
surten a final de temporada, dos o tres cops la Copa
d’Europa de La Molina ha estat anomenada com la
millor d’aquell any. 

Una diferència entre la Copa
d’Europa i la Copa del Món és
la repercussió mediàtica.
JA. Correcte. Amb la Copa del

Món ja sortim a la tele, i amb la Copa d’Europa hem de
demanar de sortir. La televisió ho és tot, i hauríem de
treballar bé el tema logístic i de col.locació de les càma-
res.
La temporada passada la Copa del Món va fer esca-
la a Sierra Nevada. No sé si vàreu anar-hi per veure
com ho feien.
JA. La nostra organització està més que preparada
per fer la tasca de pista, i crec que el que podríem
exportar és la seva transcendència mediàtica. Aquí és
on hem d’avançar. Hem de fer que la Copa del Món
sigui mediàtica i sigui una icona pels nostres esportis-
tes. Que es vegi que l’esquí té
un vessant lúdic per molta
gent, però també és esport.
Jo diria que és important
l’aposta de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya vers la Molina precisament
pel seu vessant esportiu, a part de totes les virtuts
que té de motor econòmic de la zona.

És a dir, que heu pogut fer tota l’activitat programada?
JA. Sí, i pensa que quan parlem d'esdeveniments ens
estem referint a una cursa o a una demostració
comercial o una baixada amb torxes. Ha estat molt
variada, i per tant estem molt satisfets.
Vosaltres, que de ben segur teniu estudis al voltant
del canvi climàtic, què n’heu de dir de totes les notí-
cies negatives que varen sorgir la passada tempora-
da?
JA. Notem que socialment existeix una preocupació
pel canvi climàtic, però a La Molina el que podem cons-
tatar és que les dues últimes temporades hem tingut
una situació molt contraposada.
Què diuen aquests estudis que segurament teniu
damunt la taula?
JA. La cota natural de neu puja, i per tant les recoma-
nacions és fer que la cota míni-
ma de l’estació estigui el més
amunt possible.
Suposo que la temporada pas-
sada ja vàreu començar totes
les obres, canvis i remodelacions de cara a la prope-
ra Copa del Món, oi?
JA. Nosaltres tenim un Pla de viabilitat que es va
redactar fa tres anys, on ens marcàvem les inversions
que calia fer en els quatre anys següents. En aquest
pla es definien quines havien de ser les inversions i es
marcava com a un dels objectius importants el desen-
volupament esportiu, que volia dir apostar per la Copa
del Món i el Mundial de Surf de neu. Els objectius ja
s’han aconseguit, i ja estem fent les inversions que es
requereixen. Això vol dir que l’estiu de 2006 ja vàrem
fer les obres de la zona dels Alabaus, pensant que en
el 2011 tres, de les cinc proves que s’han de fer
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–cros, mig tub el big air– es faran en aquella zona; tot
i que encara hem de definir si seria un big air urbà o
aquí a l’estació. Això encara s’ha de decidir.
Quan dius urbà, què vols dir?
JA. Quan dic urbà vull dir dins d’un pavelló. Estem
mirant la possibilitat de fer-ho en una gran ciutat com
Barcelona.
LLB. S’han de perfilar les qüestions tècniques.
I no ens podem oblidar de la Copa del Món.

JA. La Copa del Món d’Esquí
Alpí i el Mundial de Surf de neu
són les dues grans cites de neu
que tenim previstes. No sabria
dir-te quina és més important,

la veritat és que les dues ho són molt. El Mundial Surf
de neu és molt important, un esdeveniment de surf de
primer nivell, d’un esport en creixement, i que encaixa
molt bé a la Molina. Més a prop tenim la temporada
2008/2009 –encara falten per decidir les dates, però
segur que serà la propera temporada– dues proves de
la Copa del Món d’Esquí Alpí de Dames, i això és de
gran transcendència, com l’altre. 
Més enllà de la transcendència, cal un treball previ a
pistes.
LLB. De cara al Mundial de 2011, ja vàrem començar
a fer les primeres inversions i obres, i per la prova de
la Copa del Món les vàrem començar el passat estiu

2007. La pista és la mateixa que la de la Copa
d’Europa, i el test ja l’hem fet en les cinc edicions dis-
putades de la Copa d’Europa, i aquesta temporada
tenim el darrer test per nosal-
tres de cara a la Copa del
Món. A l’estiu vàrem reforçar
la xarxa de canons artificials i
vam fer una nova sortida de l’eslàlom, ja que hi ha una
cursa de gegant i una d’eslàlom.
No és el mateix una prova de la Copa d’Europa que
de la Copa del Món, s’ha de retocar en algun aspec-
te més la pista?
JA. La sortida d’eslàlom és diferent. Millora, i algun
canvi es fa a nivell de perfil de la pista, però no és una
gran obra. Aquesta és una pista que ja es va fer fa
molts anys –a finals del setanta– i haig de dir que va
estar molt ben pensada; prova d’això és que sempre
s’han fet moltes proves, des d'un Derbi de Ciutadans
els anys 80 fins a les cinc Copes d’Europa.
LLB. Crec que els nostres canvis importants, els pati-
rem més en l’organització que no pas en l’estructura.
A nivell de preparar la pista igual necessites una mica
més de duresa pel que fa a la neu, la resta és el
mateix, fins i tot a nivell de seguretat.
El cert és que la cita europea de la Molina està molt
bé considerada.
JA. La realitat és aquesta, que en els informes que

LLB. Són escenaris diferents. Crec que el que s’ha de
fer és agafar de cada lloc el que creus que pot ser útil
i adaptar-ho al teu medi. Tothom té coses bones, però
igual com la fan allà aquí no funcionaria. Són uns altres
climes i tot és diferent.
Deies Lluís que el que s’ha de treballar molt és el
tema de la neu.
LLB. Necessites una preparació específica. Has de
treballar molt més la neu, fer-la més compacte.
Un cop aconseguit que la caravana de la Copa del
Món faci escala a la Molina, la idea seria mantenir la
prova cada tres anys, per exemple?
JA. Sí. La idea és mantenir la Copa del Món, repetir-
ne. No és fàcil. És veritat que nosaltres hem estat
encertats i hem tingut sort per poder entrar a la Copa
del Món. És molt difícil ser-hi, i estem gràcies a la
feina callada, però continuada de la Copa d’Europa, a
la bona preparació de la pista, controlant els temes de
seguretat i allotjament, i gràcies a la sort que hem tin-
gut gent de la federació ben posicionada a la FIS. Tot
ha anat rodat. Hem entrat, i seria un error baixar-se
del circuit. Sabem que mantenir-se cada any és molt
difícil, gairebé una fita impossible o interessant, però
el que sí és, és que és viable
I assolida la Copa del Món de Dames, el següent pas
seria acollir la d’homes, oi?
JA. Això ens facilitaria molt les coses. De la mateixa
manera que la Copa d’Europa de Dames ens ha dut a
la Copa del Món, si periòdicament fem la Copa
d’Europa d’Homes cada dos o tres anys arribarem a
tenir la Copa del Món masculina. També això va en
consonància amb les icones nacionals que puguis
tenir. 
Voleu apuntar alguna cosa més?
LLB. Jo destacaria que aquest any fem dues Copes del
Món de surf de neu, que vindrien a ser els tests pre-
vis al Mundial. Serien dues proves tècniques a la
mateixa pista del Mundial 2011, i seria un paral.lel
gegant i un paral.lel eslàlom. Tenim previstes una
sèrie de proves fins al Mundial. D’aquesta forma la
propera temporada tenim un big air, i després un mig-

tub i un cros.
Els delegats de la FIS, en què
són més exigents?
LLB. A nivell alpí són més exi-
gents en el tema de seguretat

i desnivell de la pista, i pel que fa al surf de neu, miren
més les qüestions tècniques de les proves alpines.!

02 02

“La Copa del Món ha
de ser mediàtica i 

una icona pels nostres
esportistes”

Joan Anton Font 
i Lluís Breitfuss
passió per la competició
La Molina jugarà la propera temporada la Champions
de l’esquí alpí amb la celebració de la Copa del Món
de Dames. Per parlar de com s’ha arribat fins a
aquesta fita, de la seva importància i de la passió que
sent l’estació gironina per la competició vàrem parlar
el passat mes d’abril amb el director de l’estació,
Joan Anton Font, i  e l cap d’explotació, L lu ís
Breitfuss.

En Lluís Breitfuss i en Joan
Anton Font lideren un equip 
entusiasmat amb la competició.

120 esdeveniments, entre competicions i altres, en
unes 140 jornades d’esquí. Gairebé un per dia.
Aquesta és l’impressionant targeta de presentació de
les activitats que va registrar la Molina la temporada
passada, i que ja denota la passió que viu l’estació
gironina per la competició, la qual té dos dels seus
màxims exponents en la figura de Joan Anton Font i
Lluís Breitfuss. Vam parlar amb ells al mes d’abril. 
La lògica deia que el dia havia de ser assolelat i que la
calor hauria de ser insistent, però vam passar dos
dies en què no va parar de nevar i feia fred, unes con-
dicions meteorològiques més adients pels mesos de
gener i febrer que no pas en plena primavera. Aquesta
circumstància no va passar desapercebuda en la llar-
ga conversa que vàrem mantenir, com tampoc els pre-
paratius que s’estan duent a terme per acollir la
propera Copa del Món d’Esquí Alpí o el Mundial de Surf
de neu; màximes esportives que figuraven en la redac-
ció del Pla de viabilitat que la Molina va preparar fa
tres anys, i que vénen a constatar la passió per la com-
petició que es respira en cada metre quadrat d’aquest
centre hivernal.

Esports d’Hivern. Quin balanç feu de la passada tem-
porada?
Joan Anton Font. Ha estat una temporada difícil,
degut a la poca bondat meteorològica. Hem tingut
poques hores de fred i poca neu natural, ja que ha vin-
gut a final de temporada.
Lluís Breitfuss. Hem fet uns 120 esdeveniments. A
diferència de l’esquí pel públic, crec que pels esdeveni-
ments i les competicions aquest ha estat un bon any;
ja que la qualitat de neu ha estat excepcional per dur a
terme les competicions.

Celes Piedrabuena               La Molina, Albert Palau
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“El següent pas és 
acollir la Copa 

del Món d’Homes”

“El Mundial de
Snowboard inclou un
big air a la ciutat de

Barcelona”


