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Celes Piedrabuena
La Molina, Toni Grases i Arxiu

Reportatge

La temporada passada ja vam poder gaudir
dels millors especialistes en paral·lel, eslà-
lom i gegant, i enguany a l’estació de
la Molina veurem en acció als
millors corredors de cros i
de migtub. És a dir, que
tenim clares opcions de fer-
ho bé amb els riders Jordi
Font i Queralt Castellet. La cita,
del 12 al 15 de març.
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La Copa del Món LG Snowboard,
de nou a la Molina
La Copa del Món LG Snowboard,
de nou a la Molina

Festa i de la grossa
Tal com va passar amb la Copa del Món d’Esquí, la de
surf de neu serà molt més que un esdeveniment
esportiu. Al voltant de la competició hi ha previstes un
munt d’activitats, entre les que destaca un village
obert a tots els visitants, on hi haurà nombres activi-
tats programades, les quals serviran per posar la
cirereta a una Copa del Món que ja compten amb els
dits d’una mà els dies que falten perquè arribi. Ens
veiem a la Molina. !

Queralt Castellet,
“el pipe és molt gran i molt guapo”

És la surfista catalana amb més números de fer-ho
bé. Enguany ja ha aconseguit una doble victòria al
migtub d’Avoriaz, França, i ha estat desena a la pri-
mera prova de la Copa del Món. La rider de
Sabadell compta amb els dits de la mà els dies que
falten per donar-ho tot al súper migtub d’Alabaus.

Com et planteges la prova de la Molina? Segur que
no hi ha res com córrer a casa, oi?
Et pot venir a veure tothom. Estàs a casa teva, i això
em motiva molt, tot i que no sé si aquest fet farà que
em posi més nerviosa del compte, però ja es veurà.
El que està clar és que estic súper motivada.
Crec que ja has estat al migtub d’Alabaus, què et
sembla?
La veritat, crec que és molt guapo i espectacular. És
enorme. Molt gran.
Tu que has estat als millors migtubs del món, a quin
altre el podríem comparar?
Vindria a ser més o menys com el que hi ha a Nova

Zelanda, a Snowpark, però igual el de la Molina és
fins i tot més llarg.
I creus que el de la Molina t’afavoreix?
Si un migtub està ben fet sempre t’afavoreix. Espero
que sigui el més còmode de tots, i, si per mi és
còmode, perfecte. 
Què ha de tenir un migtub com el de la Molina?
En un migtub d’aquestes dimensions el millor és que
tingui unes transicions molt grans, que estiguin molt
ben fetes, que tingui la inclinació adequada i que sigui
molt còmode pel surfista. És important que no sigui
massa agressiu i sí força progressiu.
Com animaries als afeccionats a veure-ho en direc-
te?
Els diria que no s’ho poden perdre, perquè aquest
serà un espectacle molt guapo. El migtub està al cos-
tat de la carretera i el pot venir a veure tothom.
T’imagines si guanyessis la prova de la Molina?
No, no m’imagino, la veritat, però segur que faria una
festa enorme.

Fitxa tècnica
Quan: del 12 al 15 de març
Lloc: La Molina
Competició: Copa del Món
Disciplines: Migtub i cros
Descripció migtub: superfície de 170 metres de llarg,
5,2 d’alçada, 24 d’amplada a la zona exterior i 14
metres en l’interior. La seva inclinació és de 17 graus.
Es troba al costat de la base del telecadira desembra-
gable de sis places Alabaus i de l’aparcament.
Descripció traçat cros: la sortida està situada a la
zona alta de la pista Alabaus, i l’arribada a la mateixa

zona del migtub. El desnivell és de 120 metres i la llar-
gada de 700.
Com arribar-hi: La Molina se situa a només 150 km de
Barcelona i de Girona, dins de l’àmplia vall de la
Cerdanya. Els principals accessos per carretera són el
Túnel del Cadí i la Collada de Toses. També és possible
arribar-hi en tren, ja que hi ha una parada al mateix
poble de la Molina, i des d’aquí funciona un eficient sis-
tema d’autobusos.
Oferta hotelera: La Molina disposa de 18 allotjaments,
de tots els nivells, que sumen 2.000 places, i a la pro-
pera Cerdanya n’hi ha 8.000.

Accés pel públic: Accedir a les zones de les curses és
molt fàcil. El parc de neu Alabaus es troba al costat del
pàrquing del mateix nom, al Pla d’Anyella. Es pot arri-
bar al migtub i a la zona baixa del surf de neu fàcilment
caminant. Si hi vas amb la planxa o amb els esquís,
pots aparcar a l’aparcament del telecabina i pujar amb
el telecadira Cap de Comella. També es pot aparcar a
l’aparcament Roc Blanc i accedir amb el telecadira Roc
Blanc o anar a l’aparcament Alabaus i accedir a la com-
petició a través del telecadira Alabaus. 
Més informació: www.lamolina2008.com,
www.lamolina.com i 972 89 20 31.

només es disputaran les dues primeres.
El parc de neu Alabaus és de nova creació i alberga
una superfície que fa 1,70 m de llarg, 5,2 m d’alçada
i 24 m d’amplada en la zona exterior i 14 m en l’inte-
rior. La seva inclinació és de 17 graus i la zona final
es troba al costat de la base del telecadira desem-
bragable de sis places Alabaus i de l’aparcament. De
forma que és molt fàcil arribar-hi i gaudir de l’espec-
tacle. Per la seva banda, el traçat del cros té la sorti-
da a la zona alta de la pista Alabaus i l’arribada a la
mateixa zona que el migtub, amb un desnivell de 120
metres i una llargada de 700.

I tot en previsió del megaesdeveniment de surf de neu
que es viurà a l’estació ceretana al 2011 al Campionat
del Món. L’edició de la temporada passada de la Copa
del Món, la d’aquest hivern i la de l’any que ve, en què
es disputaran totes les modalitats, seran les verita-
bles proves de foc del mundial de surf de neu. Però, ja
tindrem temps de parlar d’aquesta gran cita interna-
cional, ara toca explicar a grans trets la competició
que tindrem el proper mes de març, que tancarà una
gran temporada internacional a nivell de grans com-
peticions, amb la celebració primer, de la Copa del
Món d’Esquí Alpí Dames i la Copa del Món de disca-
pacitats.

Instal·lacions úniques
L’hivern passat la Molina ja va demostrar que pot
organitzar una prova de la Copa del Món de surf de
neu sense problemes, que ho pot fer tant bé com en
l’esquí. Si fa dotze mesos l’estadi Supermolina acollia
el paral·lel eslàlom i el paral·lel gegant amb gran èxit
de participació i superant tots els tests de la FIS,
enguany l’epicentre de la competició estarà al parc de
neu Alabaus, el qual està preparat per a les cites de
migtub, cros i big air, tot i que aquest mes de març

Rider: Ruben Vergés

Rider: Queralt Castellet


