
Els dies 13 i 14 de desembre l’estadi Supermolina de
l’estació gironina acull per primer cop dues proves de
la Copa del Món d’Esquí Alpí femení. El dissabte 13
tindrà lloc el gegant i el diumenge 14, l’eslàlom. Si
t’agrada l’esquí no t’hauries de perdre l’oportunitat
de veure en directe les millors esquiadores del món.
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Veure la cursa en directe
Poques sensacions són comparables a veure una prova
de la Copa del Món en directe. Perquè no et perdis cap
detall i sentis com la sola dels esquís de les millors
esquiadores llisquen a pocs metres de la teva cara,
pren nota.
Pels que vulguin veure la cursa amb els esquís posats,
una gran idea, sense cap mena de dubte, els millors
punts són la zona de sortida, la corba entre les pistes
Comella i l’Estadi, el final de la pista Estadi i, evident-
ment, la zona de meta. Si hi vas esquiant pots aparcar
a l’aparcament Telecabina i pujar amb el telecadira Cap
de Comella. Una altra opció és aparcar a l’aparcament
Roc Blanc (P5) i accedir amb el telecadira Roc Blanc,
o aparcar a l’aparcament Alabaus (P6) i accedir a la
competició pel telecadira Alabaus. Si prefereixes que-
dar-te a la zona de meta, per accedir a la zona baixa de
l’estadi Supermolina es recomana utilitzar l’aparca-
ment Telecabina (P1). Es pot accedir a peu fins a la
pista des d’aquests aparcament per la carretera
d’accés a Font Canaleta (P29, fins arribar al village de
la meta. Cal recordar que l’aparcament Font Canaleta
(P3) estarà tancat durant els dies de la competició.

Guia oficial de la Copa del Món  La Molina 13-14 desembre ’08

Aparcaments
A La Molina hi ha més de 2.120 places d’aparcament
senyalitzat a peu de pistes, distribuïdes en sis apar-
caments, els quals es troben en cada un dels acces-
sos de l’estació.

Aparcaments recomanats
P1 Pàrking Telecabina. Recomanat per accedir a peu
a la zona de meta de la Copa del Món. Es troba a la
zona central de l’estació, al costat de l’aparcament de
Muntanya Sagrada, amb capacitat per a 735 vehicles
i 18 places d’autocars. A la zona hi trobareu tots els
serveis i els remuntadors de Cap de Comella, Font
Canaleta, Trampolí, cinta transportadora El Bosquet i
el telecabina Alp 2500.

P5 Pàrking Roc Blanc. Recomanat per accedir
esquiant a la Copa del Món ’08. Accés situat entre les
zones oriental i central, amb capacitat per a 299
vehicles, on hi ha un telecadira que dóna accés a Roc
Blanc, Costa Rasa i zona intermèdia de l’estació.

P6 Pàrking Alabaus. Recomanat per accedir esquiant
a la Copa del Món ’08. Situat a la zona més oriental
de l’estació. Amb capacitat per a 221 vehicles i 4
autocars. Es poden utilitzar dos telesquís que donen
accés a les pistes Alabaus i a la zona alta de Torrent
Negre.

La pista
Tant l’eslàlom com el gegant es disputen a l’estadi
Supermolina. Es tracta d’un descens de reconegut
prestigi i dificultat, especialment en el mur de l’estadi,
on el pendent arriba fins al 53%.
El gegant té un desnivell de 350 metres. La sortida es
troba als 2.050 metres d’alçada, i l’arribada als 1.725
metres. La longitud és de 1.005 metres i el percen-
tatge de desnivell és del 34,40%. L’eslàlom compta
amb 214 metres de desnivell i una longitud de 612
metres.

Les disciplines
Gegant: la distància entre portes és més reduïda que
en les disciplines de velocitat (descens i supergegant),
i més gran que en l’eslàlom. El traçat precisa de girs
més tancats que en les proves de velocitat, i demana
una gran qualitat tècnica per part de l’esquiador, que
efectua dues baixades per recorreguts de diferents
traçats en la mateixa àrea i durant el mateix dia. El
guanyador és qui en la suma de les dues mànegues
acumula menys temps.

Eslàlom: es desenvolupa en el recorregut més curt de
totes les disciplines, el qual està marcat amb portes
de pals simples. Els girs són molt tancats i requerei-
xen una especial habilitat en el seu encadenament.
Com en el gegant, cada participant fa dues baixades
diferents, traçades sobre la mateixa pista, que tenen
lloc el mateix dia. El guanyador és qui en la suma de les
dues mànegues acumula menys temps.

Allotjaments
Res com l’àmplia oferta de llits de La Molina per a gau-
dir de les proves de la Copa del Món amb tranquil·litat.
Per a més informació, es pot contactar amb 
reserves@lamolina.cat i 972 892 031. Entre totes les
reserves se sortejarà un forfet per a la propera tem-
porada 2009-2010.

Arribar-hi és fàcil
Per carretera
Des de Barcelona, pel túnel del Cadí, per la C-58 i 
C-16: 150 km. 
Des de Barcelona, per Vic i per la Collada de Toses,
per la C-17: 160 km.
Des de Saragossa-Lleida, per la carretera C-14 a La
Seu d’Urgell i per la N-260 a Puigcerdà.

Amb tren
Existeix un bitllet combinat esquí-tren. 
www.renfe.es i 902 240 202.

Amb autobús des de Barcelona
Amb autobús des de Barcelona per mitjà de Sagalés
902 130 014 i www.sagales.com

Autobús La Molina
Servei regular diari d’enllaç entre La Molina Vila
(Estació Renfe) fins a Pista Llarga i Alabaus. Funciona
d’acord amb l’obertura i tancament de l’estació. El
recorregut és de 10,2 km.

Horaris de referència:
La Molina Vila (Estació Renfe) – La Molina Estació
d’Esquí (Pista Llarga)
De 08:30 a 10:15 hores, cada 20-30 minuts.
De 10:15 a 16:00 hores, cada hora.
De 16:00 a 18:30 hores, cada 20-30 minuts.

La Molina Estació d’Esquí (Pista Llarga) - La Molina Vila
(Estació Renfe)
De 08:40 a 10:00 hores, cada 20-30 minuts.
De 10:00 a 15:45 hores, cada hora.
De 15:45 i fins que s’acabi el servei diari. En cap cas
serà inferior a les 18:30 hores, que serà l’última sor-
tida de La Molina Estació d’Esquí. La freqüència en
aquesta franja horària serà de cada 20-30 minuts.
Preu: 2 euros per trajecte.

Què fer amb els nens
Si es vol gaudir de l’emoció de la Copa del Món amb la
tranquil·litat de saber que els nens estan en bones
mans i sense haver d’estar amb quatre ulls controlant
les curses i els nanos, res com beneficiar-te del servei
de la ludoteca i el parc de neu. L’àrea infantil de La
Molina es troba a Pista Llarga. La ludoteca està dedi-
cada als més petits, nens i nenes a partir dels sis
mesos, i està pensada expressament perquè els pares
puguin esquiar còmodament i anar a veure les proves
de la Copa del Món, mentre els seus fills realitzen acti-
vitats lúdiques i educatives amb monitors especialit-
zats. El parc de neu està pensat per als nens major de
quatre anys. Disposa d’una cinta transportadora i de
monitors experimentats.

Preus: 1 dia de ludoteca, 55 euros; parc infantil,
2 hores classe col·lectiva, 28,50 euros.
Més informació: 972 892 031, 972 892 157,
info@escolalamolina.com



ESPORTS D’HIVERN et convida al forfet de

La Molina els dies 13 i 14 de desembre

i a veure a les millors esquiadores.

María José Rienda

Data de naixement: 12/06/1975.
Club: Ski Club Monachil, Granada.
Web: www.mariajoserienda.com 
Trajectòria esportiva: 8 participa-
cions als Jocs Olímpics, 158 par-
ticipacions a la Copa del Món, 11
podis a la Copa del Món, 6 victò-
ries a la Copa del Món i 36 parti-

cipacions a les proves de la Copa d’Europa, amb set podis
i dues victòries.
Primera competició FIS: 1985, el 2 de febrer de 1994, va
ser a Sierra Nevada, i va ser, atenció, un descens.
Primera participació a la Copa del Món: 1995, va ser el 25
d’octubre a Sölden, Àustria. Va ser en gegant i va ser la
20a.
Primera punts a la Copa del Món: 1995, a Haus im
Ennstal, va ser en gegant i va ser la 20a.
Primer podi a la Copa del Món: 2003, va ser el 25 d’octu-
bre a Sölden, Àustria. Va ser en gegant i va ser la 3a.
Comentari: és la millor esquiadora espanyola de tots els
temps. Recuperada de la lesió al genoll, si María José
Rienda es troba bé i plena de confiança és una gran aspi-
rant al podi i, per què no, a la victòria final. Cal recordar
que ha corregut 158 proves de la Copa del Món, en les
quals ha fet 11 podis i sis victòries, i que ja ha competit
diverses vegades a La Molina.
Equipament: esquís, fixacions i botes Rossignol.

Mireia Clemente

Data de naixement: 31/07/1987.
Club: GNA.
Primera participació a la Copa del
Món: 2007, va ser el 25 de febrer
a Sierra Nevada, en eslàlom.
Participacions a la Copa d’Europa:
28.

Comentari: la passada temporada no va ser per tirar coets,
però Mireia Clemente té suficient qualitat a les cames com
per a fer-ho bé a La Molina, pista que es coneix a la per-
fecció. Té una bona experiència a nivell internacional, i la
passada temporada va obtenir com a millor resultat un ter-
cer lloc a la cursa júnior de Sestriere, eslàlom, i la victòria
en gegant el mateix cap de setmana. 
Equipament: esquís, fixacions i botes Atomic.

Leyre Morlans

Data de naixement: 07/03/1987.
Club: Formigal Esquí Club.
Trajectòria esportiva: 2 participa-
cions als Jocs Olímpics, 12 parti-
cipacions a la Copa del Món i 36
participacions a les proves de la
Copa d’Europa.
Primera participació a la Copa del

Món: 2006, va ser el 27 de gener a Cortina d’Ampezzo, en
supergegant.
Participacions a la Copa d’Europa: 36.
Participacions a la Copa del Món: 12.
Participacions als Jocs Olímpics: 2.
Comentari: segueix la traça de Carolina Ruiz del Castillo, i
darrerament s’ha dedicat més a les curses de velocitat,
descens i supergegant.
Equipament: esquís, botes i fixacions Salomon.

Tanja Poutiainen

Data de naixement: 06/04/1980.
Web: www.tanjapoutiainen.com
Trajectòria esportiva: 6 participa-
cions als Jocs Olímpics, 1 medalla
als Jocs Olímpics, 165 participa-
cions a la Copa del Món, 27 podis
a la Copa del Món, 7 victòries a la
Copa del Món i 37 participacions a

les proves de la Copa d’Europa, amb 12 podis i 5 victòries.
Primera participació a la Copa del Món: 1997, va ser el 16
de març a Vail, Estats Units. Va ser en eslàlom.
Primers punts a la Copa del Món: 1997, a Val d’Isère, en
gegant. Va ser la 18a.
Primer podi a la Copa del Món: 2001, va ser el 9 de desem-
bre a Sestriere, Itàlia. Va ser en eslàlom i va ser la 2a.
Comentari: tremendament regular, Tanja Poutiainen lluita
per tornar a repetir la gran temporada que va fer el 2005,
quan es va proclamar campiona de la Copa del Món en eslà-
lom i gegant. Són les dues disciplines que millor domina, i
la temporada passada va acabar quarta en les dues. Per
tant, pot trepitjar podi sense problemes.
Equipament: esquís Völkl, fixacions Marker i botes Tècnica.

Veronika Zuzulova

Data de naixement: 15/07/1984.
Web: www.zuzulova.com
Trajectòria esportiva: 4 participa-
cions als Jocs Olímpics, 89 parti-
cipacions a la Copa del Món, 8
podis a la Copa del Món i 56 par-
ticipacions a les proves de la
Copa d’Europa, amb 15 podis i

set victòries.
Primera participació a la Copa del Món: 2000, va ser el 28
d’octubre a Sölden, Àustria. Va ser en gegant.
Primer podi a la Copa del Món: 2004, va ser el 8 de febrer
a Zwiesel, Alemanya. Va ser en eslàlom i va ser la 3a.
Comentari: si segueix la progressió que va iniciar fa dues
temporades, estem davant una ferma candidata al títol en
eslàlom. El 2007 va finalitzar com la cinquena millor
esquiadora en aquesta disciplina, i la passada temporada
va ser la tercera. No corre totes les curses de gegant i
això pot fer que es concentri millor en l’eslàlom, tot i que
encara busca la seva primera victòria a la Copa del Món.
Serà a La Molina?
Equipament: esquís, botes i fixacions Salomon.

Denise Karbon

Data de naixement: 16/08/1980.
Web: www.denisekarbon.it
Trajectòria esportiva: 3 participa-
cions als Jocs Olímpics, 100 par-
ticipacions a la Copa del Món, 13
podis a la Copa del Món, 6 victò-
ries a la Copa del Món i 56 parti-
cipacions a les proves de la Copa

d’Europa, amb cinc podis.
Primera participació a la Copa del Món: 1998, va ser el 6
de gener a Bormio, Itàlia. Va ser en gegant.
Primer podi a la Copa del Món: 2002 va ser el 28 de
desembre a Semmering, Àustria. Va ser en gegant i va
ser la 3a.
Comentari: la principal candidata a la victòria. L’italiana
Denise Karbon és la reina del gegant. La temporada pas-
sada va guanyar cinc curses de la Copa del Món i això li va
valer proclamar-se campiona de la Copa del Món. També
disputa algun eslàlom, però la campiona del món júnior en
gegant el 1999 es troba com un peix a l’aigua en el
gegant.
Equipament: esquís, botes i fixacions Fischer.

Elisabeth Goergl

Data de naixement: 20/02/1981.
Web: www.lizz.at
Trajectòria esportiva: 1 participa-
ció als Jocs Olímpics, 164 partici-
pacions a la Copa del Món, 17
podis a la Copa del Món, 2 victò-
ries a la Copa del Món i 87 partici-
pacions a les proves de la Copa

d’Europa, amb 19 podis i nou victòries.
Primera participació a la Copa del Món: 2000, va ser el 10
de març a Sestriere, Itàlia. Va ser en eslàlom.
Primer podi a la Copa del Món: 2003, va ser el 5 de gener
a Bormio, Itàlia. Va ser en eslàlom i va ser la 2a.
Comentari: la seva regularitat li va permetre acabar la tem-
porada passada com la segona millor esquiadora en gegant.
El passat mes de març va guanyar el gegant de Bormio. Per
què no podria sortir per la porta gran a La Molina? La seva
participació baixa molt en eslàlom, va ser la 42a la passa-
da campanya, tot i que el 2004 va ser la cinquena millor
esquiadora.
Equipament: esquís, botes i fixacions Head.

Julia Mancuso

Data de naixement: 09/03/1984.
Web: www.juliamancuso.com 
Trajectòria esportiva: 5 participa-
cions als Jocs Olímpics, 1 meda-
lla d’or, 209 participacions a la
Copa del Món, 19 podis a la Copa
del Món, 4 victòries a la Copa del
Món i 18 participacions a les pro-

ves de la Copa d’Europa, amb un podi.
Primera participació a la Copa del Món: 1999, va ser el 20
de novembre a Copper Mountain, Estats Units. Va ser en
eslàlom.
Primer podi a la Copa del Món: 2006, va ser el 27 de
gener a Cortina d’Ampezzo, Itàlia. Va ser en supergegant i
va ser la 2a.
Comentari: tot i que la temporada passada no va estar del
tot fina, Julia Mancuso, una de les esquiadores més
mediàtiques, mirarà de tornar a ser la que era. Va debu-
tar a la Copa del Món en eslàlom, però ho fa molt millor al
gegant, on la temporada passada va finalitzar com la cin-
quena millor esquiadora.
Equipament: esquís i fixacions Rossignol, botes Lange.

La promoció és per als mil primers inscrits i per participar has de:

- Enviar un correu electrònic a hivern@mpd.es amb el teu nom complet i els
cognoms, indicant el dia que recolliràs el forfet. A l'assumpte del correu ha de
constar 'promoció La Molina'.

- Retalla la butlleta i presenta-la degudament omplerta a la carpa La Molina del
village de l'esdeveniment, situada a la zona de meta. Aquí es comprovarà la
inscripció mitjançant el correu electrònic i es canviarà el cupó per un forfet
vàlid per aquell dia.

- Recorda que el cupó ha d’estar degudament complimentat, amb la informa-
ció a tots els camps per tal de bescanviar-la per un forfet de dia.

Nom i cognoms :

Edat :

Telèfon :

Adreça electrònica:

Important: només s'acceptaran vals 
originals i no fotocòpies i impressions

Manuela Moelgg

Data de naixement: 28/08/1983.
Web: www.moelgg.com
Trajectòria esportiva: 2 participa-
cions als Jocs Olímpics, 124 par-
ticipacions a la Copa del Món, 4
podis a la Copa del Món i 56 par-
ticipacions a les proves de la
Copa d’Europa, amb un podi i una

victòria.
Primera participació a la Copa del Món: 2000, va ser el 20
de març a Sestriere, Itàlia. Va ser en eslàlom.
Primer podi a la Copa del Món: 2004, va ser el 28 de
novembre a Aspen, Estats Units. Va ser en eslàlom i va
ser la 2a.
Comentari: és una esquiadora força regular a qui se li
resisteix la seva primera victòria a la Copa del Món.
Domina bàsicament el gegant. Manté una línia ascendent,
passant de ser la millor vuitena esquiadora el 2007 a ser
la tercera la passada temporada. Tard o d’hora ha d’arri-
bar el seu primer triomf, i per la seva experiència suma
124 participacions a la Copa del Món. Per què no a La
Molina?
Equipament: esquís i fixacions Rossignol, botes Lange.

Les nostres

María José Rienda, Carolina Ruiz (ambdues compo-
nents de l’Equip Nacional Dames de la RFEDI) i
Andrea Jardí, Mireia Clemente i Leyre Morlans (inte-
grants de la Selecció B femenina de la RFEDI) són les
nostres esquiadores a seguir. Les seves principals
rivals –Nicole Hosp, Elisabeth Goergl o Denise
Karbon– no els posaran les coses fàcils.

Les principals favorites

Andrea Jardí

Data de naixement: 13/03/1990.
Club: CAEI.
Primera participació a la Copa del
Món: 2007, va ser el 27 d’octubre
a Sölden, Àustria. Va ser en super-
gegant.

Comentari: torna amb més ganes que mai després de gai-
rebé perdre’s tota la temporada passada per culpa d’una
lesió. Té poca experiència en la Copa del Món, però a La
Molina –on ja es va proclamar campiona júnior d’Espanya en
eslàlom i subcampiona en gegant el 2007– es deixarà els
cantells en busca dels millors temps. És una gran especia-
lista en gegant i eslàlom, i, per tant, a La Molina pot lluir-
se.
Equipament: esquís i fixacions Dynastar, botes Lange.

Carolina Ruiz

Data de naixement: 14/10/1981.
Club: Ski Club Monachil, Granada.
Web: www.carolinaruiz.com
Primera participació a la Copa del
Món: 1998, va ser el 24 d’octu-
bre a Sölden, Àustria. Va ser en
gegant.

Trajectòria esportiva: 7 participacions als Jocs Olímpics,
139 participacions a la Copa del Món, 1 podi a la Copa del
Món i 73 participacions a les proves de la Copa d’Europa,
amb tres podis i dues victòries.
Primera participació a la Copa del Món: 1998, el 24
d’octubre a Sölden, Àustria, en gegant.
Primer podi a la Copa del Món: 2000, l’11 de març, a
Sestriere, Itàlia, va ser segona al supergegant.
Comentari: tot i que darrerament s’ha especialitzat en les
proves de velocitat, descens i supergegant, de ben segur
que Carolina no deixa passar l’oportunitat de lluir-se
davant dels seus. Ja ha corregut en aquesta pista en algu-
nes ocasions i en guarda un bon record. Ha pres part en
139 curses de la Copa del Món, amb un podi.
Equipament: esquís, botes i fixacions Salomon.

Nicole Hosp

Data de naixement: 06/11/1983.
Web: www.nicolehosp.at
Trajectòria esportiva: 3 participa-
cions als Jocs Olímpics, 1 meda-
lla als Jocs Olímpics, 144
participacions a la Copa del Món,
43 podis a la Copa del Món, 11
victòries a la Copa del Món i 42

participacions a les proves de la Copa d’Europa, amb sis
podis i dues victòries.
Primera participació a la Copa del Món: 2001, va ser el 18
de febrer a Garmisch-Partenkirchen, Alemanya. Va ser en
eslàlom.
Primer podi a la Copa del Món: 2002, va ser el 26 d’octu-
bre a Sölden, Àustria. Va ser en gegant i va fer la 1a.
Comentari: els números no enganyen. Estem davant una
clara guanyadora a la victòria final. Va ser la segona
esquiadora més completa la temporada passada. Fa dos
anys seguits que és la subcampiona en eslàlom i, malgrat
que el 2007/2008 va finalitzar setena en el rànquing del
gegant, el 2006/2007 va ser la campiona. És per tant
una candidata al triomf en les dues disciplines.
Equipament: esquís Völkl, fixacions Marker i botes Tècnica.

!


