenari RCP 4.5. Aquest percentatge 
ascendiria a gairebé el 80% en un escenari RCP 8.5, és a dir, amb un augment sostingut de les 
emissions. Les previsions són més nefastes per a finals de segle, ja que els models pronostiquen 
que un 33% de les estacions seran inviables sota un escenari RCP 4.5, i cap estació serà viable al 
Pirineu en l’escenari RCP 8.5. 

VIABILITAT DE LES ESTACIONS D’ESQUÍ A LA REGIÓ DEL PIRINEU 2030-2050

Escenari d’estabilització 
d’emissions (rcp 4.5)
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Llegenda

70%

23%

7%

Escenari d’augment d’emissions a 
ritme actual (rcp 8.5)

Font: Spandre, P., François, H., Verfaillie, D., Pons, M., Vernay, M., Lafaysse, M., George, E. & Morin, S. (2019). Winter tourism under climate 
change in the Pyrenees and the French Alps: relevance of snowmaking as a technical adaptation. The Cryosphere, 13(4), 1325-1347

L’adeu de les glaceres Pirinenques

Les glaceres pirinenques també estan patint enormes canvis a conseqüència del canvi climàtic. 
Només en la darrera dècada l’àrea total d’aquestes s’ha reduït en un 23% i el seu gruix ha disminuït 
uns 6 metres de mitjana (Vidaller et al., 2021). A mitjans del segle XIX es comptabilitzaven una 
cinquantena de glaceres als Pirineus mentre que en sobreviuen 24 avui dia. Les quatre més 
extenses (Aneto, Ossoue, Mont Perdut i Maladeta) en constitueixen el 60% de l’àrea i són les que 
resulten més sensibles a l’augment de temperatura amb pèrdues d’entre un 25 i 12% de la seva 
àrea i entre 11 i 7 metres de gruix (Vidaller et al., 2021). Reconstruccions paleoambientals dutes a 
terme a la glacera de Mont Perdut ens indiquen que la velocitat de fusió a causa de l’escalfament 
actual no té precedents en els darrers 2000 anys (Moreno et al., 2021), una fusió que es va accelerar 
dràsticament a partir de finals del segle XX (Moreno-López et al., 2016).

Cicle hidrològic i recursos hídrics

En termes globals, els informes elaborats fins ara coincideixen que la variabilitat de la disponibilitat 
de recursos hídrics serà el principal repte a gestionar amb el canvi climàtic. És important esmentar 
que el balanç hidrològic el conforma: l’aigua que precipita, l’evapotranspiració, l’escorrentia 
superficial i la recàrrega dels aqüífers. La interacció entre aquests processos determinarà el 
comportament i el volum de les masses d’aigua superficial i subterrània.

Diversos estudis han demostrat un descens estadísticament significatiu de les aportacions anuals 
en el Pirineu central en el període 1964 – 1994 i també en la totalitat de la conca de l’Ebre en el 
període 1950 – 2010 (García- Ruiz et al. 2001; Vicente-Serrano et al. 2015). Les causes d’aquests 
descensos no es poden atribuir únicament a l’increment de la temperatura i a la reducció de les 
precipitacions, per la qual cosa hi ha un gran consens científic en conferir aquests descensos 
també a l’increment de l’evapotranspiració a causa de l’augment de la cobertura vegetal, expansió 
dels boscos, amb l’abandonament de les activitats agropecuàries (OPCC, 2018).

76%

20%
4%



Es calcula que a conseqüència de l’elevat pes de l’evapotranspiració en el balanç hídric, canvis 
petits d’un 2% o 3% tenen fortes repercussions al balanç hídric total. Per exemple, es calcula que el 
descens del cabal a causa de l’increment de la coberta vegetal és d’aproximadament un 25% per al 
període 1945 – 1995 (Beguería et al. 2003). Altres estudis han estimat per a tota la conca de l’Ebre un 
descens anual del 0,63% a conseqüència de l’increment del 30% de l’evapotranspiració a la zona de 
capçalera (Gallart i Llorens, 2003 i 2004).

Mitjançant models de simulació hidrològica, s’ha pogut estimar que en el vessant sud del Pirineu 
a causa de l’acció conjunta del canvi climàtic i els canvis en els usos del sol, l’any 2050 els cabals 
anuals es veurien reduïts un 10 i 20% segons la conca analitzada respecte al període 1970 – 2000 
(López-Moreno et al. 2014). D’altres modelitzacions realitzades per Candela et al. (2012) mostren 
que un increment de la temperatura de 2,2 ºC i una reducció de la precipitació de l’11% suposaran 
un descens del 20% del cabal fluvial l’any 2050.

Al Pirineu, amb l’increment de la temperatura i la reducció de les precipitacions, s’espera un augment 
de l’estrès sobre la vegetació en períodes secs i un avançament del període de creixement, que 
resultaria en una evapotranspiració més elevada. Aquest procés conjuntament amb la disminució 
de l’aportació d’aigua en forma de neu i l’acceleració de la fusió, reduirà el contingut d’aigua en el 
sòl. 

Tanmateix, convé remarcar que és molt més complex avaluar l’impacte del canvi climàtic sobre 
les aigües subterrànies respecte a les superficials a causa de la gran varietat de contextos geològics 
en els quals es troben, especialment les formacions geològiques, el seu grau de confinament, les 
interaccions amb altres aqüífers i l’explotació que se’n faci de l’aqüífer (Green et al. 2011). Tot i això, 
en el vessant nord del Pirineu, l’estudi realitzat per Caballero et al. (2016) va estimar un descens 
mitjà del 12% en la recàrrega dels aqüífers per a finals del segle XXI. En el vessant sud, Ortuño et al. 
(2009) va determinar que la disminució mitjana de la recàrrega dels aqüífers a diverses conques de 
Catalunya estaria al voltant del 19% i del 25% en funció de l’escenari climàtic escollit.
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EFECTES SOBRE LA BIODIVERSITAT
Resum:  

1. Els ecosistemes de muntanya mostren alta vulnerabilitat al canvi climàtic, i el context actual 
es manifesta a través d’alteracions en els cicles biològics, fenologia de les espècies, així com 
abundància i composició de les comunitats.

2. Els impactes humans sobre la biodiversitat de muntanya tenen efectes negatius a través del 
turisme i freqüentació, de la contaminació i de les infraestructures vinculades als esports 
d’hivern de muntanya, tals com les pistes, o la regulació de cabals hídrics per generar neu 
artificial.

3. Els Pirineus esdevenen un reservori de biodiversitat en zones on es mantenen pràctiques 
tradicionals, i actualment més de 50 espècies animals i 80 vegetals es troben amenaçades en 
aquest territori, espècies que es veurien afectades per la continuació del model actual. 

1. EL CANVI CLIMÀTIC I LA BIODIVERSITAT DE LES ZONES 
DE MUNTANYA

Les condicions climàtiques tenen un paper decisiu en la composició, estructura i funcionament 
dels sistemes naturals. Els ecosistemes d’alta muntanya, que es caracteritzen per tenir una gran 
riquesa d’espècies endèmiques amb un estret rang de distribució, mides poblacionals efectives 
baixes, necessitats d’hàbitat específiques i una capacitat de dispersió limitada, són especialment 
vulnerables a les variacions de les condicions climàtiques. De fet, a la muntanya, el clima és un 
dels principals reguladors del funcionament dels ecosistemes, ja que fins i tot petites variacions 
de les temperatures poden incidir en la distribució i abundància d’un gran nombre d’espècies. 

Nombrosos documents certifiquen que les zones de muntanya es troben entre les regions més 
afectades pel canvi climàtic i que són zones prioritàries per la conservació del medi natural (EEA 
2010, EEA 2017, IPCC 2021, Targets 15.1 i 15.4 dels ODS de les Nacions Unides). L’impacte del canvi 
climàtic en les comunitats naturals dels Pirineus pot manifestar-se de diferents maneres, com ara 
en:

• canvis generals en la fisiologia de determinades espècies

• alteracions en la fenologia de les espècies

• variacions en l’abundància, composició i distribució geogràfica de les poblacions (canvis 
latitudinals i altitudinals del rang de distribució de les diferents espècies) i que, juntament 
amb les alteracions fenològiques, poden produir 

• alteracions ecològiques a conseqüència d’un desajust entre els cicles biològics d’espècies 
interconnectades entre si, que poden alterar el funcionament de tot l’ecosistema.

Els principals models climàtics preveuen un augment important de les variacions estacionals de 
les precipitacions amb, d’una manera general, un procés de sequera cada vegada més marcat, 
en particular l’hivern i l’estiu. Fora de tota intervenció humana, aquestes evolucions climàtiques 
poden tenir un impacte en els boscos pirinencs, en particular per l’augment de la sequera 
edàfica estiuenca (Aussenac i Guehl, 2000; Bréda et al., 2006) però també per una modificació 
del règim de certes pertorbacions (plagues d’insectes, incendis, tempestes). El canvi climàtic 



pot obstaculitzar de manera important, entre d’altres, la multifuncionalitat dels boscos pirinencs 
provocant degradacions als boscos de producció o de protecció, destruccions d’espècies o hàbitats 
remarcables, i una deterioració del marc paisatgístic forestal. Als efectes del canvi climàtic, ara 
per ara inaturables a escales temporals curtes, cal sumar-hi les alteracions provocades per les 
activitats antròpiques, sobretot basades en l’aprofitament dels nombrosos serveis ecosistèmics que 
les muntanyes ofereixen. És en aquest marc on cal decidir quin és el model de desenvolupament 
que cal per al Pirineu, ja que les accions derivades d’aquest model tindran un impacte a llarg 
termini sobre la natura, la societat i l’economia de la regió. Val la pena valorar, doncs, quin és l’estat 
del coneixement científic que existeix sobre els efectes de les activitats humanes sobre aquests 
sectors. 

2. EFECTES ANTRÒPICS SOBRE LA BIODIVERSITAT DE 
MUNTANYA

Existeixen diversos factors que actuen en sinergia amb els impactes climàtics directes, la gran 
majoria de naturalesa antròpica, la magnitud dels quals fa que esdevinguin un repte encara 
més important per a la conservació de la fauna pirinenca. L’informe de l’estat de la biodiversitat 
a Catalunya (Brotons et al., 2020) i la proposta de catàleg de fauna amenaçada (2020) mostren 
aquests factors, d’entre els que cal destacar la destrucció i fragmentació de l’hàbitat, els canvis en 
l’ús del sòl, la sobreexplotació dels recursos hídrics, la contaminació atmosfèrica i de les aigües, 
l’abandonament de les activitats agropastorals i la introducció i difusió d’espècies exòtiques. L’acció 
combinada dels impactes antròpics i de l’impacte del canvi climàtic per mitjà de les alteracions 
indicades, pot modificar certs processos ecològics clau en els ecosistemes d’alta muntanya, fet 
que pot comprometre’n la pervivència, i limitar, a més a més, la seva capacitat per oferir béns i 
serveis a la societat.

• TURISME I FREQÜENTACIÓ. El Turisme contribueix significativament en els 5 factors 
principals que causen pressió directa a la pèrdua de biodiversitat: canvis d’hàbitat, 
sobreexplotació de recursos, contaminació, propagació d’espècies exòtiques i canvi climàtic 
(Hall, 2010). Dades de la IUCN mostren com en el 42% de les espècies en estat amenaçat es 
veuen alterades negativament pel turisme i elements recreatius que causen erosió del sòl, 
manteniment de les infraestructures turístiques i la degradació de l’hàbitat (Ballantyne, 2013). 
En àrees muntanyoses s’ha comprovat com les àrees alterades per zones recreatives d’hivern 
la riquesa, abundància i diversitat de la fauna és menor que la d’àrees no alterades (Sato, 2012). 
Un model de desenvolupament basat en promoure el turisme, per molt sostenible que sigui, 
no pot fer més que augmentar aquests efectes. Habibullah (2016) mostra que un augment del 
nombre de turistes provoca, junt amb altres factors, un augment d’espècies amenaçades. 

• CONTAMINACIÓ A la majoria de muntanyes del món s’han detectat canvis en l’estat tròfic dels 
llacs (Elser et al., 2009; Camarero i Catalan, 2012) i les causes s’han atribuït tant a canvis en el 
règim tèrmic i de vents causats pel canvi climàtic, com a canvis en la deposició atmosfèrica 
de nitrogen i fòsfor, relacionats directament amb l’activitat humana i indirectament a través 
dels canvis en la circulació sinòptica de les masses d’aire. L’alteració dels processos atmosfèrics 
impulsats pel canvi climàtic modifiquen considerablement el flux de microcontaminants, en 
particular a les conques de muntanya (Catalan et al., 2006, Catalan et al., 2013). Globalment, 
la contribució dels vehicles a la contaminació atmosfèrica arriba fins al 80% (Shukurov i 
Marakulina 2021). Per tant, activitats que promoguin una mobilització massiva de vehicles 
(sigui durant l’activitat mateixa o facilitant l’accés, per exemple, amb ampliacions de carreteres 
o la construcció de grans àrees de pàrquing), incrementen els efectes d’aquesta contaminació, 
tant als llacs (Camarero i Catalan 2012), com als boscos (Bytnerowicz et al 2007, Mathias et al 



2018, Opała-Owczarek et al 2019).

• INFRAESTRUCTURES. A molts indrets s’han estudiat els efectes negatius que les diferents 
infraestructures tenen sobre la biodiversitat, tant a nivells més regionals com més locals. 
Així, l’hàbitat d’alta qualitat de diferents mamífers es veu alterat de forma indirecta a partir 
d’aquestes, veient-se substancialment reduït (Polfus, 2011). La xarxa de carreteres actua com a 
element clau en la parcel·lació del paisatge, i és causant de la modificació del comportament de 
grans carnívors, produint efectes a escala d’ecosistema (Ordiz, 2014). D’altra banda, l’alteració 
directa que constitueixen les pistes d’esquí com a elements desforestats en zones subalpines 
té diferències amb les activitats tradicionals de pastura de les muntanyes, ja que s’ha observat 
com en la fauna pròpia d’ambients oberts la preferència d’hàbitat i la riquesa sempre és menor en 
les pistes d’esquí (Hadley, 2004, Negro, 2008), alterant, per exemple, les comunitats d’artròpodes 
i micromamífers. Es planteja a més a més que les pistes d’esquí són zones de pèrdua d’hàbitat 
per molts animals i actuen com a barreres semi permeables per micromamífers (Negro, 2012). 
Pel que fa a les pistes en zones culminals per sobre la línia dels arbres, s’ha observat que hi ha 
menor diversitat, abundància i riquesa d’ocells que aquelles que es troben allunyades de les 
pistes (Roland, 2013). És necessari incorporar al sistema també les infraestructures generades 
per al bombeig de l’aigua i destinades a la generació de neu que causen una alteració de cabals 
hídrics dels cursos fluvials naturals. Aquesta alteració impacta al medi amb la proliferació de 
flora exòtica, pèrdua d’hàbitat resultat de l’esclariment de la vegetació, alteració de la hidrologia 
del paisatge i reducció de la qualitat de l’aigua (Normyle, 2019).

La donzella de la bistorta es troba amenaçada, en estat En Perill a Catalunya així com l’hàbitat del qual depèn, les molleres de bistorta. 
Als Pirineus la majoria de molleres es troben amenaçades pels impactes del canvi climàtic i la regulació de cabals hídrics



3. LA NOSTRA FAUNA I FLORA

A Catalunya són nombrosos els exemples de fauna i flora vulnerable a totes aquestes alteracions. 
Publicacions recents sobre diferents grups posen al punt de mira com espècies en estat vulnerable 
i en perill d’extinció a les muntanyes pirinenques són susceptibles als canvis dels hàbitats on es 
troben (Vila et al., 2018, Herrando et al., 2021). El llibre vermell de flora amenaçada situava un total 
de 81 tàxons amenaçats a la franja pirinenca (Aymerich i Sáez, 2021), i és necessari tenir en compte 
el total d’espècies d’aquestes comunitats per a preservar. 

Així, a tall d’exemple els prats alpins on s’efectuen pastures tradicionals esdevenen l’hàbitat 
d’espècies amenaçades i amb tendències negatives com la perdiu blanca o l’hàbitat d’aliment 
del trencalòs. També del llangardaix pirinenc, les sargantanes pallaresa, aranesa i pirinenca, 
l’ermini, el ratpenat orellut alpí, papallones com la donzella alpina i diferents muntanyeses, i 
ortòpters com el saltiretjo alpí. Esdevé també l’hàbitat d’espècies vegetals emblemàtiques com 
Alchemilla pentaphyllea o la Pedicularis tuberosa. Els prats subalpins per la seva banda són 
l’hàbitat de les papallones formiguera gran i petita, de l’escorxador, de diferents flors amenaçades 
com Dracocephalum austriacum o Gentiana angustifolia. Per la seva banda les molleres són 
un hàbitat amenaçat en la seva totalitat als Pirineus i moltes espècies en depenen per la seva 
supervivència, algunes amb relacions estretes com les de les papallones moreneta grisa i donzella 
de la bistorta o les libèl·lules donzell lancer i maragda lluent, o flors emblemàtiques com Drosera 
anglica i Utricularia minor. Els boscos de ribera són també un hàbitat amb fauna vulnerable tal 
com són diferents mamífers semi aquàtics com la rata d’aigua i l’almesquera, o alguns arbres molt 
localitzats com Salix aurita o Salix daphnoides. Però també els boscos madurs són importants per 
espècies com el ratpenat de bigotis petits i de Bechstein, i altres tan emblemàtiques i amenaçades 
com el gall fer i l’os bru, Corallorhiza trifida, Epipogium aphyllum. En conjunt aquesta llista serveix 
d’exemple per entendre que els Pirineus inalterats o amb impactes de magnitud lleu esdevenen un 
reservori de biodiversitat a preservar en la seva totalitat. Cadascuna d’aquestes espècies té un cicle 
biològic que es veu amenaçat en algun punt per pràctiques humanes directa o indirectament, i és 
necessari tractar de revertir-ho.
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LA INVESTIGACIÓ ARQUEOLÒGICA DE 
LES MUNTANYES HUMANITZADES

Resum:  

1. Els territoris de muntanya han estat territoris productius al llarg de la història. Paisatges 
actuals són fruit de l’acció humana.

2. Protecció de patrimoni arqueològic - afectació per infraestructures lligades als JJOO (pàrkings, 
ampliació pistes, etc.)

3. Valorització del patrimoni arqueològic com a recurs econòmic amb menor impacte que les 
pistes d’esquí. Ara mateix situació d’abandonament.

Més enllà dels riscos mediambientals i de l’elevat cost energètic que suportarien uns Jocs d’hivern 
en plena emergència climàtica, també cal posar l’atenció sobre els aspectes de protecció del 
patrimoni i els usos productius ancestrals dels territoris d’alta muntanya. Dos aspectes claus per 
al desenvolupament i supervivència dels territoris d’alta muntanya, que pateixen un important 
abandonament per part de les administracions públiques.

1. ELS USOS PRODUCTIUS ANCESTRALS DELS TERRITORIS 
D’ALTA MUNTANYA

En els últims anys nombroses institucions i grups de recerca arqueològica (el GAAM-UAB; el 
GIAP-ICAC i l’IPHES) han treballat intensament sobre els orígens i evolució de l’ocupació humana 
al Pirineu, així com la caracterització dels usos productius dels espais d’alta muntanya al llarg 
de la història. Els nombrosos programes de recerca duts a terme s’han basat en l’arqueologia del 
paisatge, amb la inclusió de metodologies multidisciplinars destinades a la caracterització dels 
canvis i transformacions dels paisatges d’alta muntanya, modelats per l’activitat agropastoral. 
Això ha permès constatar que des de ben antic i de manera continuada, les comunitats humanes  
han ocupat i aprofitat les zones d’alta muntanya al Pirineu. Diferents investigacions han demostrat 
que l’impacte humà ha estat progressivament més intens des de la prehistòria, i que aquestes 
zones constitueixen veritables paisatges culturals, modelats per les comunitats humanes al llarg 
del temps i des de molt antic. Els treballs pioners de Christine Rendu a la vall de la Cerdanya (Rendu 
2003) i de Graeme Barker als Apenins (Barker i Grant 1991) durant la dècada de 1990; d’Ermengol 
Gassiot al Pirineu occidental català; de Josep Mª Palet als Pirineus orientals (Palet et al. 2017) i els 
coordinat per diferents investigadores/es als Alps occidentals (Walsh et al. 2003; Leveau i Martínez 
2010) constitueixen el punt de partida del desenvolupament d’una línia de recerca europea al llarg 
dels últims deu anys que han vist florir una gran diversitat de projectes interdisciplinaris articulats 
al voltant de l’arqueologia del paisatge (p.e: Orengo et al. 2014a, b; Palet et al. 2013, 2014; Walsh et 
al. 2014; Gassiot et al. 2014; Gassiot 2016; Carrer et al. 2016) així com estudis paleoambientals i 
bioarqueològics (p.e: Galop 1998; Miras et al. 2007, 2010; Ejarque et al. 2009, 2010; Ejarque 2013; Nieto-
Espinet et al. 2017; Reitmaier et al. 2018; Colominas et al. 2020). Aquestes anàlisis interdisciplinars 
(pol·lens, palinomorfs no pol·línics, partícules de macrocarbons, restes faunístiques, restes de 
llavors i fruits, etc.) han aportat una visió holística sobre els processos desforestació i antropització 
dels paisatges d’alta muntanya i han demostrat que l’explotació dels territoris pirinencs ha estat 
polivalent i diversificada des de ben antic. Això vol dir que les activitats relacionades amb la 
mineria, la metal·lúrgia i la producció de brea haurien tingut, a més de la ramaderia i l’agricultura, 
un paper important en la configuració dels paisatges de muntanya des del Neolític (p.e: Rendu 
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2003; Gassiot i Jiménez 2006; Palet et al. 2013, 2014;  Ejarque 2013; Orengo et al. 2013, 2014a, b).

Els resultats aportats per la investigació arqueològica posen de manifest el gran potencial 
productiu que han tingut històricament les zones d’alta muntanya, tant pel que fa als seus usos 
agropastorals, com d’aprovisionament de diferents recursos naturals. Una realitat que contrasta 
amb els processos de reforestació d’aquestes zones vinculat al despoblament i abandó de les 
pràctiques agropecuàries ancestrals que les han caracteritzat fins als nostres dies.

Època moderna i contemporània

Edat Mitjana: feudalisme
Romanització: part de l’imperi romà

Edat del ferro: 
primeres explotacions de ferro

Edat del bronce: necrópolis, 
dipòsits de bronze i de ceràmica

Neolític: assentaments
ramaders d’alçada, ramaderia, 
agricultura, relacions a llarga
distpancia

Mesolític: primeres ocupacions
de les zones altes, cacera, 
assentaments temporals

Canvis en la vegetació i impacte humà en la vegetació Dades arqueològiques

Adaptat de: Gassiot, E. et al (2014). La alta montaña durante la Prehistoria: 10 años de investigación en el Pirineo catalán occidental”. 
Trabajos de Prehistoria, 71(2): 262-282.

2. LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC DELS 
TERRITORIS D’ALTA MUNTANYA

L’ocupació des d’antic dels territoris d’alta muntanya ha deixat un nombre important de traces i 
evidències encara molt presents i visibles en el nostre territori. Algunes d’aquestes estructures 
s’han ocupat ininterrompudament en diferents períodes, evidenciant la intensa freqüentació 
humana dels espais pirinencs en busca de refugi, aliment i recursos al llarg del temps. Aquests 
jaciments arqueològics son el testimoni material que s’ha conservat de les societats i cultures 
ancestrals que van habitar els nostres Pirineus. Un patrimoni incalculable que és la base de tots els 
projectes de la recerca arqueològica actualment en curs i que en els darrers anys ha patit un espoli 
i un abandó per part de les administracions catalanes (Campillo 2006). La pèrdua d’aquests espais 
patrimonials significa la destrucció de coneixement sobre les activitats productives realitzades als 
Pirineus al llarg de mil·lennis i com s’han adaptat als canvis ecològics i socio-polítics al llarg del 
temps.

CANVIS EN LA VEGETACIÓ I IMPACTE 
HUMÀ EN LA VEGETACIÓ

DADES
ARQUEOLÒGIQUES



AltaBaixa

PROBABILITAT DE PRESÈNCIA DE JACIMENTS ARQUEOLÒGICS D’ALTA MUNTANYA

PIRINEUS I AMPLIACIÓ A LES PISTES DE BAQUEIRA BERET 

Pistes d’esquí de Baqueira Beret

Llegenda

La modelització evidencia com l’ampli-
ació de les pistes d’esqui de Baqueria (en 
contorn negre) impactarien i afectarien a 
zones d’altra concentració de jaciments ar-
queològics de gran importància científica i 
patrimonial.

Models fets apartir de 1052 jaciments dels 
Pirineus catalans i andorrans pels quals 
s’han derivat les següents variables: al-
titud, gradient del vessant, orientació del 
vessant, distància euclidiana al riu o estany 
més proper, insolació solstici d’estiu, inso-
lació solstici d’hivern, landcover, índex de 
prominència topogràfica a 100 m i índex de 
prominència topogràfica a 250 m., índex de 
rugositat del terreny calculat sobre 100x100 
m., landform i índex de posició en el ves-
sant (SCI).

Font: GAAM (Grup d’Arqueologia de l’Alta 
Muntanya, UAB-CSIC)

A l’altra cara de la moneda hi trobem l’eclosió turística que viu el Pirineu, a l’hora que es produeix 
un abandonament dels usos productius tradicionals dels territoris d’alta muntanya. Les pràctiques 
ancestrals relacionades amb l’activitat agropastoral van començar a desaparèixer ara fa cent 
anys, amb el risc que, en pocs anys, quedi només un paisatge fossilitzat sotmès a la destrucció 
provocada pels agents erosius, l’abandó, els incendis i el turisme de masses. En aquest sentit, 
acollir uns Jocs Olímpics d’hivern implicaria millorar i ampliar les infraestructures de les pistes 
d’esquí, la construcció de les quals suposa un risc afegit per a la preservació de nombrosos 
jaciments arqueològics de la zona. Com es pot observar en la (fig.2_mapa), algunes pistes d’esquí i 
la seva àrea d’influència es troben en zones d’una riquesa arqueològica important. L’ampliació de 
les seves infraestructures podria afectar greument aquests conjunts arqueològics, malmetent-los 
de manera irreversible. 



3. LA PROMOCIÓ D’UN MODEL TURÍSTIC QUE APOSTI PER 
LA CULTURA, AMB LA VALORITZACIÓ I DIVULGACIÓ DEL 
PATRIMONI ARQUEOLÒGIC.

Les activitats agropastorals han permès a les comunitats humanes consolidar models  d’apropiació 
de l’espai i la construcció d’identitats en els territoris d’alta muntanya. Per aquest motiu les restes 
arqueològiques tenen un valor patrimonial i etnogràfic incalculable com a transmissores de 
coneixement i valorització de les activitats productives ancestrals i actuals. Recuperar aquest 
patrimoni agrícola i ramader és clau per posar en valor i preservar les activitats productives 
agropastoral locals que han definit aquests territoris al llarg del temps. Tot i així, actualment el 
nombre de jaciments museitzats i accessibles al públic és pràcticament testimonial. La majoria 
d’ells estan totalment abandonats, i sense cap tipus de senyalització o projecte de restauració/
preservació a llarg plaç. El patrimoni arqueològic d’alta muntanya pateix un abandó sistèmic des 
de fa anys, que està produint una degradació en molts casos irreversible. Això suposa la desaparició 
d’una part important de la memòria i la història de les comunitats humanes dels Pirineus, un fet 
que s’afegeix a la tendència d’abandó generalitzat que ja pateixen aquestes zones en altres àmbits
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AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA 
Resum:  

1. Analitzant les dades de jocs olímpics d’hivern anteriors es constata  la incongruència entre 
discursos de sostenibilitat i impactes reals sobre el medi ambient,  la natura i el paisatge. 

2. La proposta de candidatura de JJOO d’hivern és opaca, a dia d’avui no es coneix cap programa, 
pla o projecte concret, ni se n’ha fet, per tant, la pertinent avaluació ambiental estratègica. 

3. Els Jocs olímpics d’hivern son incompatibles amb diversos  compromisos legals i polítics 
de Catalunya relatius al canvi climàtic i a l’aturada de les greus pèrdues de biodiversitat que 
patim, també en els hàbitats d’alta muntanya.

1. INCERTA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL DELS JOCS 
OLÍMPICS D’HIVERN 

D’acord amb els estudis recopilats, qualsevol proposta de Jocs olímpics d’hivern que es presenta 
com a “sostenible ambientalment” (amb accions de emissions zero, residus zero o títols tant 
grandiloqüents com ‘treva per la Terra’, ‘cimera olímpica per la Terra’, etc) és un intent de mercats 
i governs d’apropiar-se d’etiquetes verdes amb una informació enganyosa que oculta dades 
sobre la inviabilitat ecològica del turisme de neu i les seves infraestructures obsoletes, així com 
la insostenibilitat socioeconòmica i ambiental del model proposat. Aquest fenomen és conegut i 
denunciat per organitzacions ecologistes com a “greenwashing”.  

S’han analitzat les contradiccions entre un discurs de la sostenibilitat dels Jocs Olímpics d’Hivern, 
i els efectes de la seva realització. En comentem tres exemples:

Els Jocs Olímpics d’hivern de 2014 a Sochi (Rússia) són un clar exemple d’aquest “greewashing”. 
El que , haurien d’haver estat jocs d’impacte zero,com afirmava el govern rus, van acabar essent 
un desastre ambiental. Les grans obres de construcció han tingut molt poca sostenibilitat, s’ha 
documentat la generalització d’abocadors il·legals de materials de construcció, es van ocupar 
territoris de migració d’algunes espècies animals, es van abocar  residus a les aigües i, en general, 
es va constatar  una disminució de la qualitat de vida la població local afectada. 

Els jocs olímpics d’hivern de Beijing (2022) han demostrat, de manera estrident, la insostenibilitat 
ambiental d’uns jocs en un paisatge de muntanya sense neu. Son la primera cita olimpica 100% 
amb neu artificial, i han consumit uns 185 milions de litres d’aigua per fer funcionar 350 canons 
de neu artificial, set sales de màquines i estacions de bombeig amb nou torres de refrigeració i 
51 bombes a alta pressió. La inversió ha estat multimilionària, i les obres d’enginyeria hidràulica 
molt complexes perquè han portat aigua a una zona semiàrida (el Gobi, on només plou,de mitjana, 
22 mm a l’any). El transvasament que està en marxa des de 2002 és una obra gegantina, amb 
una despesa enorme d’energia per al manteniment de les instal·lacions i tota la construcció. 
S’explica que s’empra energia renovable per alimentar el sistema de innivació, i es justifica que 
l’aigua torna a la natura, com criteris de  sostenibilitat. Malgrat això, els impactes paisatgistics son 
enormes, l’energia per totes les obres realitzades és altissima i l’aigua amb elements químics per la 
refrigeració no torna al seu cicle amb la mateixa qualitat, deixant la banda les pèrdues inevitables 
per evaporació.  



Els propers jocs olímpics d’hivern, a Cortina d’Ampezzo (Itàlia), l’any l 2026 també comencen a 
mostrar aquestes contradiccions. Ja està en marxa la construcció de nous remuntadors i pistes 
d’esquí, l’ampliació de les existents i la construcció de carreteres i aparcaments per facilitar 
l’accés a les zones; activitats que comencen a provocar les primeres reaccions de preocupació. Per 
exemple, en una nota de premsa del CAI es diu “El nostre compromís –explica el president general 
Vincenzo Torti– serà aprofitar totes les oportunitats, gràcies a l’ajuda dels nostres socis presents 
a la zona, per vetllar pel que està passant i pel compliment de la normativa i les autoritzacions; 
però encara més subratllar com el futur de la vida de muntanya no passa per la destrucció de la 
bellesa i la sobrecàrrega insostenible dels remuntadors i la multiplicació de concessions d’accés”. 
Preocupacions, aquestes, compartides també per la Presidenta de la Secció CAI de Cortina Paola 
Valle “Només cal fer un recorregut per les obres –comenta la Presidenta– entre Gilardon, Col Fiere, 
Rumerlo i Cinque Torri, per adonar-se amargament de com l’aspecte mediambiental no es té en 
compte”. 

Aquestes divergències  entre el discurs prapagandístic de sostenibilitat i la posada en marxa 
dels projectes concrets, són evidents en les premisses de la proposta dels Pirineus. Durant els 
anys 2018 i 2019 es varen encarregar una dotzena d’estudis realitzats per una sèrie d’empreses: 
Advance inspiring, Albert Agustí, Blue Map Consulting Group, Enric Truñó, Feed-back, Mirabet 
Oficina Tècnica, Pricewaterhouse Coopers, Sinergia, sobre les qüestions d’energia i medi ambient. 
Tanmateix, crida molt l’atenció que la proposta de candidatura dels Jocs olímpics d’hivern no ha 
estat  acompanyada per cap estudi d’avaluació dels impactes ambientals i socials de la proposta, tot 
i que s’han fet públics els resultats d’estudis sobre la percepció dels jocs olímpics d’hivern a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i un pla estratègic per concienciar a la població dels valors olímpics.

2. AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA

Regulacions climàtiques 

En el context d’emergència climàtica en que ens trobem, la celebració d’un esdeveniment 
internacional com els jocs olímpics no pot ser excusa per eludir el compliment estricte de la 
normativa climàtica. En aquest sentit, les regulacions climàtiques són extenses i abarquen des 
de la normativa internacional i comunitària i fins a la d’àmbit estatal, nacional i, en alguns casos, 
municipal.

Malgrat que la manca d’informació sobre el projecte ens impedeix avaluar l’impacte potencial pel 
que fa al compliment de les obligacions de mitigació, la candidatura podria qüestionar algunes 
de les disposicions en matèria d’adaptació a la crisi climàtica. En aquest sentit, amb l’aprovació 
de la llei 16/2017, del canvi climàtic, el Parlament de Catalunya va atorgar tant al govern com als 
ens locals i a la ciutadania, la responsabilitat de vetllar per “reduir la vulnerabilitat de la població, 
dels sectors socioeconòmics i dels ecosistemes terrestres i marins davant els impactes adversos 
del canvi climàtic” (art. 2.2.b) així com d’adaptar “els sectors productius i incorporar l’anàlisi de la 
resiliència al canvi climàtic en la planificació del territori, les activitats, les infraestructures i les 
edificacions” (art. 2.2.c). Així doncs, per donar compliment a la llei catalana, serà necessari que 
la candidatura contribueixi en la reducció de vulnerabilitats i en l’adaptació cap a una economia 
pirinenca que es veurà afectada per l’augment de la temperatura global. 

De la mateixa manera, fent èmfasi en la necessitat de transformar tots els sectors de l’economia 
cap a un model de ’zero emissions’, la llei imposa obligacions a l’administració en matèria de 
planificació turística i de desenvolupament d’infraestructures, dues àrees especialment afectades 
per la candidatura olímpica. Concretament, les mesures  governamentals en matèria turística 



s’han d’orientar cap a un model més sostenible i menys consumidor de recursos que redueixi 
la vulnerabilitat i les emissions de gasos d’efecte hivernacle (art. 25). Aquesta preocupació per 
la vulnerabilitat climàtica i l’obligació de reduir emissions també s’observa en la planificació 
d’infraestructures en matèria turística i d’ordenació territorial (entre d’altres). D’acord amb l’article 
21 de la citada llei, els promotors d’aquesta planificació hauran d’incorporar en les avaluacions 
ambientals estratègiques anàlisi de vulnerabilitat climàtica, les mesures d’adaptació corresponents 
i l’anàlisi de la seva contribució a les emissions (tant pel que fa a l’estoc de carboni com pel que es 
refereix a la capacitat d’embornal dels territoris afectats).

Cal recordar, alhora, els compromisos polítics i jurídics que el Regne d’Espanya ha adoptat amb la 
Unió Europea i la resta de la Comunitat Internacional. Més enllà de les disposicions genèriques de 
la Convenció Marc de Nacions Unides sobre Canvi Climàtic i de l’acord de París, ambdos ratificats 
per l’Estat espanyol, d’acord amb el reglament (UE) 2018/842, l’any 2030, l’Estat ha de reduir un 26% 
les seves emissions respecte del nivel de 2005. Una xifra que es veu reproduïda en la Contribució 
Determinada a escala Nacional (NDC per les seves sigles en anglès) registrades per l’Estat davant 
les Nacions Unides i que s’expressa en termes similars a l’article 3 de la Ley 7/2021 de cambio 
climático y transición energética. Malgrat tot, i com ja hem anticipat, la manca de definició de 
projecte i l’elevat marge de discrecionalitat del que disposen els Estats per donar compliment a les 
reduccions promeses fan difícil valorar jurídicament en quina mesura la candidatura pot afectar 
a aquests compromisos.  

Normativa en tema de protecció de biodiversitat, ecosistemes vulnerables 
i espais naturals 

L’Estat espanyol i la Generalitat de Catalunya han subscrit moltes de les normatives i compromisos 
internacionals i/o nacionals en  materia de protecció d’hàbitats, ecosistemes vulnerables i espais 
naturals. Un gran esdeveniment esportiu, com els JJOO d’hivern, que atreu una gran afluència 
de visitants concentrada en pocs llocs i pocs dies,  és versemblant que  entri en conflicte amb la 
normativa ambiental,  de conservació de biodiversitat i del paisatge dels territoris on se situï. En 
particular s’haurá de vigilar el cumpliment de la Directiva Habitat (Directiva 92/43/CEE) sobre la 
conservació de especies i hàbitats.   

Escau recordar també que l’Estat espanyol está entre els primers estats en terme de infraccions a les 
normatives ambientals de la Unió Europea, durant els darrers anys, amb reiterats incompliments 
de les normatives de conservació de la natura, tant europees com espanyoles i catalanes.  

Recentement, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tombat la modificació del pla 
urbanístic aprovada per la Generalitat de Catalunya que autoritzava la construcció d’un nou 
telecadira i un aparcament de 700 places al port de la Peülla, impulsat per l’estació d’esquí de 
Baqueira Beret, per situar-se en una zona legalment protegida, on era incompatible, i per preveure 
l’abocament d’aigües residuals dins d’un espai integrat a la Xarxa natura 2000, per la qual discorre 
el riu Bonaigua. 

Finalment, la proposta de Jocs olímpics d’hivern pot entrar en contradicció amb els objectius de 
planificació dels espais naturals protegits que es podrien veure afectats (Parc Natural de Cadí-
Moixeró, Parc Natural de l’Alt Pirineu, espais de la Xarxa Natura 2000 adjacents, etc). El Parc 
Natural del Cadí Moixeró creat l’any 1983, i el Parc natural de l’Alt Pirineu, creat l’any 2003, encara 
no disposen de planificació propia , ni disposen del pla especial de protecció (segons la normativa 
catalana), ni de un pla rector d’ús i gestió (segón la normativa espanyola) (el Parc Cadí Moixeró 
de té en tràmit el Pla especial de protecció del medi natural i paisatge) Cal dotar a tots els espais 
naturals legalment protegits dels mitjans necessaris per tal que puguin donar   una protecció eficaç 



als hábitats i a les espècies de més valor patrimonial.

Normativa d’impacte ambiental de projectes i altres planificacions 

Escau recordar que, a dia d’avui, el Govern de Catalunya encara no ha presentat cap pla, programa 
o projecte concret per als jocs olímpics d’hivern, ni tampoc cap avaluació ambiental o social 
associada. L’avaluació d’impacte ambiental dels projectes, plans i programes és obligatòria, inclou 
sempre un procés de participació pública, i es regeix per les següents normes: 

• La Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes; 

• La Llei 16/2015, del 21 de juliol (encara vigent mentre no es produeixi l’adaptació a la llei bàsica 
estatal); 

• L’article 86 bis i el redactat de la disposició transitòria divuitena del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, introduïts per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, així com el Decret legislatiu 1/2005, 
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, i, molt especialment, el seu 
reglament (Decret 305/2006, de 18 de juliol), bàsicament en els articles 70, 100, 106 i 115.

Finalment, aquest esdeveniment de massa podria entrar en contradicció amb altres plans 
estratègics de les comarques on es postulen, per exemple amb el Pla d’Acció Sectorial de Turisme 
de la Cerdanya, els dos primers objectius del qual són: Construir un model de turisme sostenible 
i conscient que esdevingui un referent i desestacionalitzar i diversificar l’oferta turística de la 
comarca. 
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