
Benvolgut XX

em dirigeixo a vostè per demanar-li la informació descrita a continuació.
Moltes gràcies, 

Albano Dante Fachin Pozzi.
Director Canal OCTUVRE.CAT

———

PRIMER: El passat 6 de maig del 2021 representants del Govern de la Generalitat van lliurar al 
Comité Olímpico Español un informe elaborat i redactat per l’Oficina Tècnica del Programa per a la 
preparació de la candidatura als Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern Pirineus - Barcelona. 

SEGON: Aquest informe és un compendi d’assessoraments i dels següents estudis:

a) - Pla estratègic per conscienciar la població dels valors olímpics. 
b) - Impacte dels Jocs Olímpics d'hivern 2002-2018. Informació i dades publicades sobre l'impacte  
dels Jocs de Pyeongchang 2018, Sotxi2014, Vancouver 2010, Torí 2006, Salt Lake 2002 i YOG 
Innsbruck 2012. 
c) - Estimació dels pressupostos de candidatura, COJO i no COJO, del projecte Pirineus-Barcelona. 
d) - Anàlisi del posicionament de la comunicació. Candidatures finalistes per als Jocs Olímpics 
d'hivern 2026. Milà-Cortina / Estocoím-Are. 
e) - Investigació operativa per al projecte de recerca. 
f) - Mobilitat. Estudi de la capacitat de transport d'espectadors al clústér Cerdanya i al clúster Vall 
d'Aran. 
g) - Estudi dels estadis de competició per a la candidatura dels Jocs Olímpics Pirineus- Barcelona. 
h) - Estudi de viabilitat tècnica del pla d'Anyella per a la candidatura dels Jocs Olímpics Pirineus-
Barcelona. 
i) - Estudi dels estadis de competició per a la candidatura dels Jocs Olímpics Pirineus-Barcelona. 
Quadernet i pressupost d'estadis. 
j) - Models organitzatius de la precandidatura de Pirineus-Barcelona 2030 per als Jocs Olímpics i 
Paralímpics d'hivern des d'un punt de vista juridicoadministratiu. 
k) - Estudi d'opinió. La veu dels atletes olímpics: valoració de l'experiència en els Jocs. 
l) - Informe jurídic sobre la proposta d'estructura institucional en el marc de la candidatura olímpica 
Pirineus-Barcelona per als Jocs Olímpics d'hivern. 
m) - Informe jurídic sobre els principis i els objectius ambientals en el marc de la candidatura 
olímpica Pirineus-Barcelona per als Jocs Olímpics d'hivern. 

Tots aquests continguts elaborats entre novembre de 2018 i gener de 2021 i formen part del 
document de “Projecte de possible candidatura Barcelona - Pirineus 2030 i de l’annex que 
l’acomanya. 

TERCER) Tenint en compte l’exposat fins ara, demano: 

1)  Una còpia del document lliurat el 6 de maig de 2021 al Comité Olímpico Español.

2) El pressupost total de l’Oficina Tècnica del Programa per a la preparació de la candidatura als 
Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern Pirineus-Barcelona, des de la seva creació fins al 22 de febrer 
de 2022.



3) El total de despeses fetes per part de l’Oficina Tècnica del Programa per a la preparació de la 
candidatura als Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern Pirineus-Barcelona, des de la seva creació fins 
al 22 de febrer de 2022.

4) El total de despeses destinades a qualsevol treball relacionat amb la possible celebració d’uns 
Jocs Olímpics d’Hivern des del Departament de Territori i Sostenibilitat i des del Departament de 
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, des del març de 2017 fins avui fins al 22 de 
febrer de 2022.

4) La relació detallada de totes les factures pagades per part de l’Oficina Tècnica del Programa per a 
la preparació de la candidatura als Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern Pirineus-Barcelona, des de 
la seva creació fins al 22 de febrer de 2022.

4) La relació detallada de totes les factures pagades per part de del Departament de Territori i 
Sostenibilitat i des del Departament de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, des del 
març de 2017 fins avui fins al 22 de febrer de 2022.

5) Qualsevol altra despesa pagada per la Generalitat de Catalunya relacionada amb la preparació 
d’una possible candidatura als Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern Pirineus-Barcelona fins al dia 
d’avui.

6) Còpia dels documents llistats a l’apartat SEGON d’aquest document.

7) La informació sobre el cost de cada un dels documents llistats a l’apartat SEGON d’aquest 
document.

8) La informació sobre els processos d’adjudicació de cada un dels documents llistats a l’apartat 
SEGON d’aquest document.

Prego que tota aquesta informació se’m faci arribar al següent correu electrònic el més aviat 
possible: octuvrecat@gmail.com

Atentament, 

Albano Dante Fachin


