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La Molina, seu de la Copa del Món IPC 2017 

Para-Snowboard 

 

 La cita esportiva tindrà lloc del 13 al 18 de febrer i acollirà snowboarders 

d’arreu del món amb discapacitat física a les extremitats superiors i 

inferiors. 
 

 En total hi participaran esportistes de 10 països diferents: Argentina, 

Austràlia, Àustria, França, Espanya, Estats Units, Holanda, Itàlia, Regne 

Unit i Xina. 
 

La Molina serà escenari de la Copa del Món IPC 2017 Para-Snowboard. Els corredors 

arribaran a l’estació de la Cerdanya diumenge 12 de febrer i competiran del 13 al 18, en 

funció de la modalitat en què participin.  

 

De nou, La Molina es convertirà en seu d’una prova internacional d’alt nivell. En 2011 

va acollir els Mundials FIS de snowboard, que van anar seguits dels Mundials IPC 2013 

d’esquí alpí, per a persones amb discapacitat física, i dels Mundials IPC 2015 de 

snowboard. La disciplina del para-snowboard va debutar als Jocs Paralímpics d'Hivern 

de Sochi 2014, amb la modalitat de snowboard cross. 

 

Dues modalitats: Snowboard Cross i Banked Eslàlom 

 
La Copa del Món IPC de snowboard de La Molina 2017 comptarà amb les mateixes 

modalitats de para-snowboard que l’any 2015. En aquest sentit, els esportistes 

competiran en la ja coneguda modalitat del para-snowboard cross i en el Banked 

Eslàlom, modalitat relativament nova per a competicions IPC. 

 

L’Snowboard Cross 

 

L’Snowboard Cross és una modalitat que té lloc en un circuit dissenyat amb salts, 

dubbies i mòduls i amb corbes estretes i entrellaçades que posen a prova el corredor en 

diversos trams de la pista. Per aquest motiu, els snowboarders han de dominar-la per 

superar tots els obstacles que es van presentant al llarg del recorregut. Amb tot, han de 

saber com són els salts, però també han de treballar molt bé cadascuna de les baixades 

d'una forma tàctica. 
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La mecànica de la prova és la següent: primer es realitza una classificació inicial. Tot 

seguit, els corredors més ràpids han de competir en un format head-to-head per 

aconseguir arribar al podi i endur-se les medalles. 

 

El Banked Eslàlom 

 

L’any 2015, La Molina va acollir per primer cop la disciplina de Banked Eslàlom en uns 

Mundials i enguany repeteix l’experiència.  

 

Es tracta d’una modalitat que va néixer als Estats Units. Consisteix a baixar en eslàlom 

a través d’una pista en forma de “U” al llarg d’un traçat d’entre 500 i 900 metres de 

terreny irregular ple de dubbies naturalment presents a la pista. 

 

Dades tècniques: 

 

 Distància de la cursa: 500-900 metres 

 Desnivell: entre 130m i 240m amb una inclinació del 20-25%. 

 Ample de la pista mínim: 30m (per al correcte transcurs de la cursa) 

 

La mecànica de la cursa és la següent: els corredors han de fer tres baixades individuals, 

de les quals les dues millors serviran per a la seva classificació final. 

 

Corredors de 10 països 

 

La Molina rebrà esportistes, tècnics i membres de diferents equips procedents de 10 

països d’arreu del món. S'esperen equips provinents d’Argentina, Austràlia, Àustria, 

França, Espanya, Estats Units, Holanda, Itàlia, Regne Unit i Xina. 
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PROGRAMA 

12.02.17 
Arribada 

  19.00 h 1. TCM Museum 

        

13.02.17 

Entrenaments 7.30 h Obertura Telecadira Alabaus 

SBX Alabus 

8.00 h Obridors 

9.30-11.30 h Entrenaments  

16.00 h 2. TCM 

        

14.02.17 

Cursa 8.30 h Obertura Telecadira Alabaus 

SBX Alabaus 

9.00 h Obridors 

9.45-12.45 h Cursa 

16.00 h 3. TCM 

15.02.17 

Cursa equips 8.30 h Obertura Telecadira Alabaus 

SBX Alabaus 

9.00 h Obridors 

9.45-12.45 h Cursa 

14.30 h Entrega premis Telecabina La Molina 

16.00 h 4. TCM 

        

16.02.17 

Entrenaments 9.00 h Obertura Telecadira Alabaus 

BSL Alabaus 
10.00 h Obridors 

10.45-12.45 h Entrenaments 

        

17.02.17 

Cursa 9.00 h Obertura Telecadira Alabaus 

BSL Alabaus 

10.00 h Obridors 

10.45-12.45 h Cursa 

16.00 h 5. TCM 

18.02.17 

Cursa equips 8.30 h Obertura Telecadira Alabaus 

BSL Alabaus 

9.00 h Obridors 

9.45-12.45 h Cursa 

14.30 h Entrega premis Telecabina La Molina 

        

19.02.17 Viatge de tornada 
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MAPA DE PISTES 
 

 
 

 

L'àrea de premsa estarà situada a la sala de reunions del departament comercial de La 

Molina a l’edifici Telecabina. 

 

Les acreditacions se sol·licitaran enviant un correu a info@xcommunication.es i es 

podran recollir a les oficines centrals de La Molina.  

  

mailto:info@xcommunication.es
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ORGANITZACIÓ 
 

Grup FGC 

 

L’any 1979 la Generalitat de Catalunya va crear FGC perquè es fes càrrec de l'explotació 
de les línies ferroviàries traspassades l'any anterior per l'Administració General de 
l'Estat. Posteriorment, se li va encomanar l'explotació d'altres sistemes de transport i 
diversos centres d'activitats de turisme i oci. 

 
Actualment, FGC s’organitza en diferents àrees com FGC Operadora, FGC 
Infraestructura, FGC Internacional, FGC Projectes i FGC Turisme i Muntanya, en 
coordinació amb les àrees corporatives d'FGC. 
 
El Grup FGC és un dels principals operadors turístics de Catalunya. Mitjançant la divisió 
de Turisme i Muntanya del grup, coneguda com Grup FGC, aquesta empresa de 
titularitat pública gestiona i promociona diferents destinacions turístiques d'alta 
muntanya distribuïts per Catalunya: des del Pirineu Oriental, amb destinacions com La 
Molina, Vall de Núria i Vallter 2000; fins al Pallars Sobirà, amb Espot i Port Ainé i 
Tavascan.  
 
També inclou el Cremallera i els Funiculars de Montserrat; els trens turístics com el 
Tren dels Llacs, que uneix l’estació de Lleida-Pirineus de la capital del Segrià amb la 
Pobla de Segur; i el Tren del Ciment, a l’Alt Llobregat, que cobreix la ruta que 
històricament unia la fàbrica de ciment Asland a Castellar de n’Hug amb Guardiola de 
Berguedà i el Funicular de Gelida. 
 
Un dels principals objectius del Grup FGC és dinamitzar el turisme, especialment el 
familiar: les cinc estacions compten amb el segell de Destinació de Turisme Familiar que 
atorga l'Agència Catalana de Turisme a aquells equipaments que són especialment 
sensibles a aquest segment de la demanda i ofereixen unes instal·lacions i serveis 
adaptats a les necessitats de les famílies amb nens.  

Amb tot, el Grup també busca fomentar la pràctica de l’esport a espais emblemàtics de 
Catalunya i posicionar les estacions com a referent internacionals en l’organització de 
grans esdeveniments esportius, com bé ho demostren La Molina i Espot, escenaris en 
nombroses ocasions de competicions amb repercussions a escala mundial i europea. 

 

LA MOLINA 

 
La Molina, estació situada al Pirineu Català, compta amb més de 70 anys d'història. La 
majoria de la seva extensió està situada a la Cerdanya, però també al Ripollès i al 
Berguedà. 
 
L’any 1943 va posar en funcionament el primer teleesquí comercial del país i, pocs anys 
més tard, va ser pionera amb la instal·lació de telecadires. La Molina s'ha convertit en 
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una de les estacions d'esquí més destacades d'Espanya i en tot un referent en el món 
de la neu. Actualment compta amb 68 quilòmetres repartits en 63 pistes.  

 
Una estació accessible per a tothom 
 
L'estació d'esquí de la Molina destaca per ser un dels centres hivernals més avançats 
en recursos per a persones i esportistes amb discapacitat, com bé ho demostra el seu 
Centre d’Esports Adaptat (CEA). És una de les tres estacions d'esquí de Catalunya 
reconeguda per l'Agència Catalana de Turisme com a impulsora de l'esport i el turisme 
per a les persones amb discapacitat.  

Model d’accessibilitat, va obtenir el premi IAKS l’any 2009, pel que es va convertir en la 
segona estació del món a aconseguir el premi especial IAKS d’arquitectura per a 
instal·lacions esportives avançades. IAKS és l’Associació Internacional per a 
Instal·lacions Esportives i Recreatives, que juntament amb International Paralympic 
Committe (IPC) distingeixen cada dos anys les instal·lacions esportives pel seu disseny 
i, al mateix temps, funcionalitat. 

L’estació, juntament amb la col·laboració de la Fundació Johan Cruyff, duu a terme un 
projecte d’esports i activitats dirigit a persones amb discapacitat. La Molina disposa 
d’infraestructures adaptades, com les entrades als telecadires, i posa a disposició 
material de lloguer específic per a diferents tipus de discapacitat. A més, aquestes 
persones també poden comptar amb locals de serveis de restaurant, lavabos i 
aparcament adaptats per a les cadires de rodes. 

En aquest sentit, l'estació d'esquí de La Molina és un referent en el món de la neu per 
a les persones i els esportistes amb discapacitat. 

 
La Molina, una estació seu de grans competicions 

 
La Molina és tot un referent en el món de la competició d’alt nivell. Des de fa molts anys 
recolza l’esport de base, tot organitzant proves de categories inferiors o de nivell 
nacional, com per exemple els Campionats d’Espanya absoluts.  
 
A més, des de la temporada 2007-2008 l’estació s'ha guanyat una gran reputació entre 
les estacions organitzadores de competicions internacionals, moment en què va acollir 
la Copa del Món de snowboard. L’any següent va ser la seu de la primera estació dels 
Pirineus en acollir la Copa del Món Femenina d'Esquí Alpí FIS. Posteriorment també va 
organitzar els Campionats del Món de snowboard l’any 2011, proves de la Copa del Món 
IPC i els Campionats del Món IPC el 2013.  
 
L'any 2014, l'estació va acollir dues curses IPCAS d'esquí alpí, dues proves de la Copa 
d'Europa IPCAS, la final de la Copa del Món de snowboard cross IPCAS i una prova de 
la Copa del Món de snowboard cross FIS. El 2015 va organitzar els Mundials IPC Para-
Snowboard. 
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IPC Alpine Skiing and Para-Snowboard 

 
L’IPC Alpine Skiing and Para-Snowboard és l'òrgan de govern mundial del para-
snowboard. 
 
Organitza esdeveniments esportius a tot el món, des de curses populars fins a 
competicions d'alt nivell, incloent-hi les Copes del Món i els Mundials. 

 

FEDDF 

 
La Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF) 
és una entitat que reuneix als esportistes amb discapacitats físiques, tècniques (amb o 
sense discapacitat), així com Associacions Esportives. Alhora inclou a les Federacions 
de Discapacitats de les Comunitats Autònomes.  
 
La FEDDF està afiliada i representa a Espanya en les organitzacions internacionals i a 
les que pertany com a membre.  
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CONTACTES 

 
Joan Cristofor Perez Tubella 
Allotjament Viadeneu 
cperez@viadeneu.com 
Tel. +34 618 164 583 
 
Lucy Domini 
Responsable de Premsa IPC 
lucy.dominy@paralympic.org 
Tel. +49 228 2097-159 
 
Sascha Beck 
Responsable de TV IPC 
sascha.beck@paralympic.org 
Tel. +49 228 2097-104 
 
 

Premsa Corporativa Grup FGC-La Molina 
Marta Casanovas Tel. +34 667 129 088 
mcasanovas@fgc.cat 
Anna Sirvent Tel. +34 692 084 845  
asirvent@lamolina.cat 
 
Toti Rosselló 
Premsa esdeveniment 
toti@xcommunication.es 
Tel. +34 670 763 555 
 
Carlos Labori  
Operacions/Acreditacions premsa 
esdeveniment 
info@xcommunication.es 
Tel. +34 607 754 170 

 
WEBS D’INTERÈS 
 
Web esdeveniment i resultats en directe: http://bit.ly/paralympic-snowboard-live-results  
 
Web IPC Alpine Skiing & Para-Snowboard: http://www.paralympic.org/alpine-skiing 
 
Web La Molina: http://www.lamolina.cat 
 
Web FEDDF: http://www.feddf.es/ 
 
Web FGC: http://www.fgc.cat 
 
ACREDITACIONS 
 
Acreditacions: info@xcommunication.es  
 
XARXES SOCIALS LA MOLINA 
 
https://www.facebook.com/lamolina.cat/  
https://twitter.com/SnowLaMolina  
https://www.instagram.com/lamolinaski/  
 
XARXES SOCIALS ICP 
 
Facebook.com/IPCAlpineSkiing  
Twitter.com/IPCAlpine  
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