
Imatge

A la conquesta del Puig Falcó, de 2.751 metres, per
després desafiar-lo i descendir amb els esquís o la
planxa, buscant la línia més maca i la més arriscada.
20 r iders van protagonitzar la pr imera
Freeridexperience de Boí Taüll, en una mostra que al
nostre Pirineu també tenim bons freeriders i bons
cims per conquerir.
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Volada espectacular
d’Adrià  Millàn

L’energia dels campions

Als freeriders, esquiadors i surfistes, que es van des-

plaçar fins a Boí per participar en la primera edició de

la Freeridexperiencie els agrada tant la bona planxa

com a qualsevol de nosaltres, però la degustació dels

aliments la van deixar per després de la competició, tot

i que per fer front al repte que se’ls plantejava necessi-

taven de l’energia d’un complet esmorzar. Aquest des-

dejuni va ser un dels punts calents del brífing del matí

del dia 16 de gener. David Rey, director comercial de

l’estació lleidatana, va donar la benvinguda als 20

riders, per tot seguit donar a conèixer les característi-

ques de la competició, la cara del descens, el sistema

d’avaluació, el risc d’allaus i acabar amb el sorteig dels

dorsals.

Però, abans de començar la competició, s’havia de fer

la darrera tasca prèvia, la revisió dels ARVA –aparell de

recerca de víctimes dels allaus– i el seu correcte fun-

cionament. Amb aquest tema no es pot jugar, i menys

encara després de les allaus que els dies previs a la

competició s’havien produït als Pirineus. La revisió de

l’ARVA, per tant, era bàsica, així com dur un arnés, ja

que en cas d’accident s’agilitza enormement l’evacua-

ció en helicòpter.

Celes Piedrabuena

Marc Sixto/www.evisual.es

Freeride
Experience



Dani Fornell buscant
la millor línia
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L’Adrià Millàn fent un bon ús
dels esquís de telemarc



Imatge

Soledad Díaz, què valenta!

A l’esquerra, Dani Fornell, primer
classificat en esquí, sempre espectacular!

A la dreta, Àlex Martínez, que es va
endur la victòria en snowboard

56



57

Caiguda espectacular de Soledad 
Díaz, en quatre temps...

Dalt del cim

Un cop dalt del cim del Puig Falcó, també conegut com

a Cap des Raspes Roies, de 2.751 metres, arriba l’hora

de la veritat. Al davant, en la línia que es dibuixa a

l’horitzó, la Maladeta i el Besiberri i als peus dels riders

una immensa pala i un primer desnivell molt ample

d’uns 250 metres. El vessant nord-est del sostre de Boí

és perfecte per fer un forapista fluid en els primers

metres de descens, per després continuar per una dia-

gonal molt més extrema, que condueix als competidors

cap una pala de molta diversitat de salts en pedres. Les

sortides són un xic complicades, gens fàcils, però totes

tenen una bona recepció. Per sort, la neu estava en per-

fectes condicions, gràcies a la nevada de 30 centíme-

tres que va caure el dia anterior i que va deixar el

terreny de joc en perfectes condicions.

La competició va estar molt disputada, ja que tots els

riders se la van jugar força, buscant les línies que els

donessin la millor puntuació. Riders nacionals, com

Dani Fornell –un esquiador amb una gran promoció i

internacional– ,s’ha les van veure amb esquiadors

estrangers, com William Cochet i Calude Alan

Reichenbach, que es van desplaçar directament des de

Suïssa. Es va establir una classificació d’esquí, una d

surf, una de telemarc i una per a les noies.

Després de la competi, tots els riders i els organitza-

dors es van reunir al Pla de l’Ermita. Cada rider, cada

esquiador i cada surfista, repassava amb la resta de

companys la línia que havia seguit, tot revivint els

moments màgics que havien protagonitzat.

www.freeridexperience.com, www.boitaullresort.com

El briefing, sempre obligatori

Classificacions

Esquí. 1.Dani Fornell. 2.Sasha Geist. 3.Joan Sabater.

Snowboard. 1.Àlex Martínez. 2.Alfonso García. 3.Mikel

Alberdi

Telemarc. 1.Adrià Millán

Esquí dones. 1.Diana Rivera

Premi Elan. Soledad Díaz

A dalt: Dani Fornell

A sota: Soledad Díaz

A dalt: Adrià Millàn.

A sota: Diana Martínez


