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Paraula de Ramon Carreras, president de
la FCEH
Per Ramon Carreras, president de la FCEH, “els
esquiadors d’elit que han competit a La Molina han
quedat plenament satisfets del traçat i l’organització”.
Des del seu primer any com a vicepresident de la
RFEDI el 2002, Ramon Carreras, president de la
FCEH, es va mullar a fons per tal de posar els Pirineus
al mapa de l’esquí mundial. Tal com ell comenta es va
començar “amb una  planificació a llarg termini, amb un
llibre de ruta, que culminés la temporada 2008-2009
amb l’atorgament d’una cursa de Copa del Món a La
Molina”. Però, segueix Ramon, “obtenir la Copa del
Món passa per molts estadis intermedis com organit-
zar Copes d’Europa, i nosaltres ja tenim una bona expe-
riència en això, ja que portem quatre temporades
seguides amb els millors esportistes d’aquesta com-
petició continental passant per La Molina, i quedant
més que satisfets del traçat i l’organització”. “Però tal
com l’experiència està demostrant -afegeix Carreras-
no n’hi ha prou amb tenir èxit en curses FIS d’àmbit
internacional, també cal promocionar l’esquí de com-
petició i facilitar els llocs d’entrenament. Per una
banda, la FCEH porta ja gairebé una dècada preocu-
pant-se d’una formació de base d’ajuda als potents
clubs catalans com a trampolí dels seus millors espor-
tistes cap a les seleccions i equips estatals”. Però cal
uns estadis on tots aquests esquiadors puguin entre-
nar i competir, i per això Carreras mostra la seva
satisfacció cap al posicionament de La Molina. Una
estació que, segons ell, “està posant tots els recursos
possibles per afavorir l’esport, i fins i tot es preveu la
creació d’un estadi de velocitat que baixi de la Tosa
d’Alp. Aniria per la mítica pista Barcelona, i seria una
moneda de canvi per tal que la FIS atorgui una Copa del
Món Masculina ben aviat”.

Joan Anton Font, director de La Molina
En el mateix sentit s’expressava Joan Anton Font,
director de La Molina. “Tenim la vista posada en els
grans esdeveniments esportius, sense oblidar la
base”. En Joan és director de La Molina des del 1999,
i hi treballa des de fa 22 anys. Abans,havia estat moni-
tor, així que coneix molt bé el món de la neu des de
diferents vessants, i ha estat un dels màxims artífexs
de la transformació que està experimentant l’estació
en els darrers anys. Per Joan Anton, l’estació cereta-
na sempre ha tingut una tendència cap a l’esport de
competició, des que l’any 1911 s’hi va portar a terme
una competició per les seves, llavors encara inexis-
tents, pistes. Avui en dia, segons explica el màxim res-
ponsable del centre d’hivern, “tenim tres estadis que
poden utilitzar els molts clubs que esquien o fan surf
de neu a l’estació: Torrent Negre, Alabaus i el més nou
que disposa de neu artificial: Roc Blanc”. Font continua
dient que “això només és una mostra del que estem
fent per a l’esport de base, ja que nosaltres tenim la
vista posada en els grans esdeveniments esportius,
sense oblidar els clubs i la federació territorial”, recor-
da Joan Anton. Aquests grans esdeveniments són els

Campionats del Món de surf de neu del 2011, que ja
han estat atorgats per la FIS a la Molina, i la Copa del
Món d’esquí alpí que de moment ja ha estat inclosa al
calendari de la FIS per a la propera temporada. En
referència a la Copa del Món, Joan Anton és clar i
català. Considera que ha estat una fita ambiciosa, que
s’ha treballat molt bé, “l’hem encarrilat molt bé, ja que
portem quatre edicions de la Copa d’Europa, que són la
porta cap a la Copa del Món”. Pel que fa a una pista per
a entrenar i competir en supergegant i descens, Font
assegura que existeix el projecte, tot i que assenyala
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Però, en només quatre anys, i gràcies a l’empenta de
la FCEH, la RFEDI, les institucions catalanes, la matei-
xa direcció de La Molina i molts voluntaris ceretans i
clubs de la Cerdanya, s’ha fet possible organitzar cur-
ses de la Copa d’Europa. I, a més a més, amb un gran
èxit organitzatiu i en dates que la neu i la meteorologia
han acompanyat.
De moment, La Molina ja ha aconseguit ser la seu dels
Campionats del Món de surf de neu del 2011 i en l’en-
tretemps organitzarà dues curses de Copa del Món de
surf de neu. Però, en volia més. Totes les parts impli-
cades, des del Govern Català fins a les entitats espor-
tives i la mateixa estació, volien fer ‘el cim’ amb
l’atorgament d’una cursa de Copa del Món d’esquí alpí.
Només unes 20 estacions de tot el món ho aconse-
gueixen cada temporada, i moltes són les mateixes, ja
que són unes clàssiques inamovibles, i La Molina ho ha
aconseguit.

Però, aconseguir una cursa d’aquestes característi-
ques és una llarga travessa pel desert dels despatxos
de tots pelatges. Tot aquest enrenou esportiu benefi-
cia a la llarga els usuaris de La Molina, que gaudiran
les millores a les instal·lacions i infraestructures de la
zona, i els esquiadors de competició, que podran par-
ticipar als programes de tecnificació de la FCEH per
després passar a les seleccions i equips estatals.
Els catalans, i per extensió els espanyols, sempre hem
estat infamadors professionals d’allò nostre. I les
estacions d’esquí no son una excepció d’aquest tan
nostrat costum de matxucar qualsevol activitat, lloc o
persona que triomfi dins les nostres fronteres. Amb La
Molina aquest efecte d’antixovinisme s’ha demostrat
més cert que mai, ja que fa una dècada, ningú creia en
aquesta estació pública. “Massa a prop de Barcelona
per a ser un destí de setmana i massa fàcil per a pas-
sar-hi un cap de setmana complet…” deien els detrac-
tors d’aquest complex hivernal.

La Molina 
objectiu assolit Copa del Món al 2008
L’esperit esportiu ja fa anys que s’ha instal·lat a La
Molina, estació que ha estat inclosa en el precalenda-
ri de la Copa del Món d’Esquí Alpí Femenina de la pro-
pera temporada per partida doble. Les dates acorda-
des són el 28 i 29 de desembre, i es disputaria un
eslàlom i un gegant. Serà el primer cop que el nostre
país té la possibilitat de donar la benvinguda a les
millors esquiadores del món, una fita que coincideix
amb la celebració al 2008 del centenari de l’esquí a
Catalunya. Més no es pot demanar.

Toti Rosselló i Celes Piedrabuena Albert Palau

Pista de reconegut prestigi
L’estadi on es porten a terme els gegants de Copa
d’Europa i on aniria la cursa de Copa del Món és
l’anomenat Supermolina. És el traçat que resulta
de la suma de les populars Comella i Estadi. Es
tracta d’un descens de reconegut prestigi i dificul-
tat, especialment a la part final del traçat. La
cursa, que té un desnivell de 330 metres, té la
sortida als 2.055 metres d’alçada i l’arribada als
1.725. La seva longitud és de 1.005 metres i els
percentatge de desnivell és del 34’4 %.
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que “no té data d’inici, ja que abans volem consolidar
l’entrenament amb condicions del gegant i l’eslàlom
que són molt més properes als clubs que utilitzen les
nostres instal·lacions”. El director de l’estació degana
a Espanya aclareix, però, que s’ho miren “amb molta
estima i si és possible tirar-ho endavant i donar projec-
ció als esquiadors locals i a la zona, així ho farem”.
L’estiu passat va ser mogut a La Molina ja que el coor-
dinador de la Copa del Món, el noruec Atle Skaardal, va
passar pels Pirineus i va fer parada per visitar les pis-
tes de competició de l’estació. El seu informe s’havia
de discutir a l’octubre per acabar decidint si s’atorga-
va aquesta cursa, com finalment ho ha estat.

Dilatada tradició competitiva
L’estació de La Molina està avalada per una àmplia tra-
dició de competicions d’esquí. En aquest sentit, en les
quatre darreres temporades, ha acollit cinc Copes
d’Europa d’esquí alpí, una Copa d’Europa per a disca-
pacitats, 17 proves intenacionals, 46 proves de caràc-
ter nacional i 74 proves socials. Entre les novetats de
l’estació de la passada temporada hi havia el nou esta-
di de competició a la pista de Roc Blanc, que es va afe-
gir als dos ja existents (Alabaus i Torrent Negre). La

Molina també estudia construir una pista de velocitat,
que es preveu incloure en el futur Pla d’inversions
2008-2010, i la Federació Catalana d’Esports d’Hivern
preveu ampliar el seu Centre de Tecnificació Esportiva
de La Molina, per a la promoció d’esportistes d’elit.

Fent història
La Molina sempre ha estat una estació al servei de les
competicions d’esquí de totes les modalitats. La pri-
mera competició de la qual es té notícia data de 1911.
Dotze anys més tard, la competició va tornar amb els
Concursos d’Esports d’Hivern en la seva XIV edició, i el
primer Campionat d’Espanya d’esquí alpí. L’any 1927
va néixer la cursa d’Alta Muntanya amb ascensions als
cims de Puig d’Alp (2.200 m) i el Puigllançada (2.410
m) i els seus corresponents descensos. A l’estiu de
l’any 1928 es va construir el primer trampolí de salts
a la zona de Fontcalaneta. La Federació d’Esquí de
Catalunya es va constituir oficialment el 1933 i, aquell
mateix any, es va disputar a la Molina la primera cursa
combinada de descens i eslàlom. L’any 1951, el Club
d’Esquí Supermolina va organitzar el Derbi
Internacional de Ciutadans, una competició adreçada a
esquiadors que residien en poblacions distants en

almenys 25 quilòmetres d’una estació d’esquí. Cinc
anys més tard, es va crear la Combinada Internacional
d'Esquí (eslàlom i descens), organitzada per la Unió
Excursionista de Catalunya (UEC). En aquesta línia, el
1971, sorgeix la Primera Copa Barcelona, i el 1979 la
Primera Copa de SM el Rei de Salts d’Esquí. Entre les
curses de caràcter més lúdic, destaca el Descens
Infantil -obert a nens i nenes de 0 a 7 anys-, la prova
més antiga d'Europa i de la qual es va disputar la pri-
mera edició el 1950. A partir de la dècada dels noran-
ta, La Molina es consolida com a organitzadora de
nombrosos esdeveniments en el món de l'esquí, amb la
disputa de campionats d'Europa, proves del calendari
FIS, campionats d'Espanya i de Catalunya, i curses
socials d'un gran nombre de clubs de tot Catalunya. 
Una trajectòria que assolirà el seu punt més àlgid amb
la Copa del Món Femenina d’Esquí Alpí, que els aficio-
nats als esports d’hivern ja esperen amb candeletes.  !

Copes d’Europa, pas previ al Circ Blanc
La Copa d’Europa ja ha passat per La Molina en cinc
ocasions: quatre de dones i una d’homes. En total
s’han fet deu gegants i un eslàlom de la competició
continental. Entre d’altres, María José Rienda va ser
a la competició en la seva segona edici, imposant-se
en una de les curses i demostrant el que després es
va traduir en victòries en Copes del Món.


