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Font Blanca
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La Font Blanca, una clàssica
de la Copa del món

L

’esquí de muntanya o randonnée és un esport totalment
en auge en els últims anys i no
és perquè la Font Blanca sigui
una prova nova dins del calendari de
la Copa del Món, sinó perquè aquest
esport s’està posant de moda. La Font
Blanca és una clàssica i enguany obrirà el calendari de la màxima cita, que
té proves a Cambre d’Aze (França) el
cap de setmana següent, a Erzincan
(Turquia) l’11 de febrer, a Prato Nevoso
(Itàlia) el 25 de març i a la Vall d’Aran
el 8 d’abril. Els millors esquiadors de
muntanya del món obriran el teló a la
Font Blanca. El català Kilian Jornet com
a gran reclam i també l’equip nacional,
amb un total de quinze membres, llui-

taran de valent en un terreny exigent i
tècnic que és un dels més espectaculars
d’aquest calendari de la Copa del Món.
Una prova que aspira a continuar sent
una clàssica i arribar al 2019. Compta amb el suport d’Andorra Turisme i
aquesta temporada tindrà una productora al darrere que la farà més visible a
la resta de països del món. La Font Blanca comença demà amb la prova individual i continuarà diumenge amb la prova vertical. La Federació Andorrana de
Muntanyisme s’ha multiplicat aquests
dies perquè tot estigui en ordre i les nevades d’aquests dies no han afectat un
terreny que farà les delícies del públic a
Arcalís i a Arinsal. Una festa de l’esport i
de l’esquí de muntanya.
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entrevista a carlo ferrari

“El recorregut de la Font Blanca
el veig espectacular”
El director tècnic de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), Carlo Ferrari, fa vint anys que treballa
sobre el terreny de la Font Blanca. És l’enginyer de la
prova conjuntament amb la seva parella i alguns amics.

L

a Font Blanca és una de les
referències del calendari de
la Copa del Món d’esquí de
muntanya. Per què creu que
s’ha convertit en una de les millors
proves del calendari?
La Font Blanca s’ha fet un lloc entre
les proves de la Copa del Món. És una
de les proves de referència i tot gràcies
al seu conjunt, és a dir, els itineraris,
que lògicament en una prova són molt
importants, i la seva qualitat i característiques tècniques, ja que és molt variada. Podem aprofitar el pla per fer la
sortida i tenim pujades tècniques, canals, arestes, trams a peu i trams amb
carpons, i tot en un espai molt reduït. I
el mateix ens passa en les baixades, ja
que hi ha una baixada fàcil al principi i
després de més pronunciades, com al
port de Rat, i tot això agrada als corredors per la varietat que té el recorregut
de les proves. Aquest any hem hagut
de canviar l’itinerari per adaptar-nos a
la neu.

rar-la? Quant de temps hi dediqueu?
Ja hem començat a preparar la del
2018 i ja està en marxa, i encara no
hem fet la del 2017 [somriu]. La feina
grossa va començar a l’estiu, com la
compra del material, en cas contrari
no hi ha temps. Al setembre i a l’octubre comencen les reunions i durant els dos mesos es treballa cada
dia sense parar perquè és una Copa
del Món.

Què suposa per a vosaltres la preparació d’aquesta prova de la Font
Blanca? I quan comenceu a prepa-

Podria competir perfectament en la
prova...
[Somriu] Sí, sí... però al meu ritme.

FOTO CEdIdA PER CARLO FERRARI

Quantes vegades ha pujat i baixat pel
recorregut de les dues proves?
[Bufa] Tinc la sort que a mi m’agrada, però potser no és necessari pujar
i baixar tantes vegades. Per sort la
meva dona és una fanàtica de l’esquí
de muntanya, com jo. Ens agrada moltíssim. També tenim la fortuna que el
nostre nen està a l’ECOA i el portem
ben d’hora al Centre de Tecnificació i
després anem nosaltres a fer la nostra volteta. Penso que l’he fet com una
vintena de vegades, el recorregut.

Probablement les millors
pizzes i empanades argentines
d’Andorra!

Bordes d’Arinsal, local 5 - ARINSAL
Telèfon per a reserves: 81 69 81
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Ha estat un hivern molt atípic, tot i
les nevades dels últims dies. Fins a
quin punt patia per la celebració de
la prova?
Sincerament, aquest any no perquè
no ha nevat gens però la nevada que
va fer abans de la Puríssima va deixar
un metre de neu amb una consistència molt forta. Era com una petita gelera a la Coma, i el mateix a Montmalús. Ha estat com una mena de do per
estar tranquils.
En quin estat està el recorregut de la
Font Blanca?
El veig espectacular. La meteorologia per la prova serà bona, tot i les nevades d’aquests dies. Si es compleixen
les previsions tindrem una cursa molt
i molt bona.
Catorze anys ja de la Font Blanca.
Quin ha estat l’any més crític?
N’he tingut uns quants. L’any passat va ser terrorífic perquè teníem
una neu excel·lent fins al dijous i el
divendres va venir el mal temps, i en
24 hores van fer una traça amb la Ratrac i van seguir-la. Va saber greu perquè havíem fet molta feina, però vam
poder salvar la prova i es va fer una
cursa digna, en què els bons van estar

Kilian Jornet és
el màxim favorit a
repetir doblet. És
l’home a batre

Dusautoir és una
esportista que té
unes qualitats que
hem d’aprofitar

al davant. Si guanyen els bons vol dir
que la cursa estava ben feta. També
va haver-hi un any que es va desmuntar tot pel fort vent que hi va haver. Fa
molts anys es va haver de pujar a Arcalís amb comboi. Amb dos llevaneus
al davant i la policia. L’estació d’Arcalís, tancada, estava oberta només
per a nosaltres, amb un recorregut
d’emergència, i va sortir una cursa
bona. Potser ens hem guanyat aquesta plaça dins del calendari de la Copa
del Món per totes aquestes dificultats
que hem tingut i perquè sempre ens
n’hem sortit. Això és gràcies a molta
gent. L’organització per descomptat,
els voluntaris, l’estació d’esquí, que
sempre s’hi ha bolcat, Protecció Civil,
la policia... Hi ha tot un país al darrere.

nyar fa més de deu anys, que se’m va
acostar i em va dir: “Aquesta ha estat
la millor prova de la meva vida.” Els
corredors, com els francesos, que són
molt fins, estan molt contents i venen
amb moltes ganes perquè venen sobre segur.

Quan viatja fora del país, tothom parla bé de la Font Blanca?
Encara recordo un suís que va gua-

Un total de 150 voluntaris. Els considera uns herois o com els qualificaria?
Herois no, però penso que són persones a qui els agrada molt la muntanya i a qui els agrada l’esquí de
muntanya, i participaran en un gran
esdeveniment fent el màxim per ferho bé. Cal donar-los les gràcies perquè és una feina ingrata. Jo soc un privilegiat perquè tothom parla amb mi
i ells passen més desapercebuts. Fan
aquesta feina i se’ls ha d’agrair moltíssim, perquè són molts dies en què
treballen sense rebre cap compensació econòmica, i és molt important.

Kilian Jornet és el màxim favorit a
repetir el doblet de la temporada
passada?
Crec que sí. Penso que encara és
l’home a batre perquè ha demostrat
que és molt fort, tot i que no s’ha de
despistar. A l’estiu sabem que té més
marge per la seva condició física d’extraterrestre i en esquí de muntanya
no pot badar i no pot cometre el mínim error, perquè penso que tindrà
algun rival molt a prop.
I l’equip nacional, com el veu?
Nosaltres tenim un bon equip, tant
en sènior masculí com en femení. Tot
i que en femení és més reduït, hi ha
dues corredores de molt bon nivell. En
júnior es defensen i són bons esportistes, els falta un pèl per lluitar pel podi
i penso que ho faran bé. El més important és que tots donin el màxim de si
mateixos i gaudeixin d’aquest esport.
Sophie Dusautoir és d’una altra pasta i torna a competir en Copa del
Món. Quin és el seu secret?
És una esportista que ha estat a
l’elit anys enrere i té unes qualitats
que hem d’aprofitar. Està demostrant
que està molt i molt forta i ho farà
molt bé. Falta decidir si farà una pro-
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va o dues, però això ho decidirà ella
depèn de com es trobi. I a la Maria Fargues li desitjo que sigui conscient de
les seves qualitats i que lluiti per les
posicions capdavanteres.
Quina salut té la base?
Té bona pinta. Només tenim nois i
són bons esquiadors, hi hem de creure
al cent per cent, no desil·lusionar-nos i
tirar cap endavant.
L’esquí de muntanya cada vegada el
practica més gent. Per què agrada tant?
Jo el practico des dels 15 anys, és
a dir fa més de 40 anys que faig esquí de muntanya. Sempre m’ha encantat. El que és bonic de l’esquí de
muntanya és que és un esport que fas
envoltat de natura, és un esport en
què lògicament necessites coneixement de l’esquí i que et permet gaudir
quan ets molt jove, quan ets sènior i
quan estàs en la tercera edat... Sempre al teu ritme i nivell. Competint o
no competint. Fora de pista o dins de
l’estació. A més a més, a Andorra som
uns privilegiats perquè tenim l’oficina o la feina a un quart d’hora i a
l’hivern trigues el mateix per anar al
gimnàs que per fer una escapadeta a
la muntanya per practicar esquí. Una

La base té bona
pinta però només
tenim nois, que són
bons esquiadors

El que és bonic
d’aquest esport
és que estàs
envoltat de la natura

altra cosa que ha fet créixer aquest
esport és el material, que ha millorat
moltíssim perquè és molt lleuger,
pràctic i còmode. No pateixes com
abans. Hi ha molta canalla que comença a fer esquí de muntanya. El
més important és que el practiques a
l’aire lliure.

8

FONT BLANCA 2017

entrevista amb kilian jornet

“Sempre m’ha anat bé quan
he competit a Andorra i tinc la
sort que molts amics em vindran
a veure a les dues proves”
Kilian Jornet és el gran reclam de la Font Blanca. La temporada passada va aconseguir el doblet guanyant en la prova individual i en la vertical. N’hi ha molt pocs
que coneguin aquest territori i en treguin el màxim rendiment.

L

a primera prova de la Copa
del Món d’esquí de muntanya i té lloc a la Font Blanca
en un recorregut que coneix força bé. En quin estat arriba
en aquest inici de temporada?
Crec que l’entrenament ha estat
bo, però fins a la primera cursa no se
sap mai com s’arriba i sobretot com
arriben els rivals. Això sí, crec que la
pretemporada ha estat prou bona i
he pogut entrenar-me com volia.
Com descriuria la prova de la Font
Blanca?
És una cursa que coneixem bé ja
que fa molts anys que forma part de
la Copa del Món d’esquí de muntanya. En la prova individual si es pot
fer el recorregut original és una cursa molt maca, nerviosa i atractiva
per als espectadors, ja que des de
la Coma es pot veure tot el recorregut. La prova vertical és molt agònica, però en els dos casos són proves
en què la gent pot venir a gaudir de
l’esport d’alt nivell, i crec que això té
molt d’atractiu.
En la passada edició de la Font
Blanca, el 2016, ja va fer doblet... Se
sent com a casa, a Andorra?
Sempre m’ha anat bé quan he
competit a Andorra i sempre hi ha
hagut un bon ambient. També tinc
la sort que molts amics em vindran
a veure a les dues proves.
Quan va començar la preparació
per a la nova temporada i quin ti-

pus d’entrenaments va fer per arribar al millor nivell possible per a la
Copa del Món?
La preparació no s’acaba mai,
però a esquiar vaig començar a principis de novembre a Tignes i al mes
de desembre a Noruega, que és on
visc ara. A mi no m’agrada fer intensitats; per tant, he fet volum i serà
en les curses on aniré agafant el
ritme.
Influirà en alguna cosa que aquesta
sigui la primera prova de la temporada de la Copa del Món?
Sempre hi ha més incertesa perquè s’ha de veure com arriba cadascú i si els entrenaments han donat
fruit. En general, en les primeres
curses la gent està molt excitada i
les sortides solen ser molt ràpides.

L’equip andorrà
està creixent
i té corredors
de bon nivell
Qui creu que són els seus màxims
rivals per aquest nou curs que arrenca amb la Font Blanca?
Des d’Itàlia segur que Michele
Boscacci, que va fer una temporada
molt bona l’any passat. També hi ha
Damiano Lenzi, Robert Antonioli i joves com Maguet Nadir. Des de Fran-

ça sembla que Xavier Gachet està
en molt bona forma i també Matheo
Jacquemod, William Bon Mardion i,
sens dubte, Anton Palzer i Remi Bonnet lluitaran per les victòries de les
proves.
Com veu l’equip andorrà?
És un equip que creix i que té corredors de bon nivell. L’any passat
Xavi Areny va fer bones curses i els
altres corredors també van pujant,
amb bons resultats. Vaig veure’ls a
Tignes entrenant-se bé i segur que
arriben en forma i molt motivats
perquè és una prova que es disputa
a casa.
Quina opinió li mereixen les muntanyes d’Andorra?
És un petit paradís al Pirineu, amb
racons encara força salvatges, i pel
que fa a neu en recull molt més que
les valls dels costats.
En categoria femenina, s’atreveix a
dir alguna favorita al triomf en la
prova de la Font Blanca?
No ho sé, però tirant cap a casa
Emelie Forsberg, que s’està entrenant bé i l’any passat va fer molt
bones curses aquí. Laetitia Roux és
sempre favorita, però aquest any
hem vist que Axelle Morallet l’ha
guanyat en els Campionats de França. Així que ja ho veurem. També
hi ha Clàudia Galicia en individual
i Laura Orgué i Victoria Kreuzer en
vertical, que segur que lluitaran per
les victòries.
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Kilian Jornet
deixa els Alps
per viure en un
país escandinau

ismf press office

twitter

Kilian Jornet té 29 anys. Ha
guanyat tot el que es podia
guanyar i continua assolint
fites per sumar-les al seu
extens currículum esportiu.
Actualment viu a Noruega, on s’ha instal·lat amb
la seva parella, la també
corredora i esquiadora de
muntanya Emelie Forsberg, de nacionalitat sueca.
i això que Jornet feia deu
anys que estava a Chamonix (França). Ara viu en una
casa a prop del poble d’Andalsnes, a la província de
Romsdal. S’entrena unes
quatre o cinc hores al matí,
que a l’hivern ja són suficients perquè només tenen
sis hores de llum. Després
de dinar dedica un temps
a preparar expedicions o
pensar en nous projectes
i tot seguit surt a córrer
amb el frontal o marxa al
rocòdrom. A casa té una
paret de 3,5 per 2,5 metres
i al poble en té una de més
gran. A la nit llegeix, que
és una de les seves passions conjuntament amb la
fotografia, i és que també
ha muntat un petit taller
on treballa el material i
dissenya coses noves, com
grampons adaptables a les
vambes o fixacions d’esquí.
Tot un aventurer fabricat
a Font-romeu, on va estudiar, i també a les muntanyes del país i la rodalia.
Ara gaudeix de la vida en
parella amb Forsberg, també tota una campiona.
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SALUTACIONS

Què significa per al país?

Antoni Martí
Cap de Govern

Un cop més Andorra, i en concret
Ordino, seran l’escenari idoni per celebrar dues proves que computaran
per setena vegada a la Copa del Món

Jaume Esteve
Federació Andorrana de Muntanyisme

L’organització de la Font Blanca, Copa
del Món d’esquí de muntanya, és la
cita anual més important per a la Fe-

Xabier Ajona
Director general de Secnoa i codirector de Vallnord

Benvinguts a la Copa del Món d’esquí de muntanya Font Blanca 2017.
Vallnord esdevé un any més l’escenari d’una de les trobades més importants, a escala mundial, dins del món
de la neu. Aquest cap de setmana,

d’esquí de muntanya. Els últims esdeveniments ens demostren que el
nostre país s’ha consolidat com una
destinació de referència en l’àmbit
esportiu i en especial en l’àmbit de
la neu.
Des del Govern que tinc l’honor
d’encapçalar hem treballat any rere
litzar el sector turístic. En aquest
sentit, acollir proves de primer nivell
esportiu com aquesta Copa del Món
d’esquí de muntanya fa que Andorra
sigui un destí idoni per viure, entrenar-se i competir. Durant aquest cap
de setmana de competició, Andorra
ha de demostrar un cop més que

en les cites més importants som un
petit país que se sap fer gran a ulls
del món. Entre el 19 i el 22 de gener, Ordino i Andorra seran el centre
d’atenció dels amants de l’esquí de
muntanya, un esport que dia rere
dia guanya més adeptes. Estic convençut que tant els participants com
els espectadors de les modalitats
que es faran a Arcalís s’emportaran
un excel·lent record dels nostres paratges, que són un escenari idoni per
practicar aquest esport.
Durant quatre dies el Principat
celebrarà, un cop més, un esdeveniment esportiu d’abast mundial
que s’afegeix a la visita del Tour de

França, de la Vuelta i dels Mundials
d’esquí alpí, entre altres. El Govern
sempre ha estat al costat d’aquestes
competicions d’alt nivell, ja que creiem que aquesta és una bona via per
donar a conèixer el gran potencial
que tenim.
Espero que tots puguem gaudir
d’aquesta festa sabent que si continuem fent les coses bé el nostre país
hi sortirà guanyant. Si ho sabem fer,
serem a ulls del món un país envejable que sap acollir els seus visitants, que proporciona un escenari
immillorable per gaudir de la Copa
del Món i on la ciutadania està compromesa.

deració Andorrana de Muntanyisme.
Considerem la Font Blanca com
la millor eina de promoció. Promoció de l’esquí de muntanya entre els
practicants, cada cop més nombrosos
al nostre país. Promoció d’Andorra
al món gràcies a la difusió televisiva
internacional i a la nombrosa premsa present. Promoció de la Federació
Andorrana al si de l’ISMF, lluitant, innovant i millorant amb l’objectiu de
mantenir-nos com una de les proves
líders del circuit.
La Font Blanca és també una eina
esportiva. Una eina per al nostre equip
nacional que permet als nostres es-

portistes mesurar-se amb els millors,
a casa i davant la nostra gent, amb
responents.
En les darreres edicions les dures condicions meteorològiques ens
han posat a prova, però puc dir, mirant-ho amb perspectiva, que ha sigut
una oportunitat per millorar i créixer.
L’organització de la Font Blanca representa una aventura humana, d’unes
vint persones amb grans competències i motivades, que comparteixen una
il·lusió al llarg de tot un any. Il·lusió que
culmina amb el treball conjunt d’unes
tres-centes persones, voluntaris i pro-

fessionals que en condicions sovint

dissabte 21 i diumenge 22 de gener,
les estacions de Vallnord Ordino-Arcalís i Vallnord Pal-Arinsal aplegaran,
respectivament, la Individual Race i
la Vertical Race. Dues competicions
de referència amb la presència dels
corredors més coneguts en el context de l’esquí de muntanya, que, una
vegada més, faran que el nom de les
Valls del Nord, però sobretot el nom
d’Andorra, ressoni internacionalment
aplegant per segon any l’ISMF World
Cup 2017.
Acollir la Copa del Món d’esquí de
muntanya Font Blanca suposa un
gran reconeixement per a les estacions d’esquí de la Massana i Ordino.
Responent a aquesta consideració i a
-

ció Andorrana de Muntanyisme com
a organitzadora i en Vallnord com
a ubicació, les darreres setmanes i
dies han estat molts els esforços esmerçats en cada detall per tal que
Andorra compleixi, una vegada més,
amb les expectatives que s’esperen
d’aquesta cita internacional.
Les condicions acompanyaran la
dedicació de l’equip organitzador. Kilian Jornet, Laetitia Roux, Emelie Forsberg, Laura Orgué... Els noms de major
actualitat en la modalitat de l’esquí de
muntanya es reuniran a la Coma sota
puntes del món. L’endemà, i després
que Vallnord Ordino-Arcalís hagi estat
el primer repte per a aquests i altres
corredors punters de l’esquí de mun-

de la Font Blanca un gran esdeveniment i una referència tant al nostre
país com més enllà de les nostres
fronteres.
Per això he de dir gràcies Ordino
i gràcies la Massana per acollir-nos
un any més. Gràcies als ministeris
de Turisme, de Cultura i Esports i a
l’Agència Andorrana Antidopatge.
Gràcies als espònsors privats i
al gran professionalisme de les estacions de Vallnord. La Font Blanca
Andorra és la nostra cursa, és la cursa
de tot un país.

tanya, Vallnord Pal-Arinsal prendrà el
relleu amb la Vertical Race. Per segon
any consecutiu, Andorra esdevindrà el
focus d’atracció dels milions d’adeptes a l’esport i l’ISMF World Cup.
La competició que demà obrirà el
campionat mundial i en què els participants es disputaran els primers
punts de la graella no només és primordial per als atletes; també ho
és per als seus seguidors i per a tot
l’equip humà que en possibilita el desenvolupament amb la seva dedicació.
Finalment, també ho és per a Andorra. Una vegada més, el Principat es
mostra davant del món per situar-se
com un dels millors paratges per gaudir de l’esport, de la natura, de l’emoció i de la neu.
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Quinze andorrans amb els millors del món
El seleccionador de l’equip nacional, Marc Pimienta, explica els objectius i com arriben

SÈNiOR MASCuLí
joan albós
“Ha fet una preparació de tardor; per tant,
consistent i ben gestionada. No tenim dades
objectives respecte als seus rivals, però estic
convençut que arriba en bona forma. L’objectiu serà que estigui dintre dels criteris, és
a dir el 17% o baixar al 15%. un 12% seria un
resultat excel·lent.”

david albós
“Està molt motivat, tot i que va passar per
una operació a l’espatlla. N’esperem un bon
resultat en la prova vertical i l’objectiu serà
que estigui dintre dels criteris que li hem
marcat. un 12% o un 15% seria un bon resultat per a un esquiador de muntanya que
arriba amb l’operació a l’espatlla oblidada.”

SÈNiOR FEMENí
maria fargues
“L’he vist entrenant-se i no està ni molt forta ni molt fluixa. La veia amb dubtes i amb
manca de confiança per una lesió, però a la
Vall de Boí va ser tercera en els esprints i va
ser cinquena a la Molina. Té gent molt forta
al davant i també al darrere. Si acaba entre
les deu primeres estarà molt bé.”

sophie dusautoir
“Només farà la vertical, ja que per la feina no
pot preparar les dues proves. Veient el panorama, ja que competirà contra Laetitia Roux,
Clàudia Galicia, Axelle Mollaret, Laure Orgué,
Emelie Forsberg o Mireia Miró, un sisè lloc seria
excel·lent. La clau per al seu retorn ha estat que
pot competir sense cap compromís.”

xavi areny
“Ha fet algunes proves verticals per preparar-se físicament. Des de la prova de la Vall
de Boí no ha fet competicions. posarem el
seu millor resultat en la prova individual i un
10% crec que seria fer-ho molt bé. Soc conscient de la dificultat, però tenim moltes esperances dipositades en ell.”

‘ESpOiR’
marc font

jordi solé
“Ell apunta més cap a la prova vertical. Les
ambicions d’ell i de tots els altres és estar
dintre dels criteris que els hem marcat,
i aquests per a ell són baixar del 12% i del
14%. Hi arriba bé i confiem que faci una bona
Font Blanca dintre del seu nivell.”

“Només tinc un dubte, i són els seus tibials.
A la Molina ja en va patir, i espero que s’hagi recuperat. Si s’operés hauria d’estar una
temporada aturat i hem decidit que corri
quan pugui. La Font Blanca és un bon perfil
per a ell i l’objectiu serà que entri en el 17%
dels espoirs. Té qualitat.”

euan prieto
gerber martín
“Els resultats en Copa d’Espanya són prometedors i si està dintre del 17% ja estaria satisfet. És la seva primera Copa del Món i no té
cap mena de referència. És un bon baixador
i està molt ben preparat. Gerber es reserva
per a la prova individual.”

“Farà la vertical. El seu objectiu serà el 17%.
Ha tingut molts dubtes ja que ha fet una
preparació molt dura i se li ha girat. Hem
intentat graduar els seus entrenaments i
esperem que a la Font Blanca aconsegueixi el seu objectiu. Només competirà en una
prova.”
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Júnior
david pérez
“Competeix a França i va ser cinquè en el Campionat de França de la prova vertical. En individual
i en esprint ha obtingut resultats més discrets.
Té molta ambició i s’ha preparat moltíssim. La
fita serà fer un 17% dintre dels júniors.”

sergi casabella
“Ell és un júnior d’un any menys que tots els
altres. És un corredor molt prometedor i té un
criteri de tolerància de l’1%. S’està entrenant
molt bé i és un jove que encara està en formació.”

martí torregrosa
“Ell està estudiant i fa una carrera que li demana
presència, i ara mateix surt d’una tongada d’exàmens. Ha fet pocs entrenaments i és tota una incògnita. A la Vall de Boí va fer una bona gesta, però
ens hem de marcar paciència i sense pressió.”

arnau soldevila
“Competirà en la prova vertical perquè encara
està poc tecnificat. Decidirem si fa la prova individual divendres amb el cos tècnic i és molt
probable que no la faci, però ja es veurà el dia
abans de la prova.”

diego cancelos
“Farà les dues curses, la individual i la vertical.
Si el veiem molt cansat ja veurem si fem marxa
enrere. Hem de tenir molta paciència amb ell i
és fàcil que no entri dins dels criteris marcats.
Estem molt contents amb la seva actitud.”

carles serra
“El vam detectar l’any passat, ens va agradar i ens
hi vam interessar. Està al mateix règim de Gerber
Martín i Sophie Dusautoir, és a dir, sense competir
amb tanta exigència. A la prova del Pas va treure el
nas i a Boí va ensenyar més que el nas.”
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els perfils

Dues proves i
espectacle garantit

InDIvIDual D’arcalís
La prova individual, que es disputa demà a les 9.30 hores a la Coma d’Arcalís,
té un recorregut variat i tècnic amb trams plans, canals i arestes, molt característic de les muntanyes d’Arcalís. El centre estratègic de la prova és la coma del
Forat i la sortida es fa dins de la pista d’esquí. Tota la resta del recorregut es fa
en terreny de muntanya. El perill d’allaus ha fet que l’ascensió al port de Rat
s’anul·li. Per recuperar els 200 metres de desnivell que suposa, la baixada a les
Tarteres s’allarga fins a Planells. Des de la sortida es podrà veure pràcticament
el 50% de la competició i utilitzant els dos telecadires de la Coma es podrà
seguir tota la cursa.

verTIcal D’arInsal
La prova vertical, que es disputa diumenge a partir de les 9.30 hores, s’organitza íntegrament a la pista d’esquí per permetre als esquiadors de muntanya
que donin el seu cent per cent sense que es generin interferències durant la
progressió. Els sèniors i júniors masculí surten des de 1.590 metres i les júniors
femení i els cadets un xic més amunt, des de 1.855 metres, però per a tots l’arribada és a la cota 2.320, al costat del restaurant Igloo. L’arribada és el millor
lloc per seguir la prova, però els telecadires d’Arinsal permetran veure la sortida i, tot seguit, es podrà pujar ràpidament per veure l’arribada.
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Els voluntaris, una
peça indispensable
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OBERT DE
7.30 H
A 3.00 H

BRASA
MENÚ DIARI I MENÚ
AMBIENT APRÈS-SKI
TÒNICS
GRAN VARIETAT DE GIN

HOTEL COMAPEDROSA
ARINSAL

O

blideu-vos-en. No hi hauria
una prova sense ells. I no
exagerem. Des de la cita
més petita del poble més
recondit, on pràcticament tots són voluntaris, fins a la més gran, com per
exemple la Font Blanca, dues proves
que estan dintre del calendari de la
Copa del Món d’esquí de muntanya.
Els voluntaris s’han convertit en una
peça indispensable. Les organitzacions de les proves no tindrien pressupost suficient per poder pagar totes
les tasques que arriben a fer altres
persones. Per altra banda, el voluntariat esportiu s’ha convertit per a
molts dels participants en una acció
que aporta gran valor a la seva vida.
Claudi Sala és el cap de voluntaris de
la Font Blanca. No sap, exactament,
en quantes Fonts Blanques ja ha pres
part com a voluntari: “Diria que en deu
o dotze...” Enguany un total de 135
voluntaris donaran un cop de mà, de
manera totalment desinteressada, en
una de les proves més emblemàtiques
del calendari de la Copa del Món d’esquí de muntanya. Alguns d’ells es van
dedicar dijous a marcar el traçat. “Per
a això cal un cert nivell tècnic”, recorda Sala. Ahir alguns ja van anar cap al
punt d’acollida dels equips i també de
protocol, amb especial atenció a les
personalitats de l’ISMF. “Demà serà
el dia més gran de moviment de voluntaris, amb un total de 120 repartits
sobre el terreny de la prova individual.
Estaran en tots els punts.” Diumenge,
en la prova vertical, el nombre de vo-

Principat d’Andorra

luntaris disminueix i passen a ser 50.
“Hi ha menys controls.” La tasca serà
apuntar els temps dels corredors, avisar de les infraccions que cometin els
competidors, animar i ajudar. “I passar molt de fred. És cert que és una
feina molt ingrata, però l’ambient
de voluntaris és molt maco. A més a
més, els corredors t’agraeixen molt la
teva funció.” Aquest any s’ha organitzat cursos de formació de recerca de
persones en allaus amb els bombers i
també de primers auxilis amb la Creu
Roja. “El nostre màxim objectiu és cuidar-los i que se sentin importants. La
gent té ganes de ser voluntari i gairebé la meitat de la gent que ve aquest
any és nova.” S’han quedat un total de
25 persones a la llista d’espera. “Són
uns herois, i els corredors ho tenen
clar perquè sense els voluntaris no
seria possible fer aquesta prova. Ells
sempre volen una catifa al mig de la
muntanya i valoren molt quan es fa
bé la feina. Els voluntaris no volem
rebre res a canvi. Ho fem perquè volem.” Sala també va explicar per què
va començar en aquest món tan solidari. “Quan vaig començar no hi havia
tanta gent i volia donar un cop de mà
perquè després coneixes gent i t’agrada ajudar.” Per aquesta temporada,
els voluntaris també tindran la feina
de gravar-se en vídeos i de fer-se fotografies per realitzar una pel·lícula i
projectar-la en presència de tots i dels
patrocinadors als cinemes Illa Carlemany. “Un petit homenatge als voluntaris.” Una peça indispensable.
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12.00 H
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SELECCIÓ DE TAULES DE FORMATGES
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FOIE GRAS
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#vallnording

Vallnord seu de la
Copa del Món d’esquí de muntanya ‘Font Blanca’
Individual Race. Arcalís 21 de gener
Vertical Race. Arinsal 22 de gener

www.vallnord.com

