
restar mèrits a Julia Mancuso, que ho va fer molt bé.

Altres noms que estaven en boca de tots, eren el de

Giorgio Rocca o el de Bode Miller. L’esquiador italià

potser va tenir massa pressió a sobre pel fet de córrer

a casa i probablement Bode va arribar massa descen-

trat com per donar el que d’ell s’espera. Si fa no fa, els

seus resultats no fan sinó confimar que aquesta tem-

porada ha estat un any per oblidar.

Els Jocs de Paerson i Raich
A l’altra cara de la moneda trobem altres corredors

d’esquí alpí, que en funció dels seus resultats mereixen

tenir la seva foto en els llocs capdavanters del quadre

d’honor. Pel que fa a la quantitat de medalles ens hem

de fixar en Martina Shild –plata en el descens i bronze

en l’eslàlom–, Janica Kostelic –or en la combinada i

plata en el supergegant; sort que no va córrer el

gegant– o la gran Dorfmeister, or en el descens i plata

en el supergegant. Però, crec que cal parar atenció, a

l’or del veterà Aamodt en el supergegant –per a molts

bons aficionats aquest ha estat el resultat dels Jocs–,

els dos ors de Beni Raich –en el gegant i l’eslàlom;

sens dubte és, com deia l’altre dia Alberto Tomba, un

dels millors, un dels esquiadors més fins i elegants–,

els tres metalls aconseguits per Anja Paerson –bronze

en el DH, plata en la combinada i or en l’eslàlom; la

corredora de Salomon ha demostrat un cop més la

seva classe i polivalència– i les dues medalles de

Hermann Maier. Herminator –plata en el supergegant

i bronze en el gegant– és mereix un monument a la

placa Catalunya. Aquest esquiador és un exemple de

treball, constància i amor per l’esport, en aquest cas

l’esquí alpí; i un mirall excel.lent pels nostres corre-

dors, que tant de bo en el futur puguin optar a les

medalles, sigui quina sigui la disciplina blanca. Per tre-

ball i dedicació no serà, i entre tots hem de recolzar

Jordi Font, Queralt Castellet, Vicenç Vilarrubla, Núria

Montané, Guillem Capdevila, Ferran Terra, Mireia

Clemente, Mieria Tomàs, Edgar Fenoy, Paul de la

Cuesta, i molts altres més esportistes que s’hi estan

deixant la pell per arribar el més amunt possible en el

que de veritat els apassiona: els esports d’hivern. Tene

quatre anys per endavant per millorar i donar el salt

qualitatiu que els falta. A veure si en aquest temps

aquest pas es dóna i a Vancouver es poden millorar els

resultats aconseguits a Torí. �

Amb més interés que mai hem seguit el desenllaç dels

Jocs Olímpics d’Hivern. Molts eren els centres d’aten-

ció de les nostres mirades. D’una banda els nostres

esportistes, fins a sis n’hi havia de catalans, de l’altra

les clares opcions a priori de medalla de Maria José

Rienda, sense oblidar-nos del plaer que resulta veure

com llisquen sobre els esquís els grans mestres, al

marge de gaudir amb tots els esports d’hivern. Més

enllà dels resultats, tots els aficionats dels esports

d’hivern hem de sentir-nos orgullosos dels nostres

corredors, ja que bona part d’ells s’estrenaven en unes

Olímpiades i es prenien la seva participació a Torí com

un aprenentatge pensant ja en els propers Jocs

Olímpics.

La màgia dels esports d’hivern
El millor d’una competició com els Jocs Olímpics és

veure la bona salut per la qual passen les moltes disci-

plines que formen els esports d’hivern i el seu atractiu.

Hi ha un munt d’esports, tots ells força entretinguts,

tot i que com és normal uns  ens procuren més passió

que altres. L’esquí alpí, esquí de fons, salts, surf de

neu, esquí artístic o patinatge són algunes de les espe-

cialitats que més espectadors han assegut davant de

la televisió, però no ens hem d’oblidar d’altres com el

cúrling, l’hoquei gel, el luge o el  biatló, per posar uns

exemples més. Cal destacar a la vegada el ressò

mediàtic que han tingut aquests jocs en la premsa

general. L’empremta de María José Rienda ha fet que

els nostres representants hagin omplert un espai als

diaris que fins ara era impensable.

140 milions d’espectadors van

seguir els Jocs per Eurosport

Precisament, aquests mitjans potser van crear un

excés de pressió en qui a priori era l'única esportista

espanyola candidata a una medalla. María José Rienda

va arribar en un estat de forma òptim a Torí, guanyant

les dues curses anteriors de la Copa del Món, però,

com deia la pel.lícula, “en mal dia vaig decidir deixar de

fumar”. Hi ha dies en que més val no llevar-se, i el de la

cursa de gegant era un d’aquest. El president de la

Reial Federació Espanyola (RFEDI), Eduardo Roldán,

dóna uns encertats arguments en una entrevista adjun-

ta. Cal pensar que sortir amb el dorsal 1 no és dolent,

sempre i quan la neu estigui compacte i dura; però ella,

al marge de no veure gaire per culpa de la poca visibi-

litat que hi havia, es va trobar deu centímetres de neu

pols que no feien sinó frenar la seva baixada. Ella i les

que venien immediatament al seu darrere, i la prova és

que el podi de la cursa va ser del tot atípic; sense voler

Benjamin Raich ha estat perfecte.�

Amb més interés que mai hem

seguit e l  desenl laç dels Jocs

Olímpics d’Hivern. Molts eren els

centres d’atenció de les nostres

mirades. D’una banda els nostres

esportistes, fins a sis n’hi havia de

catalans, de l’altra les clares opcions

a priori de medalla de Maria José

Rienda, sense oblidar-nos del plaer

que resulta veure com llisquen sobre

els esquís els grans mestres, al

marge de gaudir amb tots e ls

esports d’hivern. Més enllà dels

resultats, tots els aficionats dels

esports d’hivern hem de sentir-nos

orgullosos dels nostres corredors,

ja que bona part d’ells s’estrenaven

en unes Olímpiades i es prenien la

seva participació a Torí com un

aprenentatge pensant ja en els

propers Jocs Olímpics.

✒ Celes Piedrabuena 

Adéu Torí i esperant Vancouver

� Atomic, Briko, Eurosport i Rossignol

Entrevista: Eduardo Roldán,
president de la Reial Federació Espanyola
d’Esports d’Hivern,
“Les crítiques no m’afecten”

Davant les crítiques que estava rebent la Reial

Federació Espanyola (RFEDI) pels resultats obtinguts

pels esportistes espanyols a Torí vam creure oportú

posar-nos en contacte amb el president de la RFEDI.

Eduardo Roldán deixa clar que el que es va enviar a

Torí era el que hi havia, que al marge de la decepció

de Rienda, els resultats obtinguts eren els previsi-

bles, que els tècnics de la RFEDI estan treballant

amb vista a obtenir millors resultats en el futur, que

la FCEH està fent una bona feina i que hi ha periodis-

tes i mitjans de comunicació que parlen dels esports

d’hivern sense tenir gaire coneixement.

Primer de tot, quin balanç feu del paper dels nostres

esportistes als Jocs Olímpics?

Correspon al que va ser el meu plantejament. En el seu

moment em vaig mostrar satisfet i orgullós.

Representava el que hi ha dels esports d’hivern a

Espanya, amb expectatives d’obtenir resultats i amb

joves pel futur. Aquesta era la primera vegada que es

feia aquest tipus de plantejament en el si de la RFEDI. 

Però, tot i aquest plantejament hi ha qui no entén els

resultats obtinguts, què els podeu dir?

Crec en el treball que estem fent, i en el futur que ha

d’arribar. Els esportistes que vam dur als Jocs, és el

que teníem. Els anteriors gestors de la RFEDI no

havien fet cap treball, però d’aquest tema no m’agrada

parlar-ne, perquè d’aigua passada molí no en mou.. 

I no falten crítiques cap a la vostra persona. 

Mira, les crítiques no m’afecten. Hi ha gent que parla

sense entendre, que no té ni dea del que diu. Tant sols

sou uns pocs, els periodistes que sabeu de la dificultat

i idiosincràsia dels esports d’hivern. Hi ha periodistes

que s’aprofiten de la repercussió mediàtica que tenen, i

per sort o per desgràcia hi havia molta gent pendent

dels Jocs. Jo vull convèncer pel treball. Si treballem

arribaran els resultats. Estem treballant dur, com no

s’havia fet fins ara, honestament i amb convicció.

Heu pensat a dur a terme alguns canvis?

El que nosaltres sempre volem és millorar. Això no són

matemàtiques. Hem de consolidar l’estructura que

tenim, especialment en surf de neu i en esquí artístic.

Si s’ha de fer algun canvi es farà, i potser duem a

terme alguna modificació en esquí alpí.

Si hi haguessin més diners estreballaria millor, oi?

Això és claríssim. No és perquè jo ho digui, però el

plantejament que hi havia fins ara era dèbil. Nosaltres

hem dedicat tots els nostres esforços i recolzaments

als esportistes. A la RFEDI els directius no cobren i

destinem tots els diners als esportistes. 

El gruix dels esportistes a Torí eren catalans, què

ussembla la feina que està fent la FCEH?

Està fent un gran treball. Té un gran col.lectiu i

�El norueg Andre Aamodt va guanyar el tercer or en súper gegant, sumant un total de vuit medalles olímpiques, quatre d’elles d’or. �Janica Kostelic va renunciar al descens per assegurar-se la victòria en la

combinada: “quan estic malalta sempre rendeixo”. �La firma Carrera s’ha adjudicat 5 medalles d’or, 4 de plata i 8 de bronce, sents els ors per Anja Paerson (SL), Felix Gottwald (combinada nòrdica per equips

i combinada nòrdica 7,5 km sprint), i les dues en salt de trampolí de Thomas Morgenstern, salt trampolí individual HS 140 i per equips. �Völkl i Marker ens van enviar un correu en el que felicitaven els seus

esquiadors, especialment a Ted Ligety (USA), medalla d’or; Martina Schild (SUI), plata; Nicole Hosp (AUT), plata; Tanja Poutiainen (FIN), plata i Alexandra Meissnitzer (AUT), bronce. �“No podem deixar esca-

par les oportunitats que es van perdre amb els triomfs de Paquito i Blanca Fernández Ochoa”, Jaime Lissavetzky, secretari de l’Estat per l’Esport. �“Em sembla injust que et valorin per una única cursa. Per

això m’agraden tant les proves de la Copa del Món”, Maria José Rienda. �A Torí, Fischer ha assolit l’increïble xifra de 66 medalles: 26 d’or, 17 de plata i 23 de bronce, superant amb escreix la xifra de 56

medalles aconseguides a Salt Lake 2002. �En alguns diaris van publicar que Bode Miller passava més estona als bars de Sestriere i a jugant a la Play a la seva furgo que pensant en les curses. �La distri-

buidora Megasport por estar contenta, ja que a Torí va sumar un total d’11 ors, 8 plates i 7 bronces. Spyder (5 ors, 5 plates i 5 bronces), Briko (2 ors), Dynastar (1 or i 1 plata), Lange (1 or, 1 plata i 2

bronce) i Look (1 or i 1 plata). �Els 21 esportistes de 8 països diferents que defensaven els colors de Rossignol van aconseguir 19 medalles calçant esquís, fixacions i botes RS.  �Els colors d’Stöckli també

van lluir als Jocs, especialment en la persona d’Ambrosi Hoffmann ‘Amba’, que es va fer amb el bronce al súper gegant. �Giorgio Rocca no va poder satisfer als molts simpatitzants que tenia. Un cop més es
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�
Realment, Rienda no veia res al gegant.

�

Maier torna a casa amb dos medalles

�



va veure que els Jocs són els Jocs, i que de res serveix ser l’actual líder de la general d’eslàlom i haver guanyat cinc de les set proves disputades de la Copa del Món. �Els Jocs Olímpics van complir a Torí la

seva 20ª edició. Els inicis dels Jocs d’Hivern són ben curiosos. Al 1924 es van disputar els d’estiu a París, i simultàniament es va fer una Setmana de l’Esport a Chamonix, amb proves de gel i de neu. L’expe-

riència va funcionar tant que la cita va passar a considerar-se de forma oficial com la primera edició dels Jocs d’Hivern. �Sabies que Estats Units, Gran Bretanya i Suècia són els tres únics països que han

participat en tots els Jocs d’Hivern, i que Edward Eagan ha estat l’únic esportista que ha estat campió olímpic en els Jocs d’Estiu (boxa, pes lleuger, Amberes 1920) i d’hivern (Bobsleigh a 4, Lake Placid,

1932)? �“A la primera part l’he vist dins de la cursa, però a la segona meitat no ha aconseguit canviar de marxa. No ha trobat el ritme perfecte ni la línia ideal. No va poder interpretar correctament la

pista”, deia Mauro Pini, entrenador de Rienda, després de la primera màniga �“He donat el màxim, el que he pogut, tant en la primera com en la segona màniga. Em quedo amb la sensació que he fet les

coses bé, i que avui no ha estat el meu dia”, Rienda. �Núria Montané, freestyle, va haver d’entrenar-se amb els esquís que li va deixar l’equip italià, perquè els seus es van perdre en el viatge.�La joventut puja

amb força, tal com es va poder apreciar, per exemple, a la cursa de half pipe femenina. Hanna Teter va guanyar l’or amb 19 anys i Queralt Castellet va meravellar a tothom amb només 16 anyets. �Els espor-

tistes de Corea del Sud i del Nord van desfilar junts per primer cop en la cerimònia d’obertura dels Jocs Olímpics d’Hivern. �Etiopia i Madagascar van participar per primer cop en uns Jocs Olímpics d’Hivern.

Etiopia en esquí de fons, amb Robel Teklemariam, que va fer cinc curses, i Madagascar amb Mathieu Razanakoloma, eslàlom i gegant. �77 van ser els països que van ser a Salt Lake City, pels 82 de Torí.
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quan el col.lectiu de participants és tant gran costa

fer una bona selecció, ja que no per tenir molts prac-

ticants s’aconsegueix un bon nivell. La clau és la pro-

moció esportiva, i avui dia la base de l’esquí a

Espanya està a Catalunya.

Els nostres, vistos per Eduardo Roldán
Queralt Castellet. És una noia molt jove, de 16

anys, que ens va donar una gran alegria en veure el

seu potencial. Promet molt

Laia Aubert i Laura orgué. Sabíem que estaven molt

integrades dins del grup de la Copa del Món. Són

molt joves, eren de les més joves de la competició.

Pugen fort.

Vicenç Vilarrubla. Va fer la cursa de 15 +15 km

molt bona, però en la de 50 km no va tenir el rendi-

ment que d’ell s’esperava. Juan Jesús Gutiérrez va

estar líder i va acabar el 22. Ningú pot discutir que

els dos fondistes són de l’elit de l’esquí de fons. Als

50 km no va estar tant bé, quan el més normal és

que hagués estat dels 30 primers.

Andrea Casasnovas i Leyre Morlans. Era la primera

vegada que teniem un equip de velocitat. Fa uns

anys no hi havia ningú, fins que va arribar Carolina

Ruiz. Recordo que un director tècnic de l’equip aus-

tríac es va adreçar a mi destacant el fet de tenir

tres noies en aquest equip. Andrea va fer el que va

poder al supergegant. Va vèncer el factor psicolò-

gic. Leyre no va arribar a meta en el descens, ja

que la cursa va poder amb ella.

Carolina Ruiz del Castillo. És bona, però no acaba

de culminar. Té classe, però no acaba d’agafar la

línia òptima que d’ella s’espera.

María José Rienda. Tots pensàvem que ho podia fer

bé. Un tècnic estranger em va dir que la pressió

que va suportar podia destrossar qualsevol espor-

tista. Maria José és una de les millors esquiadores

i a Sestrières és va donar el pitjor dia que es podia

donar. El dorsal 1, nevava, no es veia res, van dis-

minuir la longitud de la cursa… En condicions nor-

mals haurien d’haver suspès la cursa i fins i tot

estava previst fer-ho. L’errada de disputar-la és

molt gran. El podi va ser del tot atípic. Es podia

salvar Mancuso, que havia fet bones curses.

Luis Alberto Hernando. Ho dóna tot. Nosaltres

creiem molt en el biatló. Tenim un equip de juvenils

i recolzem aquest esport. Si Luis Alberto no

hagués fallat en els tirs hagués estat amb els de

davant. Ha donat un bon nivell i confiem molt en ell.

Núria Montaner. És una esquiadora de qui es podia

esperar més. És una noia a qui encara li queda

temps, i esperem que doni més de si, esperem que

estigui brillant a Vancouver. Els seus resultats van

ser discrets perquè va tenir una caiguda.

Jordi Font. Va obtenir una excel.lent quarta posició,

ja que les seves estadístiques no donaven aquest

nivell, i estava mermat fisícament. Té molt mèrit el

que va fer.
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1. Cerimònia d'obertura dels Jocs. 2. Jordi Font en acció. 3. El podi eslàlom

femení: Nicole Hosp, plata; Anja Paerson, or i Marlies Schild, bronce. 

4. Bode Miller ensurt. No han estat els seus Jocs. 5.Deneriaz, or en el

descens, tocant la guitarra. 6. Sortida 50 km fons. 7. Maria José Rienda

al gegant. 8. Michaela Dorfmeister, or al súper gegant i al descens. 

9. Marit Bjorgen, plata als 10 km clàssic dames. 10. Giorgio Rocca, eslàlom

nocturn o la maledicció del número 1. 11. Lamentació Rienda. LLàstima.

12. Hermann Maier bronce al gegant felicita a Benjamin Raich, or. 

13. Deneriaz va guanyar a tots els favorits. 14. Espectacle al half pipe.



Quadre d'honor
Resum dels millors resultats, dia a dia
Per acostar-vos tots els resultats dels Jocs necessitaríem gai-
rebé la totalitat de les pàgines d’aquest número, per tant hem
fet una petita selecció, tot i que sempre que ho vulgueu podreu
entrar a www.torino2006.org i veure el que més us interessi.

Dissabte, 11 de febrer
Biatló, 20 km masculí. or: M. Greis, 54:23.0. plata:
Bjoerndalen, 54:39.0. bronze: H. Hanevold, 55:31.9… 81:
Luis Alberto Hernando, 1:06:54.4.
Estil lliure, final femenina. or: J. Heil, 26.50 punts. plata: K.
Traa, 25.65 punts. bronze: S. Laoura, 25.37 punts… 29:
Núria Montané, 11.76 punts.
Combinada nòrdica. Individual, 15 km. or: G. Hettich, 39:44.6.
plata: F. Gottwald, 39:54.4. bronze: P. Tande, 40:00.8.
Esquí de fons, 15 km persecució femenina (7.5 + 7.5). or:
Kristina Smigun, 42:48.7. plata: Katerina Neumannova,
42:50.6. bronze: E. Medvedeva-Abruzova, 43:03.2… 61:
Laia Aubert, 50:41.3. 63: Laura orgué, 51:16.5.
Esquí alpí, DH final masculina or: Antoine Deneriaz, 1:48.40. plata:
Michael Walchlofer, 1:49.52. bronze: Bruno Kernen, 1:49.82.
Esquí de fons, 30 km persecució masculina (15 + 15) or:
Eugeni Dementiev, 1:17.00.8. plata: Frode Estil, 1:17.01.4.
bronze: Pietro Piller Cottrer, 1:17.01.7… 23: Vicenç Vilarerubla,
1:19.39.8. 55: Diego Ruiz, 1:24.05.5
Surf de neu, migtub masculí. or: Shaun White, 46.8. plata:
Daniel Kass, 44 punts. bronze: Markku Koski, 41.5 punts…
28: Iker Fernández, 27 punts.
Patinatge de velocitat femení 3.000 m. or: I. Wust, 4:02.43.
plata: Groenewoldl, 4:03.48. bronze: Klassen, 4:04.37.
Salts d’esquí individual, primera ronda. or: D. Vassiliev, 135 punts.
plata: J. Ahonen, 134,5 punts. bronze: Morgentern, 134 punts.
Salts d’esquí individual, ronda final. or: L. Bystoel, 266,5
punts. plata: Hautamaeki, 265,5 punts. bronze:
Loejekelsoeyi, 264.5 punts.
Patinatge de velocitat pista curta 1.500 metres masculins. or:  H.
Ahnn, 2:25.341. plata: H. Lee, 2:26.600. bronze: J.Li, 2:26.005.

Dilluns, 13 de febrer
Surf de neu, migtub femení or: Hannah Teter, 46.4. plata:
Gretchen Bleiler, 43.4 punts. bronze: Kjersti Buaas, 42 punts…
26: Queralt Castellet, 18.3 punts. 30: Clara Villoslada, 11.4.
Biatló, 15 km femení. or: Svetlana Ishmouratova, 49:24.1.
plata: Olga Pyleva, 50:09.6. bronze: Martina Glagow, 50:34.9.
Patinatge artístic parelles programa lliure. or: Totmianina i Marinin.
plata: Zhang Dan i Zhang Hao. bronze: Shen Xue i Zhao Hongbo.

Dimarts, 14 de febrer
Biatló, 10 km masculí. or: Sven Fischer, 26:11.6. plata: Halvard
Hanevold, 26:19.8. bronze: Frode Andresen 26:31.3… 84:
Luis Alberto Hernando, 32:26.0.
Esquí de fons esprint femení. or: Suècia, 16:36.9. plata:
Canadà, 16:37.5. bronze. Finlàndia, 16:39.2.
Esquí de fons esprint masculí. or: Suècia, 17:02.9. plata:
Noruega, 17:03.5. bronze: Rússia, 17:05.2.

Dimecres, 15 de febrer
Esquí alpí DH final femenina or: M. Dorfmeister, 1:56.49.
plata: Martina Shild, 1:56.86. bronze: Anja Paerson,
1:57.13…30. Carol ina Ruiz, 2:01.09. 38. Andreas

Casasnovas, 2:01.09. Leyre Morlans es va sortir de la pista.
Esquí estil lliure. Masculí. Final bamps. or:  D. Begg-Smith,
26.77 punts. plata: M.Ronkainen, 26.62 punts. bronze: T.
Dawson, 26.30 punts.

Dijous, 16 de febrer
Esquí de fons 10 km femení. or: Kristina Smigun, 27:51.4. plata:
Marit Bjorgen, 28:12.7. bronze: Hilde G. Pedersen, 28:14.0…
63: Laura orgué, 33:18.6. 64. Laia Aubert, 33:29.4.
Surf de neu, cros masculí final or:  S. Wescott. plata: R. Zidek.
bronze: P.H. Delerue… 4. Jordi Font. 34. Ibon Idígoras.
Biatló 7,5 km femenina. or:  Florence Baverel, 22:31.4. plata:
Anna Carin Olofsson, 22:33.8. bronze: Lilia Efremova, 22:38.0.

Divendres, 17 de febrer
Esquí de fons 15 km masculí. or:  Andrus Veerpalu, 38:01.3.
plata: Lukas Bauer, 38:15.8. bronze: Tobias Angerer, 38:20.5…
47: Diego Ruiz, 41:37.9. 66. Vicenç Vilarrubla, 43:47.2.
Surf de neu cros femení final. or:  Tanja Friden. plata: Lindsey
Jacobellis. bronze: Dominique Maltais.
Skeleton masculí. or:  D. Gibson, 1:55.88. 2. J. Pain, 1:56.14.
3. bronze: G.Staehl, 1:56.80.

Dissabte, 18 de febrer
Esquí alpí supergegant masculí. or:  K.A. Aamodt, 1:30.65.
plata: Hermann Maier, +0.13. bronze: A. Hoffmann, +0.33.
Esquí alpí, combinada femenina. or:  Janica Kostelic, 1:29.40.
plata: Anja Paerson, 1:29.57. bronze: E. Brydon, 1:29.92…24.
Carolina Ruiz.
Esquí de fons, 15 km persecució femenins. or:  Kati Wilhelm,
36:43.6. plata: M. Glagow, +1:13.6. bronze: A. Akhatova, +1:21.4.
Biatló masculí, 12.5 km persecució. or:  V. Defrasne, 35:20.2.
plata: O.E. Bjoerndalen, +2.7. bronze: S. Fischer, +15.6.
Patinatge de velocitat masculí, 1.000 m. or:  SH.S. Ahn, 1:26.739.
plata: H. Suk Lee, 1:26.764. bronze: A. Ohno, 1:26.967.
Salts trampolí, ronda final individual or. T. Morgentern, 276.9 punts.
plata: A. Kofler, 276,8 punts. bronze: L.Bystoel, 250.7 punts.
Patinatge de velocitat femení, 1.500 m or:  E. Radanova, 2:29.314.
plata: JE.K. Choi, 2:24.069. bronze: M. Wang, 2:24.469.

Dilluns, 20 de febrer
Esquí alpí gegant masculí. or:  Benjamin Raich, 2:35.00.
plata: J. Chenal, +0.07. bronze: Hermann Maier, +0.16.
Esquí alpí supergegant femení. or:  M. Dorfmeister, 1:32.47.
plata: Janica Kostelic, 1:32.74. bronze: A. Meissnitzer, 1:33.03.
Esquí de fons masculí 4x10 relleus. or:  Itàlia. plata: Alemània.
bronze: Suècia.
Patinatge de velocitat femení 1.000 m. or:  M. Timmer, 1:16.05.
plata: C. Klassen, 1:16.09. bronze: A. Friesinger, 1:16.11.
Patinatge artístic ball sobre gel programa lliure. or:  T. Navka
i R. Kostomarov. plata: T. Belbin i B. Agosto. bronze. E.
Grushina i R. Goncharov.
Salts trampolí equips. or:  Àustria, 984 punts. plata:
Finlàndia: 976.6 punts. bronze. Noruega, 950.1 punts.
Hoquei gel final femenina. or:  Canadà. plata: Suècia. bronze:
Estats Units.

Dimarts, 21 de febrer
Biatló masculí relleus 4x7,5 km. or:  Alemanya, 1:21.51.
plata: Rúsia, +20.09. bronze: França, +43.06.
Combinada nòrdica esprint 7,5 km. or:  Felix Gottwald, 17:35.0.
plata: Magnus-H.Moan, +5.4. bronze: Georg Hettich, +9.6.
Patinatge de velocitat masculí, 1.500 m. or:  Enrico Fabris, 1:45.97.
plata: Shana Davis, +0.16. bronze: Chad Hedrick, +0.25.
Bobsleigh femení or. Alemanya 1, 2:52.27. plata: Estats Units
1, +0.53. bronze: Itàlia 1, +0.61.

Dimecres, 22 de febrer
Esquí alpí eslàlom femení. or:  Anja Paerson, 1:29.04. plata:

Nicole Hosp, +1.95. bronze: Marlies Schild, +5.05.
Esquí de fons esprint femení. or:  C. Crwaford. plata: B. Scott.
bronze: C. Kuenzel.
Surf de neu eslàlom gegant paral.lel masculí. or:  Philipp
Schoch. plata. Simon Schoch. bronze: Sigfried Grabner.
Patinatge de velocitat, femení  1.500 metres. or:  Cindy
Klassen, 1:55.27. plata. Kristina Groves, +1.47. bronze: Ireen
Wust, +1.63.
Estil lliure salts  final femenina. or:  E. Leu. plata: N.Li. bronze:
A. Camplin.
Patinatge de velocitat pista curta femení relleus, 3.000 m. or:
Corea, 4:17.040. plata: Canadà: 4:17.336. bronze: Itàlia:
4:20.030.

Dijous, 23de febrer
Biatló relleus 4x6 km femení. or:  Rússia, 1:16.12.5 plata:
Alemanya, 1:17:03.2. bronze: França, 1:18:38.7.
Surf de neu  eslàlom gegant femení. or. D. Mueli. plata: A.
Kober. bronze: Fletcher.
Cúrling final femenina. or:  Suècia. plata: Suïssa. bronze: Canadà.
Estil lliure masculí final de salts or. X. Han, 250.77 punts. plata:
D. Dashinski, 248.68 punts. bronze: V. Lebedev, 246.7 punts.

Divendres, 24 de febrer
Esquí de fons 30 km femení estil lliure. or:  K. Neumannova, 1:22.25.
plata: J. Tchepalova, 1:22.26. bronze: Kowalczyk, 1:22.27.
Esquí alpí eslàlom gegant femení. or:  Julia Mancuso, 2:09.19.
plata: T. Poutiainen, +0.67. bronze: A. Ottosson, +1.14…13.
María José Rienda, + 2.94. 20. Carolina Ruiz, +4.35.
Patinatge de velocitat masculí, 1.000 m. or:  B. De Jong, 13:01.57.
plata: C.Hedrick, 12:05.40. bronze: Verheijen, 13:08.80.
Cúrling final masculina. or, Canadà. plata, Finlàndia.

Dissabte, 25 de febrer
Biatló 15 km masculí. or:  Michael Greis, 47:20.0. plata:
Tomasz Sikora, +6.3. bronze: Bjoerdalen, +12.03.
Biatló 12.5 km femení. or:  Anna Carin Olofsson. plata: Kati
Wilhem. bronze: Uschi Disl.
Patinatge de velocitat 5.000 m femenins. or:  C. Hughes, 6:59.07.
plata: C. Pechstein, 7:00.08. bronze: C.Klassen, +7:00.57.
Esquí alpí eslàlom masculí. or:  Benjamin Raich, 1:43.14.
plata: R. Herbst, +0.83. bronze: Schoenfelder, +1.01.
Bobsleigh 4 homes. or:  Alemanya, 3:40.42. plata: Rúsia,
3:40.55. bronze: Suïssa, 3:40.83.
Patinatge de velocitat pista curta 500 m final masculina. or:
A. Ohno, 0:41.935. plata: F. Tremblay, 0:42.002. bronze: H.
Ahn, 0:42.089.
Patinatge de velocitat pista 1.000 m final femenina. or:  S. Jin,
1:32.859. plata: M. Wang, 1:33.079. bronze: Y. Yang, 1:33.937.

Diumenge, 26 de febrer
Esquí de fons 50 km estil lliure masculí. or:  G. Di Centa,
2:06.11.8. plata: E. Demetiev, 2:06.12.6. bronze: M.
Botwinov, 2:06.10.7…22. Juan Jesús Gutiérrez. 23. Diego
Ruiz. 42. Vicenç Vilarrubla.
Hoquei gel final masculina. or:  Suècia. plata: Finlàndia. bronze:
Txèquia.

�Aquests han estat els últims Jocs pel fondista Juan José Gutiérrez. JJ disputava a Torí els seus cinquès Jocs. �Salomon ha guanyat sis medalles en els Jocs Olímpics de Torí: Anja Paerson or en eslàlom i

bronce en el descens i combinada, Ivica Kostelic plata en la combinada; Janica Kostelic or en la combinada i plata en el súper gegant. �L’any del seu comiat, la veterana Michaela Dorfmeister va sumar dues

noves modealles: or al descens i al súper gegant. Dorfmeister, de 32 anys, va guanyar la Copa del Món al 2002 i té dos títols mundials. �La cursa de Leire Morlans en el descens tant sols va durar 26

segons. “No veia molt, he pres una corba massa recte i m’he sortit”. �“Ara em dedicaré a preparar els propers Jocs. A Vancouver sortiré a mossegar”. � Janica Kostelic és l’esquiadora amb més medalles

olímpiques. Té sis, per les cinc de la suïssa Vreni Scheider i de l’alemanya Katja Seizinger.�“No estem tant lluny de la resta, tant sols ens ho hem creure i tenir més experiència”, Andrea Casasnovas.

������L’altaveu dels Jocs�����������������������������������������������������������������������������������


