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Esports

Els Jocs Olímpics d'hivern

Els Jocs Olímpics d'hivern són un dels dos tipus
de  realització  dels  Jocs  Olímpics.  Els  Jocs
Olímpics d'Hivern van néixer  en 1924 com la
Setmana  Internacional  d’Esports  d’hivern,
realitzats pels Jocs Olímpics de París 1924 en la
ciutat francesa de Chamonix.

Els  Jocs  Olímpics  d'hivern  de  l'any  2014
enguany  s'han  realitzat  a  la  ciutat  russa  de
Sotxi,  és  la  segona  vegada  que  uns  Jocs
Olímpics es realitzen en terres russes després
de la  celebració dels  Jocs Olímpics d'estiu de
1980 a la ciutat de Moscou.

Als Jocs Olímpics d'hivern de 2014, un total de
88 comitès  olímpics  nacionals  han aconseguit
presentar atletes, superant la marca establerta
el 2010, amb 82 comitès. Vuit comitès que van
participar a Vancouver 2010 no ho fan a Sotxi
2014.

Mentre  als  Jocs  Olímpics  2012  Londres  va
rendir tribut al pop i al rock, Rússia, aquest any
ha apostat  per fer un homenatge a les belles
arts, des del Teatre Bolxoi a Txaikovski, des de
les avantguardes al realisme socialista.

 

Als Jocs d'hivern s'hi estableixen sis categories:
Mini-Juvenils, Alevins, Infantils, Juvenils, Lleure
i  Veterans.  Catorze  dels  esportistes  són  dels
Països  Catalans.  N’hi  ha  sis  del  Principat,  sis
més d’Andorra i els dos germans Fourcade de
la Catalunya Nord.

Aquests Jocs Olímpics són els més cars de la
història, han costat més de 50.000 milions de
dòlars.

Encara  que  ningú  ha  arribat  a  declarar
oficialment el boicot als jocs, com va passar el
1980 amb els de Moscou, la cerimònia ha estat
precedida  per  dures  crítiques  per  la
discriminació de les minories sexuals a Rússia.

La gran incògnita,  durant els jocs, no ha estat
esbrinar  qui  seria  el  guanyador  o  quins
esportistes es penjarien les 98 medalles en joc,
sinó que ha estat la recerca de l'esportista que
ha  gosat  desafiar  la  llei  russa  contra  la
propaganda  homosexual  durant  les  dues
setmanes que han durat els jocs.

Segons  el  president  d'aquesta  organització,
Eugeni  Rodríguez,  declaracions  com aquestes
“avalen  l'homofòbia  i  atempten  l'esperit  i  el
contingut de la carta olímpica”.


