
Aquesta és la dinàmica sempre d’uns Mundials, on pot

passar de tot. Aquells esquiadors que estan dominant

amb mà de ferro la Copa del Món arriben a la máxima

cita de la temporada amb el dubte de si reservar-se per

a la Copa del Món o donar-ho tot al Campionat del Món,

amb el risc de patir una caiguda, una lesió o fins i tot de

perdre el feeeling que tenien abans. També hi ha els

esquiadors que fins a la disputa del Mundial no troba-

ven les bones sensacions, i que amb la disputa d’un

Mundial són capaços de canviar el xip i donar el millor

de si mateixos. Entremig d’uns i d’altres, trobem el cas

Competició

44 45

Celes Piedrabuena

Atomic, Fischer, Head, Nordica, Rossignol,

U.S. Ski Team & Jon Margolls

Mundial d’Esquí Alpí a
Garmisch-Partenkirchen
El millor festival de la neu

A l’espera que finalitzi la present edició 
de la Copa del Món, el Campionat del 
Món de Garmisch (Alemanya) va saciar 
la fam de bon esquí alpí. Com passa 
sempre en uns Mundials, alguns dels 
grans favorits a les medalles es van 
despenjar abans d’hora, altres van 
salvar la temporada a Garmisch i uns 
tercers van aparèixer per sorpresa, 
guanyant la partida als grans favorits.

Ted Ligety

Anja Paerson

Maria Riesch

Christof Innerhofer

Jean-Baptiste Grange

Didier Cuche

Aksel Lund Svindal

Marlies Schild

Elisabeth Goergl

Eric Guay

Ivica Kostelic

Anna Fenninger
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dels nostres corredors. No cal dir que tant Pol

Carreras, com Andrea Jardí i Ferran Terra ho van donar

tot. Uns tenien més aspiracions que altres, i els resul-

tats van ser els que van ser. Sí, d’acord, sí que hi ha

hagut una progressió, o s’està produint una progressió

esportiva, però els temps encara estan lluny. S’ha de

seguir treballant.

Una infermeria massa plena
Fins a la disputa dels Campionats del Món, la inferme-

ria de la FIS ja havia vist passar per desgràcia massa

corredors, però és que a mesura que avançava el

Mundial els metges i les infermeres van haver de fer

hores extres. Lindsey Vonn no es va recuperar del fort

cop que es va donar dies abans entrenant al cap i al

final va plegar abans d’hora, Benjamín Raich i Marcel

Hirscher també van dir adéu abans d’hora, Carlo Janka

només va disputar dues proves i

després ja tenia cita per operar-

se d’una dolença cardíaca que

estava afectant el seu rendi-

ment… El cert, i sigui per la raó

que sigui, és que en aquests, com

en tots els Mundials, hi ha hagut

sorpreses. I una de majúscula ha

estat veure com Maria Riesch es

quedava sense cap medalla d’or,

es van haver de conformar amb dos bronzes. Tant ella,

com la seva amiga Lindsey Vonn havien de ser les grans

dominadores en noies, i a l’hora de la veritat, per les

raons que siguin, només han sumat tres medalles. I el

mateix s’ha de dir en homes, on Ivica Kostelic, que esta-

va dominant amb mà de ferro la Copa del Món, partia

com a principal favorit. Però, el croat, que ja va dir que

arribava cansat i que no disputaria totes les curses, es

va haver de tornar cap a casa amb l’únic bronze del

supergegant.

Tots aquests corredors, els bons, els que no ho són tant

i els que queden a una eternitat dels primers, es van

trobar amb unes pistes que al principi van aixecar

dures crítiques. Alguns esquiadors es queixaven que la

neu dels estadis de competició estava molt dura i gela-

da, ja que el calendari del Mundial va començar amb les

proves de velocitat. I sort d’això, perquè a mesura que

avançaven els dies les altes temperatures van posar a

més d’un el cor en un puny. El bon treball dels tècnics

van permetre, però, disputar unes curses amb cara i

ulls, la qual cosa no va impedir que alguns esquiadors

que sortien dels primers aprofitessin aquesta situació i,

donant-t'ho tot, es van colar en posicions capdavante-

res quan ningú hi comptava –un bon exemple seria el

de Kevin Esteve al descens de la combinada, va ser

sisè!!!!!!– o en menor cas el d’Eric Guay en descens,

que es va fer amb l’or. Tot i que també és cert que hi ha

esquiadors que estan per sobre del bé i del mal. Com es

pot entendre sinó que Marlies Schild retingués l’or de

la primera mànega a la cursa d’eslàlom? Sortia a la

segona baixada l’última, i va haver d’esquiar per una

pista que estava molt malament, tot  tancant amb la

seva participació aquests Mundials; però l’esquiadora

austríaca guanyava per fi un or que se li resistia. Una

medalla que servia per a què Àustria encapçalés el ràn-

quing del medaller per països, amb quatre medalles

d’or, tres de plata i una de bronze.

Sorpreses a les súper races
Les proves del supergegant van obrir els Mundials, i ja

donaven una idea que aquest seria un Campionat amb

sorpreses. L’austríaca Elisabeth Goergl va superar a

les teòriques favorites i es va fer amb la medalla d’or al

súper gegant. Julia Mancuso feia segona i la local

Maria Riesch assolia el primer dels seus dos bronzes.

11a a la classificació del supergegant de la Copa del

Món, Goergl ja va ser subcampiona del món al 2008 i al

2010 en aquesta disciplina, i per

tant el seu triomf al SG de

Garmisch és una sorpresa relati-

va. Més grans va ser la sorpresa

de Christof Innerhofer, que es va

fer amb un or que ningú esperava.

L’esquiador italià del sud del

Tirol, nascut a Bruneck al 1986,

és conegut per ser un dels homes

que més èxit té amb les noies del

circ de l’esquí, però el seu cognom no figurava ni de bon

tros a les travesses. 11è a la classificació del SG mas-

culí de la Copa del Món, al 2009 va ser el cinquè millor

esquiador en aquesta especialitat i al 2010 el 21è.

Innerhofer, amb dues medalles més, ha estat un dels

grans noms d’aquests Mundials, els quals li han servit
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per assolir un gran estat de forma pel que resta de

temporada. Hannes Reichelt es va endur la plata i Ivica

Kostelic el bronze.

Dos dies més tard es disputaven les supercombinades,

i van seguir les sorpreses. Anna Fenninger va protago-

nitzar la tercera, en deixar la plata a Tina Maze i el

bronze a Anja Paerson. Després del descens de la

supercombinada, Lizz Görgl i Dominique Gisin tenien

les dues millors places, però al final Fenninger els va

robar la cartera. Després de quatre medalles als

Campionats de la Joventut, Anna Fenninger guanyava

el seu primer or en uns mundials a Garmisch.

Fenninger –que és una enamorada del motocròs i del

wakeboard i que estudia gestió

hotelera– només va ser 16a a la

supercombinada dels Jocs

Olímpics de Vancouver 2010. Qui

sí va mantenir el títol de la super-

combinada va ser el noruec Aksel

Lund Svindal. Això sí, el noruec es

va de posar les piles per aconse-

guir la seva quarta medalla en

uns Campionats del Món, davant la inspiració

d’Innerhofer i de Peter Fill, segon i tercer respectiva-

ment.

Segon or d’Elisabeth Görgl
I arribava la prova reina per a molts: el descens. El

canadenc Eric Guay va demostrar que tenia una simpa-

tia especial per Garmisch. Al 2007 hi va guanyar el seu

primer descens en una Copa del Món, i ara, quatre anys

més tard, es feia amb la medalla d’or a la supercombi-

nada masculina, per davant de Didier Cuche i de

Christof Innerhofer. I en noies, Elisabeth Görgl demos-

trava que havia arribat a Garmisch en un estat de forma

òptim. En el que portàvem de temporada només havia

pujat al podi d’un descens de la Copa del Món en una

ocasió, a Canadà, però a Garmisch va estar fantàstica,

robant de nou la cartera a Lindsey Vonn i Maria Riesch,

que es van haver de conformar amb la plata i el bronze,

respectivament.

I entremig abans que entréssim a la recta final dels

Mundials amb les proves tècni-

ques, es disputava la cursa per

equips, recuperada no fa massa

anys. El que sí era una novetat és

que es disputés en una modalitat

tant espectacular com l’eslàlom

paral·lel. Una bona idea per part

de la FIS per incloure aquesta

especialitat, que tan bona acollida

té a les curses nocturnes que es fan a les ciutats, com

ara a Munic. L’or va ser per França, la plata per Àustria

i el bronze per Suècia.

Tina Maze i Ted Ligety al gegant
La recta final del Campionat del Món arribava amb el

gegant i l’eslàlom. La justícia, si és que existeix, va ser

Elisabeth Goergl

amb dos ors i Christof

Innerhofer, amb un or,

una plata i un bronze

han estat els grans noms

d’aquests Mundials

Alemanya,

país organitzador, només

es va endur dos bronzes,

els de Maria Riesch

El quadre d’honor dels mundials
Medaller per països
Posició País Or Plata Bronze T o t a l

1. Àustria 4 3 1 8

2. França 2 1 1 4

3. Itàlia 1 2 3 6

4. EUA 1 2 0 3

5. Eslovènia 1 1 1 2

6. Canadà 1 0 0 1

6. Noruega 1 0 0 1

8. Suècia 0 1 3 4

9. Suïssa 0 1 0 1

10. Alemanya 0 0 0 2

11. Croàcia 0 0 1 1

Medaller per especialitats
Eslàlom
Homes

Jean-Baptiste Grange (FRA)

Jens Byggmark (SWE)

Manfred Moelgg (ITA)

Dones

Marlies Schild (AUT)

Kathrin Zettel (AUT)

Maria Pietilae-Holmner (SWE)

Gegant
Homes

Ted Ligety (USA)

Cyprien Richard (FRA)

Philipp Schoerghofer (AUT)

Dones

Tina Maze (SLO)

Federica Brignone (ITA)

Tessa Worley (FRA)

Descens
Homes

Eric Guay (CAN)

Didier Cuche (SUI)

Christof Innerhofer (ITA)

Dones

Elisabeth Goergl (AUT)

Lindsey Vonn (USA)

Maria Riesch (GER)

Supercombinada
Homes

Aksel Lund Svindal (NOR)

Christof Innerhofer (ITA)

Peter Fill (ITA)

Dones

Anna Fenninger (AUT)

Tina Maze (SLO)

Anja Paerson (SWE)

Supergegant
Homes

Christof Innerhofer (ITA)

Hannes Reichelt (AUT)

Ivica Kostelic (CRO)

Dones

Elisabeth Goergl (AUT)

Julia Mancuso (USA)

Maria Riesch (GER)

Jens Byggmark va

sorprendre a tothom

amb la plata a l’eslàlom

Zettel (a dalt) i Fill (a sota)

aconseguien a Garmisch la seva

segona medalla en uns Mundials

Ted Ligety y Bode Miller

anant a competir

Lara Gut es va quedar a

les portes de les medalles

Imatge de la línia d’arribada
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generosa amb Tina Maze a l’eslàlom. La guapa esquia-

dora eslovena, a qui molts veien com una eterna aspi-

rant, per fi es feia amb un or, en una cursa que va ser

del tot dramàtica, donades les poques diferències que

hi havia entre les primeres classificades. Maze va que-

dar per davant de la jove esquiadora italiana Federica

Brignone i de la favorita Tessa Worley, però la francesa

es va haver de conformar amb el

tercer lloc. L’or de Tina no deixa

de ser en certa forma una sorpre-

sa, no perquè no tingui suficient

qualitat per aconseguir-ho, sinó

perquè mai arribava tant alt. A

Vancouver 2010 va aconseguir

dues medalles de plata. Actual

novena millor esquiadora en

gegant, les dues últimes temporades es va endur la

medalla de bronze de la Copa del Món en aquesta espe-

cialitat i ara per fi suma ja un or en el seu currículum.

Qui no va fallar va ser Ted Ligey. L’actual líder del

gegant de la Copa del Món no va donar opció als seus

rivals, per més que el francès Cyprien Richard, plata, el

pressionés i que Philipp ‘Schörgi’ Schörghofer, bronze,

fes el mateix. A Theodore Sharp –nom sencer de Ted

Ligety– no el va afectar la pressió. Després de guanyar

vuit proves de la Copa del Món en gegant, les travesses

el col·locaven com a màxim favorit, i el  de Salt Lake

City no va fallar, millorant la medalla de bronze de Val

d’Isere 2009 i donant als Estats Units l’únic or d’aquests

Mundials.

Marlies Schild i Grange no fallen
El Campionat del Món de Garmisch acabava amb la

cursa més tècnica de totes, l’eslàlom. En dones,

Marlies Schild era la gran favorita, i Ivika Kostelic hi era

en homes, però al final només l’austríaca va respondre

tal com s’esperava d’ella. Marlies demostrava el per-

què és l’autèntica reina de l’eslàlom. Viatjava fins a

Garmisch sent líder d’aquesta disciplina a la Copa del

Món, amb cinc victòries, però la sort mai havia estat de

la seva banda en un Mundial. Però, als seus 29 anys,

per fi la noia de Benjamín Raich sumava un or en les

grans cites. Amb dos títols de la Copa del Món d’eslà-

lom a la butxaca, Marlies és la millor eslalomista aus-

tríaca de la història i la segona amb més victòries, per

darrere de la suïssa Vreni Schneider. La festa austría-

ca va ser total, amb la plata de Kathrin Zettel i el bron-

ze de la sueca Maria Pietiale-Holmner.

Tres anys més joves que Schild,

Jean-Baptiste Grange també

tenia un deute pendent amb les

grans cites esportives. El francès,

recuperat ja dels seus problemes

físics, va demostrar que quan està

en forma és tota una garantia

d’èxit. Guanyador de la Copa del

Món més tècnica al 2009, i amb

tres triomfs a la present edició de la Copa del Món,

Grange sumava el seu primer or en un gran esdeveni-

ment blanc, ja que va ser bronze a Are 2007 i als Jocs

Olímpics se li resisteixen. Natural de la Savoia, Jean-

Baptiste Grange prenia el relleu de Jean-Noel Augert,

darrer esquiador francès a guanyar un or en un

Campionat del Món, concretament a Val

Gardena/Gröden  al 1970.

Així, fent història, acabava la 41a edició dels Mundials

d’esquí alpí. Uns Mundials que han estat tot un èxit. El

públic ha respost en directe i per televisió, els esquia-

dors han protagonitzat grans actuacions i l’organització

ha estat a l’alçada. Com deia Gian Franco Kasper, pre-

sident de la Federació Internacional d’Esquí (FIS), “he

intentat trobar alguns aspectes a criticar, però no els

he trobat. S’ha fet un excel·lent treball els darrers sis

anys, i cada detall ha estat perfectament organitzat. Els

espectadors han estat molts i han respost”, i afegia pel

que feia a la preparació de les curses, “per a alguns les

pistes estaven massa gelades, per a altres massa

toves, no és possible satisfer a tots els esquiadors. Del

que estic molt content és que les curses s’han preparat

a consciència, del contrari no s’haurien pogut disputar

totes les curses”. La festa seguirà d’aquí dos anys a

Schaldming, Àustria. �

Cuche i Svindal

van ser els únics esquiadors

que van repetir el metall

dels passats Mundials

Julia Mancuso, plata a super gegant

Lindsey Vonn va arribar tocada

a Garmisch. Després de la plata

del descens va marxar cap a casa

Catorzè al gegant de Val d’Isère

2009, Schörghofer va millorar força

a Garmisch: tercer al gegant
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L’actuació dels nostres
Tres esquiadors catalans (Pol Carreras, Ferran Terra i Andrea Jardí), més l’esquia-

dor basc crescut sota el paraigua de la FCEH, Paul de la Cuesta, i les veteranes

María José Rienda i Carolina Ruiz van ser els representants de la Reial Federació

Espanyola d’Esports d’Hivern (RFEDI). Mentre que per Pol Carreras era la seva

estrena mundialista absoluta, després de tres mundials júnior, i després de ser

convocat a darrera hora per la RFEDI, quan els Mundials encaraven la seva recta

final, la resta d’esportistes ja havien disputat un Campionat del Món. A nivell de

resultats, no podem dir que la collita dels nostres fos especialment bona. Home, sí

que va haver-hi alguna petita pinzellada per mirar de ser optimistes, com l’estrena

de Pol, el concurs sencer en uns mundials d’Andrea Jardí (amb el 17è lloc de la

supercombinada) o les lleugeres millores de Ferran Terra i Paul de la Cuesta, però,

certament, si volem ser algú en aquest esport hem de millorar i força. Veiem

l’actuació dels escollits per la RFEDI un a un:

Pol Carreras
Estrena mundialista després de tres

Mundials júnior. La RFEDI el va convocar

només per disputar l’eslàlom, i ho va fer a

última hora. És veritat que no complia els

requisits de la RFEDI per ser en un Mundial,

però sí els de la FIS, per la qual cosa es

podria pensar que se li podia haver donat

alguna oportunitat més. Per poder disputar

l’eslàlom, Pol va haver de disputar la cursa

classificatòria, en què, sense estar massa lluït, va entrar el 29 de més de 100 corre-

dors. Una prova que també va aixecar certa polèmica, ja que sembla ser que Pol no

tenia perquè fer un gran resultat per classificar-se, doncs Espanya ja tenia una

plaça assegurada i ell era l’únic que feia l’eslàlom. El dia de la veritat sortia amb el

dorsal 74. Un número que no l’afavoria, amb una pista que estava molt malmesa ja.

En Pol va superar el primer terç del recorregut, havia deixa’t enrere el primer mur,

quan va fer un cavallet que li va impedir arribar al final. Una llàstima.

Ferran Terra
Tercers Mundials per a Ferran Terra, després d’Are 2007 i Val d’Isere 2009. El seu

millor resultat va ser el 16è lloc de la supercombinada, després de no acabar el

supergegant ni el gegant. Valent com sempre, en Ferran es va deixar la pell a les

perilloses pistes de Garmisch, ho va donar tot.

Veiem els seus resultats i evolució en

uns Campionats del Món:

Garmisch-Partenkirchen 2011
Gegant i supergegant, no ho acaba

Súper combinada, 16è

Descens, 32è

Val d’Isere 2009
Gegant, 33è

Descens, 28è

Supercombinada, no ho acaba

Are 2007
Gegant, 33è

Paul de la Cuesta
Camins paral·lels als de Ferran, aquests eren els tercers Mundials per a Paul

Cuesta, tot i que la seva estrena a Are va ser vist i no vist. L’esquiador basc només

va disputar les proves de velocitat, i el gegant. No va acabar el supergegant, i, curio-

sament, va ocupar el mateix lloc que al descens i al gegant: el 37è. Si mirem el que

va fer a l’anterior Mundial, podem dir que el que va guanyar el gegant ho va perdre

en descens i viceversa.

Veiem els seus resultats i evolució en uns

Campionats del Món:

Garmisch-Partenkirchen 2011
Gegant, 37è

Descens, 37è

Súper gegant, no ho acaba

Val d’Isere 2009
Gegant, 46è

Descens, 26è

Súper combinada, no ho acaba

Are 2007
Gegant, no ho acaba

Andrea Jardí
Després que a Val d’Isere 2009 només prengués part en el gegant, ara a Garmisch ha

disputat totes les disciplines menys el descens. El seu millor resultat l’ha obtingut en

la supercombinada, després de no acabar dues de les quatre curses en què ha par-

ticipat. 

Veiem els seus resultats i evolució en uns

Campionats del Món:

Garmisch-Partenkirchen 2011
Eslàlom, no acaba 

Gegant, 32a

Supercombinada, 17a

Supergegant, no ho acaba

Val d’Isere 2009
Gegant, 40a

Carolina Ruiz
Sí, però… L’actuació de Carolina ha estat més o menys correcta, però s’esperava una

mica més d’ella, sobretot en el que era el seu setè Mundial i quan en alguna cursa

sortia amb un dorsal que la podia afavorir. El 19è lloc del descens ha estat el millor

resultat. Va debutar en un Mundial

al 1999 a Vail /Beaver Creek (EUA),

i el seu millor resultat fins ara és el

novè lloc del supergegant de St.

Moritz (Suïssa).

Veiem els seus resultats a

Garmisch-Partenkirchen 2011:

Gegant, 33a

Súpert gegant, 26a

Descens, 19a

María José Rienda
Ser a Garmisch ja era un premi per ella, i després de veure quin estava sent el seu

resultat en el que portàvem de la Copa del Món, tampoc li podíem demanar a la gra-

nadina gaire més. El de Garmisch era el seu setè Mundial, i, com Carolina, el seu

millor resultat en un Campionat del Món és un 9è lloc. L’únic que Rienda l’ha acon-

seguit dues vegades: Sestriere (ITA) 1997 i Santa Caterina (ITA) 2005, en ambdós

gegants. Sap greu que una gran

esquiadora com ella, que tant ha

fet pel nostre esport, no hagi

assolit una posició millor.

Veiem els seus resultats a

Garmisch-Partenkirchen 2011:

Gegant, 31a

Súper gegant, 28a

BREUS
La primera edició dels Mundials d’esquí alpí es va dis-

putar el mes de febrer de 1931 a Muerren (Suïssa),

només en les disciplines de descens i eslàlom, tant en

homes com en dones.

Garmisch-Partenkirchen (Alemanya) ja havia acollit

una edició dels Campionats del Món, va ser al febrer de
1978, la d’ara era la 33a edició dels mundials d’esquí

alpí.

A diferència de l’anterior edició dels mundials, Val

d’Isere 2009 (França), a Garmisch es van disputar pri-

mer les proves tècniques i després les de velocitat.

Només cinc esportistes van aconseguir penjar-se de

nou una medalla en la mateixa especialitat, tal com

varen fer a Val d’Isere 2009. I els dos únics que van

repetir el mateix metall van ser Didier Cuche (SUI),

plata al descens i Aksel Lund Svindal (NOR), or a la

supercombinada masculina.

Pels amants de les estadístiques i els números, tot

seguit els d’aquests mundials: 130.000 espectadors a

totes les curses, 50.000 visitants al Championships

Park, 2.195 mitjans de premsa acreditats, 1.330 volun-

taris, 469 atletes, 67 nacions representades, 525 espor-

tistes –208 dones i 317 homes–, i un 3% més

d’espectadors televisius respecte a anteriors edicions.

Dels actuals líders de la Copa del Món a l’hora

d’escriure aquestes línies, només Marlies Schild (AUT)

en eslàlom dones i Ted Ligety (USA) en gegant homes

van poder plasmar de nou la seva superioritat als mun-

dials de Garmisch.

Garmisch va acollir també la competició per nacions.

Aquesta es va disputar per tercera vegada, després que

es comencés a disputar a Bormio (ITA) 2005, Are

(Suecia) 2007, i que s’haguès de suspendre la de Val

d’Isere (FRA). A Garmisch, l’or va ser per França, la

plata per Àustria i el bronze per Suècia.

Després de Garmisch, els Campionats del Món viatja-

ran d’Alemanya a Àustria, concretament a Schladming,

qui ja va acollir un mundial al 1982. No és el primer cop

que Àustria viu un Campionat del Món d’Esquí Alpí.

Abans ho havien estat Innsbruck (1932, 1936, 1964 i

1976), Bad Gastein (1958), Saalcach-Hinterglem (1991) i

St.Antón (2001), fins al proper Schladming 2013. Més

informació a www.schladming.at

Davant unes neus tant canviants com les que es van

trobar els esquiadors, el treballs dels skiman va ser

més important que mai.

Tota competició d’alt nivell ha de tenir unes mascotes

que les representin, i el Campionat del Món de

Garmisch no era una excepció. Aquí veim a Carlo Janka

amb Go i Pa.

Dos dels grans noms d’aquests Mundials han estat

Christof Innerhofer (or al súper gegant, bronce al des-

cens i plata a la súper combinada) en homes i Elisabet
Goergl (or en súper gegant i descens) en dones.

Davant el baix rendiment de Bode Miller, la retirada de

Lindsey Vonn, tant sols Julia Mancuso amb la plata al

súper gegant i molt especialment Ted Ligety, a l’únic

or, van salvar l’honor dels seus.

Va deixar a tots bocabadats amb la seva actuació.

L’andorrà Kevin Esteve va aprofitar les condicions de

pista i del seu dorsal per ser sisè al descens de la súper

combinada. Una fita històrica.

En un Mundial d’Esquí Alpí, com en moltes altres grans

cites esportives, hi ha molt temps lliure. Uns passen

l’estona com poden, i altres miren que el que fan els

aporti un plus en la seva preparació, com l’equip nord-

americà jugant a tennis.

Al principi dels Mundials

l’estat de les pistes, de la

seva neu, va aixecar algu-

nes critiques. A mesura

que passaven els dies i les

especialitats, va passar

d’estar molt dura i perillo-

sa a quedar molt ‘papa’,

però els tècnics van fer una

gran feina.

Una estrella mediática

ajuda a vendre, i això és el

que van aprofitar a aquesta

botiga amb el nord-ame-

ricà Ted Ligety. No tots els

esquiadors poden dir que

són capaços d’omplir un

aparador tant maco com

aquest, amb tanta qualitat i

varietat, però la medalla

d’or del gegant sí.

L’alimentació és un factor clau en el rendiment espor-

tiu d’un esportista d’alta competició. Alguns equips,

com el nord-americà, viatgen amb cuiners iexperts en

nutrició, i tot el que menjen és per alguna raó en con-

cret.


