
La Font Blanca 2016 (FB’16), organitzada per la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), serà la 
prova inicial de la Copa del Món d’Esquí de Muntanya de la present temporada.
Per aquest motiu el proper cap de setmana els representants de l’ISMF (International Ski Mountaine-
ering Federation) i els seguidors d’aquest esport en general seguiran molt d’a prop el desenvolupa-
ment per tal de tenir les primeres referencies esportives de l’any.

La FAM no ha escatimat esforços en la preparació de la prova. A poques hores de l’inici de l’activitat 
sobre les pistes tota la logística está preparada per poder tenir un gran espectacle. Els equips, alguns 
fa dies que han arribat a Andorra i d’altres ho han fet en les darreres hores, tots han passat el tramit 
habitual de les inscripcions i per tant estan a punt per demostrar que tenen opcions per estar entre els 
millors.
Entre els que han passat per l’Auditori d’Ordino a buscar la seva acreditació hi ha el guanyador de la 
passada edició Killian Jornet que, una vegada més, será el rival a batre. També cal esmentar Mathéo 
Jacquemoud, Bob Marion i Laetitia Roux amb l’equip de França, que volen iniciar aquest campionat 
demostrant que poden estar al nivell del pluricampió Killian Jornet.

Pel que fa a l’equip d’Andorra, cal esmentar que la motivació es màxima per demostrar que, en un 
traçat que coneixen molt bé, poden estar al nivell dels capdavanters.
Amb tot, al ser la primera cursa de la temporada, la incertesa és un denominador comú. No hi ha 
referencies, a part dels que estan a un nivell molt superior, la resta tenen la confiança que la seva 
preparació ha esta la millor i això cal demostrar-ho sobre la neu.

Precisament l’escenari esportiu és, pot ser, la part més complicada, en aquest esport la climatologia 
sempre té l’última paraula. És evident que s’han unit tots els esforços, tant per part de membres de la 
FAM com d’un nombrós grup de voluntaris que, de manera desinteressada, donen suport a la cursa.
Tothom que ha tingut l’ocasió de trepitjar els circuits no ha dubtat en afirmar que, després de les últi-
mes nevades, l’estat de la neu és immillorable i per tant l’espectacle està assegurat.
Segons totes les previsions el fred acompanyarà als participants, organitzadors i públic en general.

El Comitè organitzador de la Font Blanca 2016 (FB’16) afronta amb confiança el tram decisiu de la 
seva prova, s’han fet els últims tràmits administratius i per tant les curses poden començar.

La cita és el proper cap de setmana (dies 16 i 17 de gener) a Vallnord.

Servei de premsa. 

La Font Blanca 2016 punt de partida per la 
Copa del Món d’Esquí de Muntanya


