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Bon paper de Carolina
Entre aquest ‘top ten’ va figurar Carolina Ruiz. La corre-
dora d’origen xilè, novena el primer dia i onzena el segon,
va tenir una bona actuació a La Molina. Carol segueix
habitualment la Copa del Món i per tant no disposa dels
punts de Copa d’Europa que permeten tenir un bon dor-
sal de sortida. Malgrat aquest fet, va aconseguir fer el
tercer millor temps de la segona mànega del 19 de
febrer i el cinquè del dimarts 20 de febrer.
L’esquiadora de Salomon no va estar sola a La Molina.
Va estar acompanya de les catalanes que formen l’equip
B de la RFEDI. La millor la primera jornada va ser Marta
Palau. L’esquiadora del CAEI va ser la 39a. Darrera seu
va entrar Clàudia Carreras (SKICAMP), i seguidament
Aida Miras (GRAN). No va ser un bon dia per Mireia
Clemente (GNA), que va caure en la part final del traçat
en la segona mànega, i per Mireia Tomàs (UEC), qui va
patir un problema amb el mur a la primera baixada.
Clemente es va refer de la decepció del primer dia, i al
segon dia de competició va ser la millor catalana, la 47. 

48 va entrar Marta Palau i 49 Aida Miras. En aquest cas
la mala sort va ser per Mireia Tomàs i Clàudia Carreras.

Darrera prova 
per a la Copa del Món
L’escala de la Copa d’Europa Esquí Alpí Dames ha estat
el darrer assaig de La Molina de cara a la Copa del Món
que es disputarà la propera temporada, també en noies.
La tradició competitiva, l’aposta que està duent a terme
l’estació gironina per la competició alpina és reconeguda
per tothom. La bona organització i preparació de la pista
on es disputen les competicions, Supermolina, dos
gegants, han permès que la Federació Internacional
d’Esquí (FIS) atorgués una de les etapes de Copa del
Món 2008/2009 a l’estació cerdana; en què serà una
excel·lent ocasió per veure en acció les millors esquia-
dores del món: Paerson, Hosp, Mancuso, Schild,
Goetschl, Rienda... i moltes més. Un somni que per fi es
fa realitat. !

Reteniu aquests noms. Caroline Fernsebner, Viktoria
Rebensburg, Andrea Fischbacher, Camilla Alfieri o Anna
Bertrand. A dia d’avui aquestes esquiadores no són
gaire conegudes, però tenen tots els números de con-
vertir-se el dia de demà, algunes més aviat que altres,
en el nou referent de l’esquí alpí dames, fins i tot alguna
d’elles, quan concedeixi les seves entrevistes, sempre
podrà dir amb orgull que la seva primera victòria conti-
nental la va aconseguir a La Molina. És el cas de la guan-
yadora del primer dia, l’alemanya  Carolin Fernsebner.
L’esquiadora de Völkl, que sortia amb el dorsal 5, va fer
el millor temps de la primera mànega i això li va perme-
tre fer-se amb la victòria final; ja que a la segona no va
estar tant fina com a la mànega inaugural, on va fer el

tercer pitjor temps de les deu primeres classificades.
Altres, com la també alemanya Viktoria Rebensburg,
que va assolir a l’estació cerdana el seu segon triomf a
una prova de la Copa d’Europa, va tenir com a premi ser
seleccionada per anar a les curses de la Copa del Món
que es feien el següent cap de setmana a l’estació anda-
lusa de Sierra Nevada. Sens dubte, una gran recompen-
sa per a una gran actuació.
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Copa d’Europa a La Molina

La cinquena visita total de la Copa d’Europa, la quarta en
dones a la que li podem sumar una en homes, al marge
de la victòria de les alemanyes, de la participació de
Carolina Ruiz o de les corredores catalanes de l’equip B
de la Reial Federació Espanola d’Esports d’Hivern
(RFEDI), va estar marcada per la gran igualtat que va
haver-hi entre les esquiadores millor classificades. Al
marge del canvi de nom en la part més alta del podi, que
no de nacionalitat, la resta de les quatre primeres pla-
ces van ser les mateixes els dos dies. És a dir, que
Andrea Fischbacher (AUT), Camilia Alfieri (ITA) i Anna
Fenminger (AUT) van repetir actuació, i van ser, per
aquest ordre, segona, tercera i quarta respectivament a
les dues jornades blanques. No van fer-se amb la victò-
ria, però sí que podien dir amb el cap ben alt que van ser
les més regulars. 
Tant aquestes esquiadores com la resta de participants
van donar-ho tot a la pista Supermolina, la qual va ser
molt ben valorada per totes les participants. No tant
sols elles van anar al límit. Dos exemples, el millor
temps de la segona mànega del primer dia va ser per
l’americana Caitin Ciccone, desena, que va patir ser el
pitjor temps de la primera baixada. Curiosament, el
mateix li va passar a la francesa Anemone Marmottan,
cinquena, ja que va ser la millor a la segona mànega,
però a la primera va ser la pitjor de les ‘top ten’.

Van córrer 72 esquiadores 
de 12 països

La noruega Nina Loeseth
en una espectacular acció.

!

" Celes Piedrabuena ! Albert Palau i Toni Grases

La quarta visita de la caravana de la Copa d’Europa d’Esquí Alpí Dames a La
Molina va estar marcada pel domini de les corredores alemanyes, ja que pri-
mer Caroline Fernsebner i després Vicktoria Rebensburg van pujar al més alt
del podi.

L’austríaca Daniela Zeiser
entre porta i porta del gegant.!

La Copa d’Europa va parlar alemany. Viktoria Rebensburg i
Carolin Fernsebner es van endur els dos gegants.!

La Molina sent la competició
Afortunadament La Molina sent una gran passió per la
competició, com per exemple també senten altres esta-
cions com Espot Esquí o Boí Taüll, tant sols cal mirar el
nombre de curses que han fet aquesta temporada. Les
proves de la Copa d’Europa dels passats 19 i 20 de
febrer es van fer a la pista homologada de Supermolina,
un recorregut de reconegut prestigi i dificultat, espe-
cialment a la part final del traçat, on s’arriba al 67 % de
pendent. La cursa té un desnivell de 340 metres. La sor-
tida es troba a 2.050  i l’arribada a 1.725 metres, sent
el percentatge de desnivell de 34,40 %. Però, el de
Supermolina no és un estadi permanent de competició,
sinó una pista homologada que quan no es prepara per
a la competició és una pista més d’ús turístic. L’estació
cerdana sí que disposa de tres estadis permanents per
a la competició. El de més recent creació és Roc Blanc,
el qual s’ha afegit als de Torrent Negre i Alabaus, on es
poden disputar curses d’eslàlom i d’eslàlom gegant.

Espectacular imatge àrea de l’estadi Supermolina.

Bon assaig per a la Copa del Món ’08



De dalt a baix, les esquiadores Mireia
Clemente, Aida Miras i Marta Palau.!
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Classificacions
19 de febrer.
1.Carolin Fernsebner (GER), 1:11.28/1:15.24/2:26.52
2.Andrea Fischbacher (AUT), 1:11.86/1:14.85/2:26.71
3.Camilla Alfieri (ITA), 1:11.49/1:15.24/2:26.73
4.Anna Fenninger (AUT), 1:12.50/1:14.52/2:27.02
5.Olivia Bertrand (FRA), 1:11.64/1:15.50/2:27.14
...
9.Carolina Ruiz del Castillo (ESP), 1:13.93/1:13.93/2:27.86
39.Marta Palau (ESP), 1:21.87/1:22.15/2:44.02
40.Clàudia Carreras (ESP), 1:21.62/1:23.27/2:45.34
41.Aida Miras (ESP), 1:23.13/1:24.07/2:37.32

Carolina Ruiz va tenir una bona actuació,
novena el primer dia i onzena el segon.

!

Anna Pruna, secretària general de l’Esport de la Generalitat, va visitar la
cursa i va aprofitar per saludar a les corredores catalanes. D’esquerra a
dreta, Anna Pruna, Ramon Carreras, president de la FCEH, Mireia
Clemente, Mireia Tomás, Aida Miras, Clàudia Carreras i Marta Palau.

!

20 de febrer.
1.Viktoria Rebensburg (GER), 1:11.40/1:07.40/2:18.41
2.Andrea Fischbacher (AUT), 1:10.37/1:08.09/2:18.46
3.Camilla Alfieri (ITA), 1:09.93/1:09.26/2:19.19
4.Anna Fenninger (AUT), 1:10.45/1:08.99/2:19.44
5.Anemone Marmottan (FRA), 1:12.55/1:06.95/2:19.50
...
11.Carolina Ruiz del Castillo (ESP), 1:11.67/1:08.09/2:19.76
46.Leyre Morlans (ESP), 1:15.29/1:12.15/2:27.44
47.Mireia Clemente (ESP), 1:17.07/1:13.59/2:31.02
48.Marta Palau (ESP), 1:18.94/1:16.04/2:34.98
49.Aida Miras (ESP), 1:20.27/1:17.05/2:37.32


