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El Consell Comarcal, compromès
amb la candidatura olímpica
Pirineus-Barcelona 2030
El vicepresident primer, Enric Pérez, participa a la taula de treball de la proposta

Ricard Font, president de FGC, a la trobada que marca l'inici de la temporada d'hivern | FCEH

El Consell Comarcal del Ripollès es va mostrar ahir completament compromès amb la
candidatura olímpica d'hivern Jocs Pirineus-Barcelona 2030. El vicepresident primer, Enric Pérez,
va participar a la taula de treball de la candidatura i a la presentació de la temporada d'hivern de la
Federació Catalana d'Esports d'hivern (FECH). http://www.fceh.cat/la-il%E2%80%A2lusio(
olimpica-motor-de-fons-de-la-temporada-dhivern-2019-2020/)
?Parlem d'un projecte olímpic que ens permet desenvolupar, des d'aquest mateix moment, el país.
No podem perdre aquesta oportunitat perquè ho tenim tot llest. És el somni de tots?, emfatitzava el
president de FGC, Ricard Font, només començar l'acte.
Acollir uns Jocs Olímpics passa, entre altres coses, per disposar de pistes d'esquí de primer nivell,
com van encarregar-se de destacar quatre representants d'estacions catalanes. ?Els Jocs seran
sostenibles, o no seran?, en paraules de la responsable comercial de Turisme i Muntanya de
FGC, Laura Vives, que va posar èmfasi en l'impacte mediambiental. I això inclou, evidentment, les
pistes d'esquí nòrdic, que enguany, algunes d'elles, compten amb l'homologació oficial internacional.
La trobada coincideix amb la investigació oberta per un jutjat de Barcelona,
(https://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/31992/investiguen/presumptes/irregularitats/candidat
ura/pirineus-barcelona/2030) que ha detectat un intent de "vehicular" fons de la candidatura
https://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/31999/consell/comarcal/compromes/amb/candidatura/olimpica/pirineus-barcelona/2030
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olímpica dels Jocs Pirineus-Barcelona 2030 a través d'una fundació.

El Consell Comarcal del #Ripollès
(https://twitter.com/hashtag/Ripoll%C3%A8s?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) , compromès amb
la candidatura olímpica d'hivern #Pirineus2030
(https://twitter.com/hashtag/Pirineus2030?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) . Ahir, el vicepresident
primer, @EnricPerez (https://twitter.com/EnricPerez?ref_src=twsrc%5Etfw) , va participar a la
taula de treball de la candidatura i a la presentació de la temporada d'hivern de la @fceh_cat
(https://twitter.com/fceh_cat?ref_src=twsrc%5Etfw) . pic.twitter.com/Bf9fszCikQ
(https://t.co/Bf9fszCikQ)
? Consell Comarcal del Ripollès (@CCRipolles) November 13, 2019
(https://twitter.com/CCRipolles/status/1194610612791398400?ref_src=twsrc%5Etfw)
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