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La Diputació de Lleida ha acollit aquest dijous la 
presentació dels Campionats del Món de Te-
lemark, que se celebraran a l’estació d’Espot 

entre l’11 i el 17 de març. Aquests campionats 
s’emmarquen dins el Campionat del Món de la Fede-
ració Internacional d’Esquí (FIS) i estan organitzats 
per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

La Diputació de Lleia és membre del comitè organitza-
dor d’aquests campionats que se celebren cada dos 
anys i que inclouen quatre dies de competició. Durant 
els sis dies, es desenvoluparan vuit competicions en 
modalitat d’home i dona i es preveu l’assistència d’un 
centenar de corredors i tècnics procedents de fins a 
una dotzena de països. També hi col·laboraran un 
centenar de voluntaris.

El telemark és una tècnica d’esquí alpí provinent 
dels països nòrdics, que té com a característica més 
destacada que el taló no està fixat a la taula com en 
l’esquí convencional, de manera que cal doblegar els 
genolls sobre els esquís a l’hora de fer els girs.

La presentacio del campionat s’ha celebrat a la sala 
Viladrich de la Diputació de Lleida i ha comptat amb la 
participació del vicepresident del Patronat de Turisme 
i diputat, Gerard Sabarich; el president de Ferrocariils 
de la Generalitat de Catalunya (FGC), Enric Ticó; el 
director del Turisme i Muntanya, Albert Solà; el dele-
gat del Govern de la Generalitat de l’Alt Pirineu i Aran, 
Albert Alins; l’alcalde d’Espot, Agustí Perot, i la cap de 
Comunicació i Marketing de FGC, Montse Coronas.

La Diputació de Lleida acull la presentació 
dels Campionats del Món de Telemark que 
se celebraran a Espot.
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El vicepresident del Patronat de Turisme i diputat, 
Gerard Sabarich, ha destacat el benefici que suposa 
la celebració d’aquests campionats a les comarques 
de Lleida, ja que és una important promoció per la 
neu del Pirineu lleidatà.

Per la seva part, el delegat del Govern de la Genera-
litat de l’Alt Pirineu i Aran, Albert Alins, ha explicat que 
la realització d’aquests campionats a Espot suposa 
una bona oportunitat per demostrar i posar en relleu 
la qualitat de les instal·lacions que tenim de cara a la 
candidatura Barcelona Pirineus 2022.

Els campionats estan formats per quatre modalitats:
o Sprint – SP

En aquesta prova hi ha varietat d’elements a 
superar. Consta de dues mànigues, el traçat és 
de Gegant, amb un salt i al final un peralt on 
l’esquiador ha de fer un gir de 360º. Després 
del gir l’esquiador afronta els últims metres 
abans de l’arribada fent un sprint en la modali-
tat d’skating d’esquí de fons.

o Paral·lel Sprint – PS

És igual que la prova d’Sprint, però aquí bai-
xen dos esquiadors a l’hora en dos traçats 
paral·lels.

o Team Paral·lel Sprint – TPS
És igual que la prova d’Sprint, però es com-
peteix en equip (no individual) representant les 
diferents federacions.

o Clàssic – CL
Es pot considerar la prova reina, és com la 
d’Sprint, però s’efectua en una sola.

El president de Ferrocariils de la Generalitat de Ca-
talunya (FGC), Enric Ticó, ha assegurat que el Tele-
mark és una especialitat molt espectacular i gaudeix 
d’una popularitat creixent, de forma que molts esquia-
dors d’elit s’estan interessant per aquesta modalitat.

La primera Copa del Món de Telemark que es va or-
ganitzar a Espot va ser la temporada 2009/2010. En 
les anteriors edicions, s’havien celebrat proves de la 
Copa del Món, però enguany el ressort del Pallars or-
ganitza la competició més important, els Campionats 
del Món.

Aquests mundials són la culminació d’anys de treball 
per part de l’estació en la competició i en el Telemark. 
L’alcalde d’Espot, Agustí Perot, també ha destacat la 
importància que Espot aculli un campionat del món 
d’aquesta especialitat, ja que suposa un impacte 
econòmic molt gran.
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