
va superar a la seva compatriota Amelie Reymond, que

estava invicta aquesta campanya. El bronze va ser per

la sueca Lisa Englund. En la categoria masculina, el

francès Sven Lau va imposar la seva llei i es va refer-

mar a la general de la Copa del Món. Era la seva sisena

victòria a la Copa del món i la segona d'aquesta cam-

panya. El podi el van completar els noruecs Harald

Kvaerner i Erik Rykhus. El millor espanyol va ser

l’esquidor de Ceuta establert a la Val d'Aran, Sergio

García, 26è, els aragonesos Javier Martín i el jovenís-

sim de 16 anys Rubén Subías es van classificar en les

posicions 27 i 29, respectivament.

El dissabte tocava modalitat d’Sprint, i el francès

Philippe Lau va encadenar la seva cinquena victòria

consecutiva i la setzena victòria en el circuit. Els 100

punts sumats li van permetre reafirmar-se en el liderat

absolut de la Copa del Món, quan ja només resten qua-

tre proves. Lau va superar al seu germà petit Chris i al

noruec Eirik Rykhus. El millor espanyol va ser el madri-

leny i que viu a la Val d’Aran Tomás Testillano, 16è, que

es va incorporar a la competició de dissabte. Javier

Martín va ser el 28, Sergio García el 29 i Rubén Subías

al títol parcial de l'especialitat en lluita amb Reymond

(280 punts per 260). La catalana Raquel Bau va ser

onzena. Després de Testillano, el millor espanyol clas-

sificat va ser Sergio García, 30, seguit de Rubén Subías,

32, i en la 33ª posició va acabar Javier Martín.

En el campionat d'Espanya, la primera dona classifica-

da va tornar a ser la catalana Raquel Bau seguida de

l'aragonesa Alandi. En homes, el corredor de la fede-

ració catalana Tomàs Testillano va tornar a brillar

mentre que el podi es va completar igual que el dissab-

te amb l'aragonès Martín i el també corredor per la

Federació Catalana (FCEH) Sergio García. Van tenir

especial esment en aquests campionats els júnior de

15 i 16 anys, respectivament, Iñigo Jiménez, de la Rioja,

i l'aragonès Rubén Subías. �

Competició

El francès Sven Lau, primer

classificat al gegant masculí
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Les tres curses de Gran Pallars Espot, que es van tan-

car amb un notable èxit d'organització, va estar domi-

nada, com s'esperava, per francesos, suïssos, noruecs

i suecs. La millor classificació entre els membres de

l’equip de la FCEH la va obtenir la catalana Raquel Bau,

amb la desena plaça, que tornava a la competició des-

prés de ser mare. Durant el cap de setmana es van dis-

putar també els Campionats d'Espanya de Telemark.

A la cita hi va ser una delegació de la candidatura olím-

pica Barcelona-Pirineu 2022 per tal de conèixer els

detalls de l'organització. La comitiva va estar encapça-

lada per Òscar Grau, gerent de l'Oficina Tècnica, que es

va entrevistar amb Joan Sala, conseller delegat de la

societat Gran Pallars, l'empresa que explota les esta-

cions d'Espot i Port Ainé. Acompanyaven Grau la exo-

límpica Mònica Bosch i també Martí Niubó, ambdós de

l'Oficina Tècnica, que van seguir en tot moment els

detalls de la competició. Aquest grup va estar també

acompanyat pel president de la FCEH, Ramon

Carreras, que va explicar el creixement que està expe-

rimentant aquest esport a tot el món.

La primera jornada, divendres, va començar amb la

prova de Gegant, una de les tres modalitats del

Telemark. La competició, a dues mànigues i amb un

salt al mig del recorregut, es va disputar a la pista de la

Pala Eixe d'Espot (l'altra pista utilitzada va ser l'Estadi),

sobre un traçat de 1.310 metres. Hi va haver sorpresa

en categoria femenina, ja que la suïssa Sandrine Meyer
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va acabar el 32. En categoria femenina, doblet noruec

amb Sigrid Rykhus i Katinka Knudsen. Rykdus, triple ex

campiona mundial, ha tornat amb força al circuit des-

prés de provar el esquicross. La gran dominadora del

circuit, la suïssa Amelie Reymond, líder de la general i

de les tres especialitats, va signar el seu pitjor resultat

en acabar quarta. Raquel Bau va acabar dotzena.

La jornada es va tancar amb la disputa del Campionat

d'Espanya d’Sprint, els títols masculí i femení del qual

van ser revalidat per Testillano i Bau respectivament.

En dones segona va ser Laia Surinyach, de la Federació

Asturiana i tercera María José Alandi de la Aragonesa.

En homes Martín va ser segon i García tercer.

Diumenge, a la tercera i última jornada, es va viure l'es-

pectacle de la modalitat de Clàssic, considerada la

prova reina: un únic descens de 1,4 km amb un salt a

meitat del recorregut, un peralt per fer un gir de 360

graus i un Sprint amb tècnica de skating d'esquí de

fons. El suec Mattias Wagenius, campió de la Copa del

Món, es va imposar per aconseguir la seva primera

victòria parcial de la temporada. El suís Bastien Dayer

va ser segon i el noruec Harald Kvaerner, tercer. El

millor espanyol va ser Testillano, 18è. Entre les dones,

domini suís amb victòria de Sandrine Meyer i plata per

Amelie Reymond. Aquest triomf permet a Meyer optar

La suïssa Sandrine Meyer
va fer doblet en guanyar dues

categories, gegant i clàssic

Els germans Sven i Philippe Lau
es van repartir els primers llocs

al gegant i a l’sprint

Copa del Món de Telemark
Espot reuneix els millors del taló lliure

En clàssic, el suec Mattias Wagenius

fou primer, seguit del suís Bastien

Dayer i el noruec Harald Kvaerner

De l’11 al 13 de febrer es va disputar a Gran Pallars
Espot la Copa del Món FIS de Telemark. 
Tres esportistes de la FCEH van signar una molt
bona actuació encapçalada per la catalana Raquel
Bau, 10a a l’sprint. Per la seva banda, el madrileny
que viu a la Val d’Aran i competeix per la FCEH,
Tomàs Testillano, va finalitzar 16è a l’sprint i el ceutí
també veí de la Val d’Aran i de la FCEH, Sergio
García, va ser 26è al gegant.
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Entrevista amb Joan Sala, director de Gran Pallars
L’estació del Pallars va acollir amb gran èxit organitzatiu i per segona vegada
Copes del Món FIS de telemark. Al capdavant del Comité Orgaitzador hi ha Joan
Sala que és el director de Gran Pallars i té una llarga experiència en la gestió
d’estacions d’esquí.

Segona edició de la Copa del Món de telemark a Espot i amb la vista ja posada en
el Mundials de Telemark que organitzareu el 2013. Com ho valoreu des del comi-
té organitzador?
Per a Gran Pallars el fet d’organitzar les Copes del Món és molt positiu. Tant Espot

com Port Ainé són centres d’hivern destinats tant a famílies com a la competició.

Sobretot des de fa cinc anys ens hem centrat en les curses i en fem des de comar-

cals fins a internacionals. El nostre horitzó són ara els Mundials de Telemark del

2013.

No obstant, tot el Pirineu té també ficats els ulls en una fita encara més de futur.
Efectivament, esperem que la nostra activitat d’alt nivell competitiu a Espot ajudi a la

candidatura Barcelona Pirineu 2022 a la qual des de Gran Pallars donem tot el suport.

La capacitat organitzativa ha quedat confirmada, de la mateixa manera que també ho va fer La Molina aquesta

mateix hivern. Es evident que les estacions catalanes estem preparades per enfrontar-nos a les candidatures

internacionals i per això esperem que el COE ho tingui en compte.

Els telemarkers que competeixen a Espot, què comenten del seu pas per Catalunya?
Totes les valoracions que hem tingut tant l’any passat com aquest són molt bones. Si no n’haguessin quedat con-

tents en la primera edició, la FIS no ens hauria tornat a donar la Copa del Món que hem fet aquest any. És més, cal

tenir en compte que per a guanyar la candidatura dels Mundials del 2013, Espot va competir amb estacions de

l’alçada d’Steamboat (EUA) i vam guanyar.

Què signifiquen per a la comarca del Pallars aquestes Copes del Món i els futurs Mundials?
Primer de tot les competicions internacionals situen la “marca” Pirineus en el mapa mundial de les estacions

d’esquí. Això anirà molt bé si passem el tall del COE ja que serem coneguts a fora quan haguem de competir amb

estacions d’arreu. Cal també comptar amb l’impacte mediàtic de l’esdeveniment que beneficia la comarca. Els

accionistes de Gran Pallars són gent de la vall i si no veiessin que es positiu de cara a l’afluència de turisme no

invertirien en competició.

La suïssa Sandrine Mayer a

Espot només va deixar

escapar l’sprint

Classificacions

Gegant femení:

1.MEYER Sandrine (SUI), 2:15.69. 2.REYMOND Amelie (SUI),

2:22.01. 3.ENGLUND Lisa (SWE), 2:24.82. 4.RYKHUS Sigrid

(NOR) 2:25.35. 5.SCHUBERT Susann (GER), 2:25.88... 10.BAU

Raquel (SPA), 2:48.27.

Gegant masculí:

1.LAU Sven (FRA), 2:11.38. 2.KVAERNER Harald (NOR),

2:11.76. 3.RYKHUS Eirik (NOR), 2:11.85. 4.BOUVIER Antoine

(FRA), 2:12.33. 5.WAGENIUS Mattias (SWE), 2:13.55... 26.GAR-

CIA Sergio (SPA), 2:49.96. 27.MARTIN Javier (SPA), 2:55.23...

29.SUBIAS Ruben (SPA), 3:10.23.

Sprint femení:

1.RYKHUS Sigrid (NOR), 2:03.43. 2.KNUDSEN Katinka (NOR),

2:07.93. 3.MEYER Sandrine  (SUI), 2:07.97. 4.REYMOND

Amelie  (SUI), 2:13.03. 5.SCHUBERT Susann  (GER), 2:13.83...

12.BAU Raquel  (SPA), 2:34.53.

Sprint masculí:

1.LAU Philippe  (FRA), 1:53.80. 2.LAU Chris (FRA), 1:54.93.

3.RYKHUS Eirik (NOR), 1:55.75. 4.WAGENIUS Mattias  (SWE),

1:57.30. 5.FORRER Daniel (SUI), 1:58.13... 16.TESTILLANO

Tomas (SPA), 2:10.68... 28.MARTIN Javier (SPA), 2:25.24.

29.GARCIA Sergio (SPA), 2:31.38... 32.SUBIAS Ruben (SPA),

2:39.10.

Clàssic femení:

1.MEYER Sandrine (SUI), 2:10.19. 2.REYMOND Amelie  (SUI),

2:14.54. 3.RYKHUS Sigrid (NOR), 2:16.65. 4.KNUDSEN

Katinka (NOR), 2:22.68. 5.SCHUBERT Susann (GER), 2:23.09...

11.BAU Raquel  (SPA), 2:46.73.

Clàssic masculí:

1.WAGENIUS Mattias  (SWE), 2:13.62. 2.DAYER Bastien (SUI),

2:17.49. 3.KVAERNER Harald (NOR), 2:17.53. 4.MUELLER

Tobias (GER), 2:17.74. 5.RYKHUS Eirik  (NOR), 2:18.33...

18.TESTILLANO Tomas (SPA), 2:29.36... 30.GARCIA Sergio

(SPA), 2:51.05...  32.SUBIAS Ruben (SPA), 3:07.14. 33.MARTIN

Javier (1980, SPA), 3:08.20.

Al podi de clàssic, Meyer va

ser acompanyada per la seva

compatriota Amelie Reymond

i la noruega Sigrid  Rykhus

Competició


